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tyz isaszegi falumuzeum helytörténetj- adattára

Szerkesztette: Dr' Kovássy Zolt;ín ós Szathmáry ZoItán

Kézi-yat gyanánt !

Megj elent 5oo példányban
a r,pmcypl KULÍURJL támogatásával,
az ísaszegi falumuze.urr Baráti Kore gondozásában.



Dr, Ikvai Nándor:

T,nncrio - SÁ-nr.Jqr4btv - *, .rs sly' 3

'Vilod zímLerz },ius:

Dr' Kovássy ZoLtánz

Szathmáry ZoLtánz

TÁP'!;ir'0i'/j

Be:ezei ő,

Lerr sve l 1 őoiő dala ,

Lengye1ek az isaszeg'- csatánait"
T/mn*,, ]aoáaan*Á1 -, .o i n-^-.',-": ;'.n,'^rul.tu t/.y rrd'LlUUL vd)--y aL I$Ltfj,LeBJ. Usii'.iJDi]íl.

Gondolatok az isaszet'l .r"da-Ü-I;liiL }(5;-] i:_

ménvek m egín riulás áhez .

HIREK, KOZTEI\,IENYEK.
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Ezeil a gondo1atok vCzérr]. j.k ?:' ji.. s ] c1kes r.]u.n1,:a *.7jzossef.i 
'

az isaszegi Falurnrrzeunr Ádat.bárán'ak lnunkásait. hog;r iiangv;l*

szorgaiorune1 öls:;egytij tscne k minde n nOTZsát u ami a f alu, d.e

eB.vben 2 magvar történelem tésze"vÓrJ vvr] k ...u|).'/

Torekvós|ik dícsérendő és támogatásra mó-1.tő"

Nem nemzet1 történe tet akarnak irni, hanen a nagy .rö:"iénetnek

sokszor oly fontos aprő nromentumait i:ívánják f c].sz.-'nTe hozni"

I,[unkájuk középpontjában a 48-as SZabacsághare és eScmén}'ei

aIlanaK.

Kien-relten kivánnak foglalkoznl- ezen belüI - mint ez az

eIső kötet is mutatja a 1engyel-magyar kapcsolatok törté-

netéve1. De niunkájuk része a falutörténet mínden rnomentuma,

amely elvezet benniinket máig, a szocialista falulcép kia]-aku.

1 :'^Á4 ^J-cr5é!x.É

AzzaL a tudatta1 bocsátjuk utjára a Falumuzeum társac]alrni

összef ogássa1 sze:r.ir'esztett itt-ott még inkább a 1elkeser1és,

mint a magas sza}rmaí méree szempontjai vezórelte . Adattár'i

Kozleményeket, hogy kötet-kötet me11é sor"akozva, értékes és

szineS momentumokkal gazdagodik népünk történelme.

ljr. Ikva]- l\ anoor
a Pest negYei muzeumok igaz-

gat ój a



Langie Ántal:
I.,I}TGYEL r'Écri DÁLA

Tai'pra nóP, a Tát;'a megett !

Vódni :-l l.riag1lart siessünk;
l'/Ien.iL:ril a kozelt enségre ,
Iigyüi;t vi j junk, együtt essünkl

i{a mi vál}at vállhoz vetLink'
Ketten eg:yütt nem veSzhettjnk'

A nagyarna]r híre régi,
J;- , ,I'entrla:i a -[or.t eneT rapJ an ;

A lengyel.l; is látta rrj-vni l
l,'{ár a német néhanap ján,..

}ia mi vá1lat váLl,yloz vetlínk'
Ket.ben együtt nem veszhettink.

Nagy az ellen számra nézve,
De nagyobb a lé].ek köztünk:"
Nem kórd jük mi; lrányan vagyunk?
l/Iegszámlá1juk ma j d ha győztúnk.

IIa nri"vállaÍ váLLhoz vettink,
Ketten együtt nem veszhetíjnk.

Trónján :eszketend a zsarnok,
Ha mi a magyarral tartunk;
Lehullnak á. s,olge1áncok,
S megjön a mit rőg őhajtunk.

Ha mj- vállat vá]-Ilroz vetünk'
Ketten együtt nern V€szhetünk.

Fel hát néP, a Tátra megett!
Á fehér sas már felszáLLaa
EgY a lengYel a magYei:ral'
A világ őt hadd csudálja |..

Együtt kell nek[jn]t küzdentink 
'Sáabad.dá csak igy lehetiink.

Lengyelből fordította: Sárossy Gyu1a

Jegyzet:
Megjelent: Káldor Imre /szerk./z Az arany furulya. Á forra-
da1óm kö1tészete, az LB48-1B49-Lut szabadsághare ídejébő1.
Budapest' }897' Franklin Társulat. tr,Iagyar Irodalnrí Tntózet
ós könyvnyornda. Második kiad'ás' L95 olda1.
I/Iásolte : Sza.bhmárv ZoLtán.
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Az 1B4B.as szabadságharc j.dején MagyaToTgzágon

1.^nan-lÁ 1^narr6:} Lőpíót a demokratikus baloldal h.ozta 1étre,Ilq't vvJV JE'JIóJU! !'kÖ!v U u

Tepigi cl sősorban nemeSi származásu fiata1 érte1mísÍá.
-qt)d q*

giek' egyetemi ha]lgatők voltak' s kísebb arányban sze-

repeltek tagjai között az iparosok és polgárok is.
A Lengye1 Demokrata Társaság néven ismert forra.
dalmí demolcratikus emigrációs csoport eszmeí hatása

alatt állt" A forradalmí demokratikus eszmók alkották

uralkodó ideo1ógiájukat, s ezen a téren közel álItak

a magyar radikálísokhoz. Ez utóbbíak éppen az ideo1ő-

ci oi r.nl.rnrnaÁg' -'i.++ +.<-^....1 tták r l en.ovpl eket. sesít-ó!qA ! Vllvllp uó .lljJd' U tJ r, Callr\Jóc' U U gA q' !Erló.y gIvrl9 U 
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^harln-r- katonaí alakulatok szeTve-r' Üótj u rlJ L.(J lJ \J l/ tJd. r! d' rtJaló.y (' r

zésében és több alkalommal is -banuságot tettek barát-

ságuk és szo1idaritásuk me11ett.

A lengyel demokraták azt renrélték, hogy a magyar

forradalom le}ietősé3et nyujt egy nagyszabásu felkelés
f el tótpl c-i nek maotoz.omt á=Áhpq' T'anrrrrel c,Tszágban' Abban! u! vv v v!vrrrvr! rr{vt5 e v: vfr{

reménvkedtek^ hogv a Evőztes magvar forrada1om támo.! vurvr{-J rr v q v v rr t

gatni fogja őket' Á MagyaraTszágon megalakult lengye}

Légiő jelentette volna azt az erőt' amelyre a jövendő

1^*^r'^-] +^r r-1}áS támaszkod'hatott volna " Számukra aI cÍ.iB.y Er I UI ÁE

},[aEvarorszáE szahar1sáEáéyt vivott harc jelentette azrilub.J



eIső 1épést a Lengyelország szabads ágáért vivott küz-

d.e}emben, s éppen ezért f enntartás néIkijl támogatták

a magyaT forradalmat, bár 1átták gyengéLt, elsősorban

a neínzetíségi kórdésben.

