
3ab _

ISASZEGI ABATTÁnI KÖ ZLBIVIEITYEI{ III.

II. Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulója
és a győztes isaszegi kuruc csata emlékére
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A borítÓlap képe: Mányoki Ádám II. Rákőczi Ferencéról Munkácsy i\ti-
hály alkotása, mely az Isaszegi Falum zeum kiállításában a volI Rá-

kÓczi K<ir zászlÓjának részlete. Ripka Ferenc adománya.
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Kedves oIvaső!

A most kiadásra kertilt Isaszeg naggkőzségi m 'zeumi adattarz
kőzlernéngelc III. része világosan ttikrozi k zségiink lakÓinak a
muLt századi nehéz helyzetét. Az emberek hi'ttek a szabadság el-
jtivetelében, de nemcsak az eijcivetelét várták, hanem azért ki-ki
saját mÓdján életének feláldozásával harcolt is.

A sok nehézségek és nélktiltjzések után 1945-ben a szovjet csa-
patok végIegesen felszabadítottak hazánkat, ezzel kiizségtink is
szabad, békés építómunkáját már az ország és saját magának
boldogulására végezhette.

Isaszeg nagykózség az elmrilt két évtized alatt dinamikusan fej-
lód tt, pártunk ritmutatása és a társadalom egységes, alkotÓ épí-
tómunkájával.

A kőzlemény kiadásával akarjuk megisrnertetni az elm lt idók
helyzetét, a feledés homályának megakadályazását, Célunk to-
vábbá az ís, hogy a k<izségiink<jn tril is megismerjék építómun-
kánkat, ttjrténelmi mriItunkat, és azok ápolására továbbra is
kérji.ik minden haladÓ ember segÍtségét.

Isaszeg, 1976. j lius 19.
Bodrogi Andró,s

tanácselntjk



BEVEZETÉS
Az isaszegi határban

Nézd az ezerszín'Ű, nyári vadrzirágokat! Porladő hantokra szÓrja
szirmukat a széi. Az egykori FannÓn-tenger fulladt medrénék
homokja milliÓ esztendó kci'.zesrilt életét taÉaria. . .

Csgndesen járj, fiam, ne fltss! Ahová lépsz,.vérét ontott sere.
geknek, fcjldre tepert, otthonát védíj óseidnek je1te1en hantjain
iársz.
E'rre gyere! Itttáboroztak a honfogla]Ók! Ez a teriilet Vérvár...
!íegy és szakadék, rengeteges endó_, sárkányos halmok ' . . A ná.
kos-patak rohano árja sokszor váLt itt tajtékos pirossá. A job-
bágylegényt, a szegérry magyart a tárogatő hangla DÓzsa, majct
a ku.rucok iobogÓja alá gyiÍjtotte.
Figyelj, fjam! Itt éItek <íseid. Az ezeréves szólók, kertek és rÓ-
zsafák alatt embercsontolE porladnak. Rajtuk sarjad az rii töl-
gyes' TatártÓl, toroktól, némettól véresek a nyomok. Uiánuk
tengernyi gyotreJ'em, halá,l és pusztaság. . ' Csendes már a tábor'neT q3t!9g a kal'tács, nérnák a' sáncok, az árkok ,,Buda vaska-
gujan]'-. Kis fo'rgÓszelek avarral takarják a nagy torténések he-
lyét. Nem halIatszik már" a rablánc citirgése Jem, mit a nemes
urak a koldris népre raktak.
Ha1lgasd a mac]árdalt! trtt szebb az énektik. Szr.intelen hirdetik,
hogy a sarjacÓ fiijcen mért pirosabb a vadvirág'
A katonapallag nagy hegyén ktizelebb az ég| szebb a viliámlás
is. A s tét vihar és a ltÓbor felhók itt hamárabb oszlanak. Tízfalt belátsz innen, a messzeségbŐl tornyok in'tenek feléd. Hai1-
gasd, mindnek van mondaniva7óia boziád,. Az elhamvacit örtti-
zek lreJ.yén elpilrent a várhegy kŐpalánkjának strázsája _ de
élénken é1továj:b az emlékekben.
Mennyi hÚiséget, akarást és szeretetet takarnak itt a hantok!
Ne menj nlég, fiam, emlékezz! . . . 

_ isaszegi '-



I-IELYTÖRTÉNET - iRoDALoM
,,DOLFIÁTOL ISASZEGIG.''

A magyar nemzet és a népek szabadságának kimagaslÓ vczér-
alakja, II. RákÓczi Ferenc szr-lIetésének 300. évfordulriját tinne.
peltuk 19?6. inárcius 27-én. Megemlékezttink rőla határainkon
innen és határainkon tril' Magyarok, oroszok, leng'velek, romá-
nok, sz1ovákok harcoltak seregében, s most ezeknek a népeknek
utoclai ismét egy táborban elevenítik fel a ktizos tijrténelmi m i.

Ha a zászlót bontÓ dollrai csata évfordulÓján egy-egy tábcrtti-
zet gyiíjtanának azokon a helyeken, ahol a fejedelem járt, vagy
kurucai harcoltak, a Kárpátok fenyvesei, a Dtlnántril' az Alfiild
vidéke csil1agos eget tíikrozó ttindijkló képnek látszana a magas-
bÓl. Képletesen Isaszeg ís meggyujtja az emIékezés tuzét, mert
itt és a kcirnyék falvaíban is 6rzi RákÓczi utját a tijrténelem.
Igaz, trsaszeg nem t 1t tt be a szabadságharcban kimagaslÓ sze-
repet, nern voIt tcjrténelmi sorsfordulÓ helye, mint Do1ha \{á-
ramarosban, d.e a szabadság szeilemének ápolásában megszentelt
hety. Dolha a kezdet; Pest megye kcizepén, azurak megyeházá.
nak szomszédságában, az isaszegi kuruc gyózelem a már meg.
kezdódtjtt vég egyik á11onrása, a magyar nép nagy reménységé-
nek késón kipattan,Ó tl'izes szikrája volt.
A Habsburgok elnyomását egyformán érezte a hegyek és tan-vák
népe. A tőrvénytelen adÓkivetés nagymértékben s"Útjtotta Pest
megye jobbágyait is. A hadbiztosok torvénysértó fellépése, a
császári katonaság onkériyeskedése eIlen hiábavalő volt nrinden.
,,A panaszok feIr.ilvizsgálatánái egy német vallomása tobbet ért,
tcibb magyar tan énáI', - írta vallomásaiban a fejedeIem. A rá-
cok támadásátől val félelem mellett a szabadságharcot megeló-
zó évek sok szenveclése is nragyarázatot ad arra, hogy kezdetben
míért mozdult meg nehezen Pest megye' Bár a nép a kurttcok-
kal rokonszenvezett, és Sótér Ferenc alispán rrigtcin csatiakozott



F"ákóczjhoz, a hj'vataio9. tegye még tartőzkodő volt' A fejede-
lem a domahídi táborbÓl 17o3. szeptemler 13*án írt at a mtgye-
lrez, ,,hogy ha most nem, soha ttjbbszrjr hazánk.""u*aoiá'al.,u*
i:emé]'heti.''
1l" kcivetkezó évb,en a Dunántrilra valő átkelést készítették eló, smaga Rákőczi is NasYkátára érkezett 1'794 . áprilisában. rvra;í.24-én.f)unapatajről írt levelet Ráday Pálnak, bki akkor-Varso.
P?l. já,.t ko-vetségben; majd jrinius-6-án ismét Pest megyéhez
lrtildott rend eletet. Ebben 

9. i9'9g anyagi el]átásának biztosí"tását,
a kaszáiást' a széna begyííjtését szorgalmazta' Mozga1mas'ér,ek
voltak ezek Pest megye életében.
1705-ben Bottyán János vette át a Duna*Tisza kozének védei-
nrét. Ekkor á]landÓ dunai híd feiállítását tervezték a Dunántrjl-
la] valő kapcsolat biztosítására. Jritius ]'.én Tcsáről ki'ildtá szetotszággyíilési meghívőit RákÓczi, rnajd Vác Íelé induit (kiizben
jgtiys -3-án Gycimrón' 4-5-én Rákosciabán,7_8-á'' 