A 1engyel légiő, amelynek létrehozását a ma-

gyar }iberá}ísok csak hosszag huzavona után tettók
Iehetővé, a lengyel demokraták koncepcióját tlrkrözte.
Tagjai nyiltan hirdetták republikánus hazafiságukat

és minden Iehetséges a1kaIornmal tLintetően hangoztat_

ták eszmóíketi Á harcok közben még az is etőfordult,
hogy visszautasitották a kittirtetéseket, mive1 azok

elfogadását nem tartották i.gazi. repub}ikánushoz méI-

tónak'. Mások a visszautasítást nexrzeti önérzetükke1

magyaráztáko mondván, hogy 9ta }engyeleknek nincs ki-
tiintetésre sziikségük ahhozn hogy jó katonálc 1egyenek.'l

Á Lengyel Demokrata Társaság vezetői terjesztették ós
erősitették a repub}ikánus eszméket a katonák között
kí.ilönböző kiadványaik és kézikönyveik segitségévcl,
amal rralr]ran 71 om aJaÍaryaT nq n]:}nni "non ooÁocon rr.i q7.tn.v!!vval '.Jm egyszer az akkoriban egészen uj szoci-

alista eszmék nyonrait is megtalálhatjuk. Á kérdések

és fele1etek formájában megirt népszerü kis brossura,

a !|Republikánus katekizmugll példáuI igy válaszol- arra

a kérdésre , ffií a Ltaza: 'lÁ szabad emberek tartózkodási
heIye a határoktó1 függetleníjl. A rabszolgának nincs

hazája||. l'tlásutt a katonákról értekezve 1eszögezi, hogy



')

a hazáját védeImező katona i'eesiíLetének megfelelően
cselekszik9 s megórdemli a babórt, ha viszont id.egen

oyszágot támad meg, akasztófáravalő gazember, mivel
l'a kirá1y iránti hüség bnmagunk baromhoz j.11ő mega1á-

zása'', Ez a rendkivtil radiká1is repub1ikanízmus jog-
gal ke1tett aggodalnrat a reakciós magyar politikusok-
ban ás a királysághon ragaszkodó tisztekben" Ezek a kijrök

meglehetősen nasyfr-:nntartással víseltettek a lengyelek
iránt. Legf őbb képvíse}ő;ut< a hadseregben Görgey volt.

A lengyel l-őgi-ő katonáj.ra azonban nemcsak a re.
pub}j.kanizmus volt je11emző. Azok a müvelt fi.atalok,
a}cili büszkók voltak arra, hogy érdck nétrm harcolnak
a szabadságéri, rendszerint igen sokra tartották ön-

magukat. Többnyire tiszti rang elórésére törekedtek'
Szerény katonai ismereteik ós a fegyelem iránti igen

csckóly érzékuk ellentétben áIlt ezzeL a törekvésükkel'
ÁEppen ezéyt a légíóbar] nem volt ritka a frakciózás, a

tisztek birálata és a kü1önböző konfliktusok kié1e.
ződése, ame1yeket nagy hozzáéttósse]. ke11'ett felszá-
ntolni. Á korabelí jobbágyhadseregekben általánosan a1-

kalmazott botozás itt nem vált b€. Á legfőbb nevelő erő

a% erkölcsi nyomás, a becsületre, személyes és nemzetí

méltósáBra vaLő hirlq{1E6'5. volt, Á rendtartás a foe-f..!:qqrLVa+u vv4v, Jr !gtll

házat írta e}ő btíntetésként, rendkivül su}yos esetek-
ben pedig a hadbíróságot vagy a légj-őbót valő kj'zárást.



t

Á 1enpvel Légjő kntnnái a har--'ban uio1érhete.blenek4vrrbJ v.! ret)*

trn.l *ol. ohnn'lr2n i rrar,i f oi.radalmi kat"rn ákhoz i1lik.V wI Uc'I\ 9 ú',]UC;Jqr{ !öq4! J VlI

Parancsnokaik kivátó tisztek vo}tak, akík a napolaoni

háboru vagv az 1831*es jelkelés után külfcjldre mene-' * (-){,

irültek, s a francia katonai akadémlákon tanultak.

Többnyire a demokrata párt tagjai vcltak. A harcban

a lengyel katonák áltaIános eliemerést vj.vtak kí maguk-

nak magyar fe1etteseik és hajtársaik irörében.

Á lengyel 1égíő szervezóge ]-848. ncvemberóben in-
dult neg. Az eredeti drképzelést, hogy egy nagy had-

testet alakitsanak, elvetették, mive1 attől tartot-
*afr }rantr r)a okot adhat }Jlik}ós eárnak az íntervencióra.UÓru9 1]lJ.3.y vl)

l,{egalakult tehát az, első zászlÁalj 300 katonával, liysocki

parancsnoksága a1att, s novcmber végán "{.rad alá vonuIt,

ahol kitünt a lrareokban. Decetnber f olyamán egy egész

sor kisebb-nagyobb osztag alakul. Többségük a felvi-
dókí harcokban vett részt ós szerzet,t dicsőséget.

A sok onáttő osztag igen sok zavart okozott" Az

egyes csoportok parancsnokai cj.vódtak, elcsábitották

eg}nnás embereÍt, visszaéLéseket követtek. el , amí arra

kényszeritette a kormárryt, hogy a szervezők számát

jelentősen korl átozza. Németyiktjkről kide rült, hogy

nem kép€s ellátni a válIa}t feladatot o s ahogyan Leínin-

gen nregj egyezie, jobban tetszett nekí a magyar zso}d'

mint a harc. \ilysockj- játszotta a 1egnagyobb szerepet a

Iengye} egységek onát1óságának korlátozágában. Arra tö.



rekedett, hogy a lengyel alakulatokat saját paranas-

noksága alatt egy na8yobb alakulatba tömörítse" Erre

ríeg is kapta KÚssuth jóváhagyásáts dZ Erdé1yben á11o-

másoző egysógek kivéte1óveI. Ennek eredményeképpen

R:mbowski alaku}a tának három gyalogos sz ázad'a máy már.

ciusban csatlak ÖZo.;t \,íysocki zászlőaljához, más egysé-

geket pedig ujjászerveztek. Tgy többek között Idzikowski

őrnagy alakulata is elhagyta március végén Klapka T.

hadosztáLyát. i{aga az őrna8y kósőbb Nánásnál szeyvezte

a gyalcgságot.

A tavaszi had j áratbair csak \Íysocki 1égíó ja vett

yészt. Á Iégiő ebben az ídőben az öt század.os gyalogos

zászlóaLjból l esY ulánus századbóL és féL üteg túzér.

sógbő1 áLLt. Á gyalogosok parancsnoka Ignacy Czernik

őrnagyo a ]ovas ságé Poninski őrnagy, a túzéreké Bent-

kowski hadnagy volt. olyan tapasztalt tisztek szol-

gáltak a 1égióban, mínt }iipolit Zó}ko.lvski százados,

Andrzej Grotowski , Jőzef Jagnrin, Konstanty }/Iatczynski

század.os, Franciszek Horodynski század.os és mások.

Pontosadatr.khíjánalengyelerőketebbena|-időben
65a-7 aa f őre beestjlhet j ük.

Á 1égiri \dysoc1ci hadoszt áLyának rósze l QZ pe-

dig Damjanich tábcrnok ITI. hadtestóhez tartozIk. Á

gyalogság és a tuzérség Kj-ss PáL aiezredes dandárjá-

Lloz tartozott ' Az ulánus század, vÍszont Nagy Sándor

ezredes had.es ztáLyának rősze s igy KaSzony e:.redes

lovasdandárj ához tart ozik.L



()

Damjanich tábornok TII. hadtestének soraíban
a 1égíó ott harcolt a szo]noki, hatvaní és tápióbícs-
keí ütközetekben ós mindenütt kítÍint hősieseégével"
Harci utjának következő á].1onrása Isaszeg volt.

Ha rőszletesebben akarjuk ismertetni a lengye-
lek rószvételi:d ebben a csatában, a lengye1 forrás-
munkákhoz, elsősorban az emlékíratokhoz kell fcIyamod.

nunk. Ez viszon-b f j.- revezető, pontat1an ós gyakran
1.-ij-^-.|+x^J- :cőnxr1 Á Qha7Öó TTorr -,Á.lam ozanJron }rnolr!!Jr5cj.dJ- Ú diJi tJ JöU11JrU alt-yilE. U8J Verejü ()/JvL!Uc111 9 1rUéJ

n magyar olvasó számára, akí ezeket az eseményeket

az jrodalomből és a történelemből ísmerj., órdekes 1e-

het , hogyán sziímol.nak be a csat áróL annak kijlf öldi
résztvevői.

},{int tudjuk, o'7' isaszegi csata Klapka tábcrnok

I, hadtestének tánradásáva1 kezdődött' ame1y, míután

kitör"t a Kirá1yerdőből, szembe ta1áIta magát az ellen_
sóg tulerejóve1, AZ ellenség nyonrására a hadtest jobb

szárnya kezde-ut v'i-ssZaszorulní" Damjanich , akl. I{apká-

kloz hasonlőan Görge1r hadseregének e1ső hadmüvelet1 cso.
portj ához tartozot-r, eközben Kőkárő1 Gödö11ő fe1ó me-

aete1t" I(iéruc 1z cr.lőbő1 az e8Ység fe1fejIődött' s

Damjanich, Kiss dano árjár, Klapka vissznvonulő hadtestó-
nek rnegsegítés:érr, kii1dtc.

i] TFiz4.l -161fri. 1 iít"''onu1va Damiani eh - hnntr a1 *ara1Á t\!J a!J (JJ L{L '.1 L |, i', L]l]L-{-L v q uurr!.) c]1f !vtf 
' 
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i^ ^.l-r ^.^Íü fipvelmót f ^n-z^-^++ +Á^1r]ásí íránvárőIL,v o'a grJ-(j].lÜUt r.5.JÚll1lUU veil-Ve|Zvv U t/dl'i].fa

és gyorsabban tudja mozgatní hadtestét, ki-váLaszt Cgy

hadoszlopot a lengyel 1égiót, a 3, zászlőaljat,
egy }ovasszázadot és egy fél túzéri1teget, - s ezt az



e.Íőt az erdei ut előgaző"sánát jobbra kÍjldi. A hadtest

fő erőL a% erdei uton ba}ra vonultak.

Milkor,vski2 á1]-itása szerínt a jobboldali hadosz-

1op, amelynól Damjaních és vezérkara valamint Wysocki ís

tartózkodott , eLé.:te az erdős zéLet és megá1-1t a dombokon.

Jobbra, a vöIgyben gyér fákxal benőti; 1egelő, valami-

vel távelabb szemben pedig egy szőLőveL borított domb

volt. Á 1ágíónak átlomáshelyéről jó kilátása nyi}t

az ellenség erőir"e és a bal szárnyon folyó csat ára.

Danjaních, arra számitva, }rogy jobb szárnyát bíztcsit_
ja Gáspár eyős hadteste, elhat árczza, hogy megtámadja

a I1ákos patak tulsó partján fekvő dombokat, jobbről

niegkerüli Isaszeget ós igy tehermentesiti Klapkát s

vele egytittrnükör]ve szótveri Jel}asich erőít. A tervnek

megfe}e1őeir a II:t' h.adte s-b a}akulatai megkezdik a 1e-

vcnu1ást a völgy]re, EIsőként Knézich balszárnyon Lévő

iladosztálya er.eszi:edett Le, S tuzérsé$. csatát kezdett

az eLLens égge1. T'.tleg)<e zdte a 1ev cnr:lást a donrbokró1

Wysccki eddil; tar-|aléitban )-ővő haco sziáLya ,/leiníngen

dandárla/ is" ]'k}cor. kcvetkezett be BZs amíre Damjanich

nen számito.bt, Göoöi].ő f e1ő1, a szőIőhegyek mögül

előbukkani Sehiiek" Á manőver betcerítésse1 és nregsem-

misitóssel fenye;ge"u-r;e aZ előr'eto].'t nagyar hadtesteket,

Eközben a 
'1iagyarok 

f elísnrerhetetlen a1akulatokat

1áttak köze1ední Göc1öllő fe1ő1' Damjanich, még mindíg

abban a meggyőződ.ásben, hogy eze]s Gáspár icatonái,

előreküldö..ijt .:g.y -l-o"vassza}<aszt, ner]. is annyira f e lde-



1C

.r.i+Á!: .ál i áhÁl hnnprn inkáhh pz'ér* ̂  hnr'v táiőkortag,-.. v|)-J

sa aZ érkezőket a m€8fe1e1ő vonulásí irányr'ól. A

1ovasSzakasSza1 ment Danljanich egyik törzstisztje,
a leng:yel Grochovlalski százados is, r:iajd síetvc visz-
szatér a szétszórt huszáyok előtt s jelentiu h.ogy az

el l err sóp. kar,ef nFli1r j.\oniqni ^h 1rÁrrsrnoniríben zurzavarU!!Úrf DL€1 l!V!gJ.UL] IIL. JJ(lllJ,ILtl.lJUjl AU!l.l.Y('!9 u

támar]t. ő rnag^ -^Ái^ Í]..li+őia,, elsánar]t és ezt mond-UullJL!u U: \, tlrqóC' PUuaé c1áI! UVro.{] ('.Lr-a]yuu L

ta: YlMost aztán ncm tudom, mit tegytinl;?9" En tudom -
monc1ta lVysockí és parancsot adott a lengyel Légíő-

n:k: ''Hátra arc ! Az erdőbe csatár1áncban ! Utolsó em-

berig vádeni az erdőt!?. Árritőtag hason1ő paTancsot
?

adott egy máslk zászlőaljnak is..
Jc;aehim Szvc e1bes zéLése s%eTi.nt ebben a krítíkus

'nc:f vr,ethnn l-)nmianieh isv s-'!1 + ^ -r ^---'.:Iekllezz rrLen-_O./ jAvLU Ó. rga1ó.yc

ovel ek ! Rá,tok .l.,i .zrrrr lenc"lr tartsátok a cSatateret. Feltj.y g !g lL ; lL9 q VJL v La ..'!!I 
' 

flvó.)

kell tart óztatnotok az ellenséget Görgey mcgárkeztéig!||

!:.z eSemények kőt vj.tathatat]-an sZerntanuja, eLtőrő vá1-

rczatban ugyan, de e ].égíó dícsősógét öregbitve j.gy

számo]. tehát, be l csa.báyóL.