' .,u."sug5,.
házi táborban tartőzkodott). A kuruc sereg ritja Isaszeg kiirn}.é-
kén vezetett északra,. sót néhány év mrilvá -á" *"g'-a t<ozseg
is beírta nevét a RákÓczi-szabadiágharc tcjrténetébe.
1709 szepteml:erében bektjvetkezeTt halata elótt Bottyán tábor-
i.:5 ...T:t a kor'nyéket jáx,ta kurucaival. Soltnái kisoráltá -"g u
9un.a1 atkelest, majd északra fordult s ritkozben a budai csásári
9i."9 9gy!o csapatát verte szét. Néhány hőnap elteltével Rá.t:oczi ujbol Pest megyébe j tt. Az 17I0' január iz-i romnanvi tit-i.:ozti Lltán, ícbruárban és márciusban Szentmártonkáta, Cégléd,jászberény,'Jászkisér jelzi a fejedelem Litiát. Ebból az'irló_szat-
bÓtr nraraclt fenn az ísaszegi torténet.
Fe]teiretóleg 1710. nrárcius 10-én zajlott le Isaszegnél a 600 fó-
}ró1 ál1o osztrák ad begyiijtó katonaiágga| az a kTsebb titkozet,amikcr a ]<urucok megfuiamították J*császáriakat. "A ktizséjazért volt' az osztráko.k.s1altáshe1ye, mert 13 iránybői r'ázetettjde karbantartutt bekcjtó fold t, és ezze| Isaszeg 

" l..;".,vutuuti
helységekke] r.alÓ kozlekedést ís bíztosítÓ 

".o*3pá'i-ruii. 
-ca"-

daságiIag senr volt ktjzcimbos Isaszeg birtoklása, 
.t'i.""''-áÉto" 

"szonrszédos birtokosrrak, Ráday Pálnak beszállÓs vendégfogadő.
va] ellátott, kétkerekes meghfitasri vízimalma is voli í-áBto..pul.t|"."' A- kornyéken haladt át a máramarosi bányár. té'*et"it
száI|íto .sÓrit. Nyomai. Nagykáta mellett ma is áegtaláthatÓk,
melynek ,,Rospont-riL,, névbn rnarad.t fenn már keveíek elótt is-mert ernlélie.
Az osztrák katonaság fe]adatát képezte Isaszeg és a ktjrnvékbe-
Ii' kd,zség-ek lakosságának sztintele^n sarcolása i r.i.nryi r.íncstár
részére. }-elrijult az e\öző évszázad' adÓkivetési es rcná;tasimoa.

B

iának minden tcirvén-ytelensége, melynek a kuruc sereg _ ha
átm.enetileg is -_ csak fegyverrel tudott véget vetni. Efi,nek az
utkejzetnek emlékét rzi aá- isaszegi hagyomá"ny.
Isaszeg..a lengyel*magyar kapcsolatok ápolÓja' Nem lenne tel-jes a torténelrni visszapillantás, ha nem- említhetnénk meg aszabadsagharc lengyel résztveviíit. RákÓczi terveiben fontos sze-repet'játszott Lengy.elország, hiszen a Nag}z Péter cárral totyta.tott tárgyalások egyik.részét képezte az, Éogy fegyvert és hadi.anyagot szabaclon szállíthassanak 1engy.91 főlárót-fuagyarország-
ba. Már 1703-ban csatlakoztak nakoőáirro" i;"áy;í:ó'"p*tok ahatáron és Bercsényi. ís B00 lengyel harcost "hozott niaeával.
1706-ban Bielke ez19$es .tengye-l eiredét fogadta tuí nJtol"i, *részr.ikre 1000 karabélyt is rénaett. Akkor 

"- 
."ea*t u-l.*ááry.i"-ták meg óket abban, lrogy hazánkba j jjenek.

A romlrányi csatában azonban már 3000 lengyel-litván_tatár
harcos és 500 svéd r'értes harcolt a kuruc 

""."!b"., cruázsinszkylengyel tábornok vezérlete alatt. RákÓczt a csata elótt latinulszólt hozzájuk' intve óket, hogy hazájuk sorsa ijssze o",,-Lot.,u
a magyar uggyel.