'lí:/socki a T:-: jrl_Lemr,ő sZeTénységge1 azt, írja'

1rogv alig ért ira']oszl;áLya a vöJ.gybe, amikor a dombon

megjelent az csztrák' tuzérsőg és oicialtuzet n}rított

zászlóallára. Dam janic'n parancsot r.d.ott. hngy huzód,ja-

nak vissza az erdő széLére. .j/ysocki teljesitette a pa-

rnrnon*a-o.i{*nÁn-..lÁ^..]ií-rqlrrnlamir*ócí.\/míoikJ-qllvL1 vu' U JcJau LÓ:jlJL\)dL 
' 

'*..--..-..1T egy naSrK zasz-

r '(^r ;;^r ^^.'í.i++ ^*^..l ---J. ÍÍ^-- ^'.'^l.-i nnÁn aÁac qryÁt,y.'\rao-rV.!J<JQ'| ..6'v."tt, aneJ'y6t l{oszoi,vski százados szárnysu
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8ódje vez€tett cda' a7' uto1só pillanatban bevette ma-

8át az erd'őszélre, s Szuronypárbajban a nyí1t mezőre

izte az el}enséget /\rr/ysocki, fulókiratok, Varsó 1888'

+3" ol.d./.

A csata i--lkeseredett volt. A osatárláncban szét,-

huzódott védők túzet nyitottak a nyí1t nező fel o1

támadó esászár:.akra, A lengyelek a jobbszárny szóIón

'rioltak, s állandő be}cerités fenyegett e őret.4 A küzde1em

több, mínt 2 ezeT lópés hosszu vonalon dult. Az oszt-

rákok stjrü támaclásaÍ az erdő nólyére szoritották a

védőket. Ekkor osz1opba fej1ődve Hurrá! kiá}tássa1 e1-

1entárnadásba 1endü1tek s a nómeteket megint vLsszaszc.

ritott ák az erdős zéLre. A gránát- és szuronycsaták sok

á1dozatot }cör.eteltek. Az ellenf elek alig nőhány 1épés

távo1ságb,ól tvzeLtek egynásra. A :r-őt e1lenfé1 szemtőL

szemben áIlt egyrnássa1, eg:p,rás me11ének SZegeztők a

katonák a €Jzuronyt ' s puskatüssal csÍnáltak helyet

rnaguknak a to1ongásban, A% erkölcsí1eg gyengóbbnek

szükségszerÍien meg kellett törnie. Á lengye}ek és a

IílaEvarok rendszerint győztek a kézitusában.
^" 

q a- -,

l\[iután Lláyornszat is vísszavetett,ők az osztrákl-

kat, Schlick szenréIyeSen jötl e}kedvet1enedett kato-

náihoz' Ujabb támadást indit három galic'iai zászló-

a1j ja1. Beszéc]et ta.rt a katonáknak, kitart ásra ós hősi-

ességre buzditja őket,. majd lengyelül adja ki a pa-

rancsot: 'lelőre'? !' Rövid tuzőrségí támogatás után a
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a hárorn zászLóaLj el ís indult' }/i{ír 3O0 lépést tettek

meg előre , s ugy tiint, hogy közel vanhak a céLh'oz 9 ,

támar]ásuk megtört a vódők tuzéiőL, hiába ''kíáltoztak

hurrát,l , amint a csata egyík részttevője és szemta-

nuja, Koeíczka oszt,rák tiszt irja. J.,e szögezin hogy

aZellenfé1gyilkostuzze].fogadtaazosztrákt&na-
dásokat'meg-Eörveezze)-akatonákbátorságát'Ávédők
erői't 1O*11 zászLőa.'-jra becsiilte, közöttük néhány 1en-

gyel századya is. Szavai szerint tla j óllakott os ztrák

katonák minden támadás után borral oblitették le a tor-

kukatf'. A magyar katonáknak azonban nemhogy boruk, de

sajnos nég. ken]rerük sem vilt ebben a csatában, amint

}.'{ilkowskí irja'
Á többórás csata l &Z állandóan ísmétlődő támad.ások,

azellenféltulerejeszüksógkóppenkimeritettefj-zj4-
kaiIagméga}eghősiesobbvédőketiS"Azoszt,rákzász-
}óaljak veszedelmesen mélyre nyomu}tak az erdőben'

smárcsaknóhányszá,zlépésválasztottaelőt<eta
rnagíar lovasság és túzérsőg jobb szárnyátó1" Ekkor

]ivysockí egy r-ljabb r,ászLóaLjt vet be. Szóva1 ós

sajátpóldájávallelkesitiakimertiltkatonákat,s
utolsó ere jüke-i; összeszedve táinadásra vezetí őket.

.EzzeL síkerü1 5sszezavarní és vísszavetni a támadókat"

T-.,aníngen dand árjár,ak a belópése javit ja a he1yz.etet '

az e1lensóg azonban móg míndig fö1ényben van.
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Á lengyeI 1ógió elszántan védelmezte állásait 
'

nem vonult vissza ' s m€gakadályozta, hogy szőLesodj ék

a magyar véd.elmen ütött rés. Egy időre azonban eI-

szigetelődött, mÍvel az osztrákok bal olda}on be tud-

tát{ ékelni magukat a védelem soraiba' A kezdődő szür.

kület csak nehezitette a helyzetet. A két harco}ó fél

erdőben szétszórt csat á.rl-áncai összekeveredtek. Nem

lehetett tudni, kí bajtárs, ki ellenség, ki a győztes

és kí a Legyőzött, A katonák kcjrében eluralkodík a két-

kedés. KotuLzárásrű. kezdenek beszé1ni ós arró1, hogy

elves ztették az iitkö zetet, E]hat áyozzák, hogy az ój
tr

leple alatt átverekszík magukat a magyarokkl'ozo, Amikor

az Áulich hadt est,éhez tart oző T'{Li]hály őrna8y osztropa

erősitést hozva megérkezík, a 1engyelek azt hJ-szik'

hogy az ellensóg a hátuk nrögó került és abba az irány-

ba kezdenek tüze].ni. Szerencsére a f éIreértés hamar

tisat áződott, Időközben megórkezik Vfysocki is, ieöz1í

katonáj-vaI, ktogy az ütközetet megnyerték' s ehhez nagy

méitókben hozzáj árult QZ l irogy a lengyel légió és a

magyar zásztóaljak olyan elszántan vódelmezték az er-

dőt.

Y/ysoeki a jobb szárnyon irányitotta a harcot, Az

it* fnl,vó elkeseredett ktizde1em az 1831-es felke1és

egyik csatájára, a Varsó me11ettí 01szynka Grochowska

védolmóre €mIókeztetett. A védők mindkét esetben ki-

tartásukkal, hősiességükkelo áldozatkészségiikkel és



bátorságukkal tudták csak
//.-erosebb ellenfelet.

f agvőry'ni a q.zín.1.^lil^- -.iX*,o..i
-"5.yvL-lL q DLO!!!UgJJ.Jt'ó JUVqJL

Á lengyelek aZ ütközetben 10 f őt, állornányuk 7 %*át

vesztették e1' Á S€besijltek':ő1 níncsen€k adataínk, ha

azonban fe1tételezzuk, hogy szintén ugyanennyien 1e-

hette}i, a 1égiő veszteségei meg1ehetősen nagyok vo1-
r.+- t.uon,

Sajnos nem tudunk kőzetebbi adatokka1 szoJ'gáLni

a 1engyel lovasság részvéte1érőLo AZ, u}ánus század

az 0itinger 1ovasaíval vívott ütközetben rrett részt.
nem rendelkezünk azonban adatokka} hadmüveleteinek
f e1idézéséb'ez. Il,iég a század. parancsnoka, a későbbi

olasz tábornok, V/lad,yslaw Ponins};i, akí bravuros 1o-

vasrohamával szerzett hirnevet a szolnokí csatában,
emlékirataiban csak emlj.ti ' lrogy százada r észt vett
ebben a cratában. Nyi1ván neln játszott nagyobb szeTe-
pet.

Nehézsége]rbe ütközik az ís, hogy meghatározzuk
B'entkowski hadnagy parancsnoksága alatt áLLó len_

gyel J;üzérüteg szerepét ás helyét a csatában. ].z e.l.őre.
n.rnn,'.] X^ .i Á^-{ l.. *-l .^.J- ^*aJ].yVri1L{J.d,o '.,.";ón _ mint emlitettük - Kíss dandárjábóL
két nlási}c tüzérsógi zászlóalj ja1 együtt a j obb szárny-
Ta irányitották. Ha azcnban a lengyel Légíó közet-ó-

be kerü1t vo1na, n;rilván emlitenók valahol. Mível sehol
sem kerül szóba o feltétel ezhető, hogy Kiss közelében
maradt. Ebben az esetben viszont Kiss dandár,iának

L+
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soraiban támadt a lengye1 üteg is Szentgyörgypuszta

fe1ől Isaszeg irányában, s a faluért vivctt harcban

vett részi' Eten a vcnaIon kellett hogy legyen az ágyuk

tuzel-őál1ása. Amikor pedíE Kisc dandárjáva1 egyiitt

átirányitották a?' I. hadtest balszárnyára, részt ve-

hetett a trámadásban, s a vöigybe Lízve az ellenséget,
sepitsópet 11rzrri*.no*n** - fa.l l: *neÍJc17,err'ésében. i\Tind-gu€3! vuUtv u Jj.y {.,l.J Ulla u l. v U o, Jq!L{ l]Jg6p.vL a

ezek azonban csak feltételezósek, anelyek alát,ánasztá-

sát rnaEvar forrásmunkákban kellene lreresn'tjnk.

Á triortársak igen órtékesnek taláIták a 1engye.

Lek tószvéte]-ét az isas zegt csatában. Elístnerésse}

beszélt róIuk Damjaních és KLapka' Amikor pedig Kossuth

ánrilin B-án fo.qar]ta Gödöllőn a }rarcba índuló katonák*}/- 4+!e

disszemléjét, ]Jysacki hadosztáLya előit ..evette 
a

kalapját és fedetlen fővel ál1t nríndaddig, amíg a

l enpvel katonák el nem vonultak. Á szemtanuk ő]"Lj.tá** v-rt3.J

Sa szerint a tőbbi alakulat e1őtt csak i,rcgemelte a

kalapját, li }engtrrg1ek ugy éreztéIr", hogy e7' a gesztus

a magyar forradalon vezérének irántuk tanusitott
ktilönlegee rnegbecsüIését bizonyitja.

Á len3yelek rászvétele az isaszeg1. csatában esak

egy kis feiezet a számbelileg szerény lengyel alaku.

1at részvét:1ébő} a magyar szabadsághare egyik csa.

táj ában. Ma elsősorban azért Ló,ézzu\r f eL ezeket a rég-

mult küzdelme ket, hogy erit]-őIr.ezr.tjnk népeink f orradalmi

mult j ára , hiszen }egszebb f orradalrni hagyományaink

örökösel vagyunk. A közös célokért vívott lcözö.s har-



cok Szorosabbra fuzték nópeink barátságát, ame1y tul-

ótte a történelem viharait és elevenen é1 mind a maí

napíg. Ennek szép példája Isaszeg és aa' ismeretlen

1engyel katcna legendákkal körülvett sirja.

Jegyzetek:
1 g }.*dS€reg szerve zetére vonatkozó adatok f orrása:

G' K}apka, Der Naticnalkrieg in Ungarn und Síeben.

burgen ín den Jahren LB4B-49. L€ípzig 1831, 305. c1d.'

2 Zygmunt MilkowskÍ /T.tr. Jez/, Á böIcsőtőL az óle-
ten át. Krakkó L936.

|\o anizÁÁr..| l{i1kcwski: ihnígrációs pcrtrók, lvov
J+A (jP!zJuuv v rY'

L9o4, L29-L3o; p. alapján közlöni;

Szyc: Lengyel 1égiók 1\{agyarországon, Poznan 1850 " 3+, old 
"

Ez következik 1lr/:/sockj- 1eirásábóL is.

Szyc, id. mü, 37. old'

Ugyanott '

6

Á Szerkesztő negje1yzése :

\rilodzimierz },{us 1engyel tábornok - a lengyel-Ta$y?r barát.
ság önzetl." ]poí;jí- ás.'közös törtónelmtrnk kutatója el-
határozta, hogy egybegyu;ti az t8+9-49..n 119l31-:":b"d-;e"h;"ótáá részt vett 1engye} -harcosokra vonatkozó adato..
kat. E tanurmányo l 

- csak eái rősze munká j ának,

Következő számunkban kö zöLjük T-,inch Hermannak, az,LB49-es
isaszegi "sut.á"."áá"íta" 

naónasyqnak, a- csatában rőszt vett
h#;;;Br."aí- ááaía .,i*n"aemÍétéz és eit. Linch Herman, a sza-
badságharc 1;;;;;";-;ta;-i"u"u.g.^ .t"\1pedett }9. ó" 104
;;;;-7;;b";"il1i-;.g. Isaszegen meg ar1 siremlőke"



Dr. Kovássy Zoltán

IQnety hados ztáLy az isaszegi csatában

Április 6, a szabadságharc tavasz1- hadj áratának eg.yik

tegdicsőságesebb napja. A esászári seregek felett aratott
.i^--o^oi -u,á,z^lnm mao?1 rritnf,f,6 az utat az ország fővárosarfJaUZcór öJU!Ut(jlll luct1r]i/Á U''

I eJe.

rsasZegen emlékmü örökití meg Damjanich, Aulít'h'

Klapka, Görgey honvtícleinek, és emléktábl'a Viysocki lengyeI

1égiójának dicsősőgét. A csata történeto közÍsmert" Az e}e-

sett hősök eirhantja1 is megvannak' Nem honiályosíthatja eL

az ísas zegí csata dicsős égőt, ha azokről- a mc,zzanatokról

is szóIunk, rnelyelc )rizáyták annak }ehetőségőt, hogy a téli

hadjáratban meged.zett honvédság, móg a cárí csapatok bevo-

nulása előtt pontot tegyen az oszbrák haderő további rnükö-

d és ére.

A tZ5. évforriuló közeLedtén most arróL aZ epiződrőL

emj-ííke zem' mely a szabadsághirc sorsát is eldönthette vol-

11á. Ennek a törtónetnek kutatásában csa1ádi hagyomány ve-

zet ett. DédaFám, a 1O ' honvéd zászLóalj ban akkor f őhad.nagy

volt' TőIe maradt fenn, hogy a t'záSzlóalja a máriabesnyői

templom kertjéie nyomult ós ott táborozott le az isaszegí

csata idejénlt. Ezen epizód rejté1yeÍre kerestcm éveken át

a váLaszt, amikor a közelmultban egészen véLetlenijl lcezem-

be kerÍilt a 10 zász].]óa:-'j egykori századasának , TLlurző

i\,[iklősnak had csztá}yparancsnokáró}, Ifuety György tábornok-

ró1 irt emlékirata. Ennek ismertetésével egyik előzmőnye-

ként emlitem: }Iatvan elfoglal ásáí.áL Wysocki lengreleivel
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együtt, isnrét kítüntette nragát a ]ínrety hadosztály, me1.y az

isaszegi csata idej én az ellenség balsz árnyát, a Lobkovitz
hadtestet kötötte 1e. Pár kí1ométerre tő1íjk , hozzájuk 1e8-

lr;özelebb, a l'Vysocki zászlőalj foglalt áLLást, A VTI. had"-

test parancsnoka, Gáspár tábornok Hatvanbó1, áprílis 6-án

ke1t ezeit pa ancs ában e1rend.e1t e l 'ra ifuety hado sztáLy képezi
az arcvédet, reggel j őrakor indu1 ő:: az asz(d'i Orlzáguton

adclig nyomul, mí8 Bagra nem ér'IQn'ety ezredes e parancs ér_

telmóben, minr, elővőd nyonrul előre és nenetelt tovább Gö-

döllő f eLé' Erről az esemén.rrről Thuyző a követkc zőket írta:
", ( / .íÍAprilis 6-ának déli óráíban a Gáspár hadse::eg már Bagon és

Aszécon vo1t, a főhadis záLlás Asződra téjgtett, mig Kmety
nVOi:lU.1A.SBara utasittatr tt száLlásra , A7, elői. oly sikores és

8yors vo1t, a csiszáriak sem tanusítottak érdemleges e11en-

áltást, hogy tovább lehetett volna folytatní azt, s ez eset-
ben a császári hadScre8 a teIjes bekerités sorsára jutott
volna" Ekkor kerü1 mint e1szalajtott ujabb 1ehetősőg a

Kmety hados ztáIy történetóbe.

Gáspár András honvéd tábornok, a VIr. hadtest parancs-
noka' közeli rokcna volt Vasváry Pálnak. Beosü].etéLlez kétség
nem fér, de az isaszegi csata idején ||cunctator'Í volt' s a

katonaí rendszabá1yokat, a parancsot mereven árte}me zte,
Kmety akcióját nem támogatta, az egész pnl8ári forradalom
kimenete1ére ís döntő kihatást eredményezí gíker kívÍvását
szalasztotta el. E]L keIl ismerniink azt ís, hogy a csata kez-
detén hosszu ideig nem taláLták Görgeyt, akj. ugyanÍ.s Kókára
ment ós csak később őrkezett a cgatatérre,
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Thurzó IVIiklósnak, hagynmányunkra magyarázatot adő és

annak hitelességét alát ámasztó vísg zaemlékezését ídőzem,

mel v színte fi-nárÁ1 -Ár.Árn és mét errőL-méterre megörökitetterrrv!J uarrr vv

ezt aZ érdekes történotet, nlelyszerínt lfuety ezredes azonnal

fe1ismerte, hogy öntevÁkenY, bátor hadmüve1ette1 meg}epheti

az ellenséget, azért neIn pihent, hanert a 10' és a 23" s még

egy Zászlóa\j jal, egy üteggel , egy s zázad, lrusz árraL előbbre

megy; de nem a GödöIlóre vezető cTszáguton, hanem az uttő}

ba.l ra azon hegyIáncolaton , rnely Isaszeget Bagtől elvála szt ja,

E hegyláncolaton mínd acdíg hato} előre, mígnem az.n vág-

pnntjára őr, honnan a besnyői kolostort s azon tul elter}e-

c1ő mener].ékes sj.kságnt betáthatja. Midőn e he11rre őrt hallá

az Isaszeg közelóben csatázé két tábor áeyuí cörgését' Kmety

tinyargoneca11' je1ent- gikereg e1őrehalad.ásukat és uj kedvező

|^a1 ltryo*r"i].a* o..í^.Ánnn:; Áa . 1.^Á*^nt-n-7.1lfcsnck már eIórte aÍleLJL e U urt3 U r'róliPd-L.l]aÁ 9 (tc d' 1ld.L-l. tJcÜ UPqra

kitüzött cétt és a tlvábbíakat feleslegesnek tartotta'
Á csatazajt ha11ő ltnety nyugtalan, segódjét ujra ktildi

a tábornokhoz, hasztalan" Fgyre erősebben ha1latszik a köze-

li fegyverropogás, Itnety 1átja is a visszavonuló császária*

kat, még egysZer jeIentést tesz, de a je1entéssel cselekvés*

ltez is fTg,
íÍA besnyői kolostort a császíríak részórőL hárorn zász*

lóalj ' kót nsztály 1..vasság s egy Litee; tart ja elfoglalva.

E ko1ostornak bírtlkába akar jutní mindenáron l{nrety s azért

10' ős a ?o. zászlőaLjakat ostromra renc1elí, Iüig a harmadík

nála Lővő zászlÁaljat f ed.ezetijl tartja. }Ia e iámadás sike*

rti}, ugy a császát:i.ak kőt túz közé vannak szoritva s áppen

ezért SzÓrgalmazaa ifuety o1'y makacsul eZ előny..imulást"
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AzonbamGáspárhallgatott.Azezred'eskardjáratámaszkodva
dőltegyfánaklu8Yosztogattaparancsaít.Remélte,hogy
ágyui hangjára végül megmozdul Gáspár iS" Á kísérlet ísy

vakmerőség volt l evt, belátta maga az ezredes is, d€ a stra*

tégiaköveteléseakolostorbíyásátparancs01á.''Tudta,hE
Gáspártámogatja,teljesasíker,azőrtelrend.elteatáma-
dást* Agyuk dörgése között indult a két csapat, d€ a távo1-

sáágmiattagránátoknemközelítettékmegacó1t"Kmety
meghökkentakétzászlóaLjsorsán.Rzekmáravölgybenre-
alízá,ták magukat g a szuronytámadás megtörténik, vagy di.

csőség vagY halá1 az eredménye" "Agtr,'uival 
nem kisérheti a

bércrőlrchánócsapatát,igyezekcsakegyedülmagukrahaF<
gyatva , bátorságukra ós eLszántságukra bizattak' Et'ben a

tragíkushelyzetbenérkezettmegGáspárvőLaszaz''66győ
feladatánakmegfelelván9ailnapTatöbbtennivaIójanincs.1l
t(metyaközréshallatára,rlmindenremóltsegitségtőImeg.
fosztva,indulatoskitörésköztüttetimegadobokatvLsz-
SZavonulásra.i? A kőt 7{*;v!őaLj f ólbes zakLtotta rohamát,

vísszatértekol{metyBagravonultsetregéve1"il}.[ásnapGás-
párrendezettterveszeyrntmegtámadtaugyanakolostort,
d.emára%akkcri.iresvolt,mertacsászáriseregekGödöllő-
tőLmárjóvaltulvoltak'Igyirjalenap1ójábanaZisasze-
gicsatatombo1ásaídejánaszomszé'd,osközelségbenmegtör*
tónt honvéds égi morzanatok epLzőő,ját ThurzÁ Miklós.

Ámegkisérelt:majclvisszahívottrcham,clYhatástvál.
tott kÍ a résztvevőkbő1 , hogy annak emléke nind'unta}an fel*

elevenedettakkorís,mikoraszabadságharczászlóimár
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lehanyatlottak"
Itnety a 10. zászlőalj jal másnap elsőne}c vonult be

Gödöllőre, de ezzeL a dicsőséggel már nem pótolhatta a

nagy síker elsza}asztott 1ehetőségét. Azok a honvédek,

velük egyiitt a lengyel 1égíósok, akik az j-saszegj- csa-

tatóren vivták meg hősi harcukat, örökre beirták nevü-

ket l',tagyarország történetébe.

t
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Szatmáry Zoltán

Gondcrlatok az ísaszegi'tAdattári Kozlemények'| megi-ndu-

Lásához

Isaszeg terület én már a honfoglalág előtt is lete-
1epü1tek, temetkeztek népek" Je1enleg hét te1epü1ósi he-

lyet tartanak nyilván a közságben. Régzben felt árásra ke-

rült két jelentíísebb gzarmata temető. Á közsóg, az árpád-

házi királyaink a1att királyí birtok" A 1etelepitett hon-

fog1a1ó magyarokon kivül az idetelepitett bessenyők is
növeIik a lakosok számát. A község tertilete, természeti-

aabttságai miatt gyakori isatatór.'|Buda vaskapu3att-ként

emlitik a történe1emben, szabadságharcokban és a királyok
belháboruíban egyar ánt.

Isaszeg helytörtánete ég lakosaínak gyakran megnyí}-

vánu1t ' ors zágosan is példamutatő magatartása egybefonódott

a magyar nóp történetóvel. Még a ttjrök idők alatt is jeIen-

tősek voltak a ma is meg1ávő de nem hasznáLt, tizenhárom

irányu, egykori köz1ekedési közutjai, me1yeken je1entős

átmenő forgalmat bonyo1itottak le. Az itt éLő népek külön-

fé1e kívá1tságokkal rende1keztek" A község határában öt

templomos hely á1lt, melyből nógy pusztult el a török alatt.
A ma is meglévő öregtemp1om ín még Árpáanáz.korabeli ere-

detü. A község ősi történelmét mutatta be egybegyÍijtött

anyagával, a kí.g helységóbe szoritott Falumuzeum9 mely

1967 végén nyilt meg. Mint másutt, Tsaszegen is feledésbe

merülnek a törtónelmi esemónyek ós helyekl 8áző'ag telepÍ.i-

léstörtónet. A szá3hagyományok gyüjtése ő's megőrzésőnek

sztiksógussége, a Fa1umuzeum keretében a Helytörtáneti Ádat-
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i ár b€índit ását, ha1aszthatatlannak parancso1j ák.

ir.{ár a he1ytörtóneti dokumentácjők kezdeti fe11eltáro-

zásánáL kitünt, hegy L7 jo db értókes törtóne]mi okrrrányt

}<ellett átadnunk a Pest megyei Levóltárnak, a tevóttári

törrlény órtelmében. Együt tőrző, érdemes 8yüjtő munkatár_

saink átdozatos segitségéve1, tovább gyarapszik Adattárunk;

ugy helyi, mint a környákre vonatkczó ősj- és ujkcri anyag.

gar -

Fel kel} emlitentink huszonöt őv óta muzeumunk és Adat-

tárrlnk eEvik kezdeményező-alapitó tagját, Hegediís LászLó
vt)-J 

---

gödö}1ői murtkatársunkat, akí ritka és nagyon gazdag anyag-

ga1 gyarapította gytijternényünket. KülHnösen f ontnsnak és

szükségesnek tartjuk Isaszeg nagyközsó8u számos 1engyel vo.

natkozásu történelmí em1éke j.nek gyüj tősét.

Azl848-49.benamagyarszabad.ságharcokbanalengyel
1ágiőknak az ísaszegi csaJ;ákban is tanusitott hősi maga-

tartása emlé}rei 8yüj tésőt ós megőrzőső,t a jövendő szárnára

f ontosnak tart juk, mely },{agyarcrszágon ós Lengyelországban

is már*már az e}f elec]ós tiomályába kezd berulni'

A magyar nép szabadságtörekvéseíért vivott harcokban

a 1engyel náp f íai ótett,ix önként f elálc ozásával vállalt

támcgatása Lzj év távlata után is na8yon sokáig példa.

mutatás marad a szocíalísta népek egynásköztí víszonyában.

A lengyel hősök kíérdemeltók emlókük megőrzésót ós ápoLá-

sát. Annyi.t tudunk ró1uk, hogy a szabadsághareokban /Isa-

szegen ís és szerte a magyar hazában/ a vállvetve együtt-

harco1ő e1esett 1engyeleket, a magyar honvódekke1 együtt

hantolták el, rnint a közös cé1árt kidőrteket, együitőrző
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htisógiikórt. Sohase tórhettek vissza szabedságért sővárgó

édes hazájukba"

Ádattárí kutató munkásságunk egyik jövőbeni első

feladatakánt köte Lezően j eIentkezik, hogy bizonyi-thatóan

tud juk nyilvánoss ágra hozní, éu a j övendő szárnára megőri-z-

nj.azLB49.ápri.1is6.ísaszegícsatában'kétrószLegben
je1entős Lótszámmal harco1t }engyetek köziil hányan vérez-

tek e1 ós hányan sebesültek meg, Az isaszegi Helytörténeti

Adattár rounkásságával ígyekszik a szabad magyar haza ke-
f,gVe}etes adÜs ágát tör1e sztenj- a névtefenekkó vált 1engyel

hősök iránt.
Ádattári munkásságunk jelentős kutatási feladata az

LB49. áprrlis 6-íki csata egyík eseménye: ami szerint Har.

sányi Bá}ínt a csás záyi hadsereg volt huszárőrmestere, a

Lenkeí huszárok klazah"ozója, a tu}erőve} szembeni hősi harc

következtében fsaszegen' a csata hevében elvérzett. Je}e-

lenné vátt sirhantjának fettételezett he}ye, ''a kőt katona

sirja á11éj án'', me8je1ö1ésre váT.

Megszerkesztettük óletra jzát Linch Hermannak, annak

az Isaszeg€n 1o4 éves korában e}halt isaszegi kereskedő.

nek, aki Kossuth Lajrs hivőszavára 19 óvesen otthagyta aZ

rrrvosi egyetemet ós beállt önként honvódnek. Az ísaszegi

csatában már szanítéc hadnagykónt azolgáLt"

Nyilvános Adattári szolgáLatunk hetenkónt kót alka.

1ommal , hétfő ós pónteken' }8-2o őráj'g müköc1ík muzeumunk

külön kishelyiségóben , áZ éTdeklődők számára" Ad,atkérő,

tud"akozó levelekre v áLaszolunk.
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Terveink szerínt szétküldjtik az ismertetéseket kózlő',

segítőket , barátokat és támogatókat kereső Ádattári ér*

tesítfuk ezen első számát.

Á továbbíak scyán óver:te egyszer-kétszer /ahag'y az

előállitás költségeít előtudju}r teremt eni/ kéziratként,

Adattári kozLéseínkke1 isnrót je1entkezünk. 
-

Szacialista hazánk n!:pe történelmének egyik ran8.S

helye Tsaszeg. A beinc1ított Aca itárr. sz91gálatunk önkéntes

munkássága, merjiik remélni, hngy oTszágosan is rnegórtósre

és követésre is taLáL, Szívesen fogadunk nrinden kritikát
és tar.ácsct '

Köszönettel fogadunk minden Isas ze}et őrLntő történel-
mi v,,+f Á+ 'i 

""or]al n'í . tört óneti dokumentumot , valamint a.ll1-l NL/. Ut U U 9 !! Vuqllrr! t v! v L

I

magyaa.c}rszági lengyel vonatkozások, ós aZ L84B-L$49. sza-

badsághareok isan zegí vanatko zásu adataít, hogy azekat

megőrizhessijk a jövendő számára, Ha szükséges az anyagot

meg ís vásároljuk.
Az Ác1attár munkáját segitő készségúkőrt e}ő1egezet-

ten is tolmácsoljuk az isaszegi Muzeumbarátok Köre E].nök.

ségónek köszönetét.

Címtink: Falumuzeum
ZLLT Isaszeg
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I{rREK, KOZLE }{ENYEK

Jelen kj-adványtrnk megküldósével f elkérj tik T, olvasónkat ,

szíveskedjék közölni /2LL7 Isasza&, Falumuzeum Ádattára/,
hogy a következő köz1eményünkre ígónyt tart-e?
Ei.őfizetési dijat nen szabunlc, Azonbcn a nyomdai költsé_
gekre történő önkóntes összeg hozzánk torténő eljuttatá-
sát e!őre ís köszönettel nyugtázzuk.

x

Tanulmányairik irói, nunkáLkéyt' dijazó,st nem kórnek" Enne k

figyelembevóteléve} kértrük míndazokat, akík a Közlemények

számára isaszegí vonatkozásu tanulmányb készítenek, hason-
Ló szellemben cselekedjenek és szíveskedjenek segitséglÍnkre
lÜalll!.

x

Tervtink szerin b L97 4 márciusában az LB49 április 6-i isa-
szegi csata Lzj. óvford.ulója a}kalmából je1entetLínk meg

ujabb számot,, ameIyben az eddígi f eldo1gozásokban móg nern

nrr1r-] i1.,31* aÁntnk ás hnp.vománvok köz1éséve1 jc1entkezünk.
PL,(UlrrLaI U cl ucl Ul'lI\ 9a l]Cf,ö\)

Az L973. évi oTszágos Muzeuml és Müemlékí ilónap keretóben
a Falumuzeum' Petőfi életét ós munkásságát szemléltető ki.
állítást mutatott be' .- A kíáttításon a korabeli munkák

meilett, magyar és idegcnnye1vij Petőfi kiadványok, isaszegi-
dokumentumok vo1tak 1áthatók. Szinesítették a bemutatót a

helyi á}ta}ános j-sko}aí Petőfi-tematikáju gyermekrajzaL.
&1indezeken tu} számcs foto- ós dokunrentumma1 emlékeztijnk
Petőfi isaszegi- utjaira.

x
Ezen a he}yen is b'álás köszönetíinket nyíIvánitjuk a Lengyel
Népkö ztá-ng1ság buc1apesti inté zetőnek, a Lerigyel Kultura igaz_
EatósáEa ós munkatársainak Adattárunk őrtékes és hathatós
t)qvv"*Ö*

támogatásáért, valamint azőrt, hogy lehetővó tették Kozle-
mÁnrrijnlr ial an s.z'ÁrrÁrn,r nlAp'. -] ^--! ^L!^l+

dv4v!4 --.-.-t.JereIlUUUr..;ÜL]o
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''IINGYEL0RSZiG,, t:j*,n[i havonkónti f o1yőírat f . él'i o}ctőberi

szárna41.oldalánlKOZ OS 11 ULT KUTATÁs'q' cim.

mel érdemes }r.iradásrő1 értesültÍínk, miszerint, a lengyel és

ma8yer Tudományos :\kadémiák életre hivt ák a lengyel.magyar

történelmi vegyes Bizotts ág}t, melynek tagjaí a két ország

tudogrányos Akadómiáinak és egyetemeinek 1egkiválóbb szak-

emberei '
A Bizottság két elnöke jelenleg: Dr. Janina Leskiewiczowa

profe sszaT és Dr. Székely György az Eötvös tudományegyetem

bö1csész karának dékánja. [lítkárok: Dr' jr.iIaciej Kozmínski

és Szokolay l(atalín , A Bizottság megala}<itásának kezdemé_

nyezőí a két arszág t-ört énészei. 1|Ez az egyíittmijködós kÍj-

1önos je1entőségii országaink esetében. '' Oszínte örömmel
.Lid'vözö1j lik eZen régen óha jtott kezdeményezést és 1épóse^

ket tetti.ink a Bizottság íelé kapcstlatunk f elvé.i;elóre"

['eTClem

Styka - Tágó Spányi festőmüvészek közösen megalkották

aZ 1848*1849 szabadságharco)c esenényeiből ttBEM - PETOFTi'

kőrképet' Á monumentá1is míi 1897-ben Lembergben, 1898*ban

Pesten is kí vo1t á11ítva . Az óríási vászon móret e L5 mtr"

magas és 120 méter hosszu értesülésünk szerint" Sokan érdek-

1ődnek a történelmí rllíi:lkotás sor-sa és ho1létérőL" Ezuton

f elkértjnk míndenkit ' ha tudnak valami f elví1ágosítássaI
szctgálni ezen renc1kivií1i ér:tékes müa}kotás Sorsáró]- és

1ro11ótérőtnsziveskedjenekközléstkü1denÍcimtinkre"

Styka Jan; neves ]'engyel törtóneimi f estő, tö!! magyar vo-
n"tuő,á;;"iárténermi alkot ása ísmert LB5B-L92) "

Vágó Pál: tö::ténelrni f e stő L85+-LgzB "

Spányí Bóla: fe stő, több alkotása a Szépmüvészetí Muzeumban
LB52-L9L1I.