$:d'"Tu:,.ryegemlítenr'itlk azt-Is, hogy a szabadságharcban kezdet-tóI ku"zdó ]Víáramarost és a Dunaj]Tisza kozét ""u-"."t. ás"*"i,
']3"":] 

személyi kapcsolatok is cisszef{ízik. Amikor ili'o. l'iri"'
1J--r?. napjaiban Rák czi a tasi és szalkszentmártoni tábárbantartÓzkodott, Palocsay Gy rgyrit nevezte ki a dunániÚrli haaarpar3lcs1o\árá. (Palocsay i:e ]s tart a Dunántiil.u, s amikor visz-
:':j::::::}] #:].".gl Ádámra bizta a parancsnokJego|' É*to"."yta csaszarlak l\4ohácsnál elfogták és az eszéi<i bortciábe vetettéÉ.)Paiocsay llarabélyos ezredé6en sok máramarosi harcolt. Tobb-
'e:(.a n-evet rs, beos-ztását ís lsrnerjr-ik. Az ezred két utolső szá-zadát a]kották a máramarosiak; Lengyel Míháiy hadnagy volt'Birtok Demeter strázsamesterként 

'"o.tgatt 
e. 

" 
áa.á*á.Bí'" ;"jti Bod Gáspár volt a trombitás.

P.!9"'i az eg.ész.'"P"! ké'ovise]te' Clyan fe.ier:leiem volt' aki *Dar a nemesseg ei'dekeit szein elot1 kcllei'i iartanja - a jobbágy-
ságot rnaga rne]lé tudta áilítani, A szalrp"d.ságharc vago;J á' ""--zet azonban kimeriilt, árulásrrk is megbonto"ttál* a so"rokat, i700-bgn Festís tcirt ki, a nagyhatalnrak ddeke is elfordutt nátoczi-
tÓl,_a szabadságharc Sorsa megpecsételódott. A fejeá;lem-.uto1-
sir.Pest.rnegyei táborhelye Tatárszentgycirgycin volt, ahonnan
17'10. julius végén Szo1nokra távazott i. toÉ"to a Dí.,a-iisza
KozelJe már ne}-n tért víssza. Emléke azonban fennmaradt!
Ezt órzi Isaszeg és Dolha is.



Isaszegen 190i-ben alal*r-rtrt rneg a Rákőczi Ktir, me.ly a hazafias
szellem ápoiását és az 1849. évi isaszegi csatában elesett honvé.
dek sírjának gondozását tiizte ki céljáu1. Hívatalosan csak 1906-
ban kaptak mtit<.;aesl engedélyt' Ezt bizonyítja a Falumrizeum
tár1őjá6an 6rzott, kissé már' fakult zász|ó aranyt mzésii felirata:
,,rsaszeg II. R,ákÓczi Fer.enc Kijr. 1906-7922.,,
Isaszegi asszonyok hímezték a P'ákőczi család piros-kék színei.
ból sszeállított aranyrojtos, selyemdamaszt zászlót, melynek
k zepébe a fejedelem arcképét helyezték eI.

A képnek érdekes torténete van. Egy festménybói vágták ki a
lror férfítagjaí' A hagyornán;z szerint Munkácsy Mihálytől szár-
mazik a irép, melyet a nagy m.6vész párizsi rltjárÓl hazatérve
másoi| Mányoki híres festményéról. tWiívészettcirténészek Ís
vizsgálták a ki.'zágott toredéket, s a festés mÓdja, a feihasznáIt
anyág arra engeil k vetkeztetni, hogy valőban Munkácsy készí.
tetteá másolatot, bár ezen a fejedelem arckifejezése komolyabb,
mirlt az eredeti portréll.
Isaszegen másik értékes, korabeli emléket is óriznek: II. RákÓczi
Ferenc 1706' novernber, l.]8-án, RozsnyÓn kelt levelét, melyet *
címzése szerin't - (,,Gei.:,eroso Francisco Szluha Bonorum Físca-
lium E. Ujváriensii.tm Praefecto, Fideli Nobis Dilecto.'') Iirsek-
jvárra írt megbízottjának, Sziuha F'erencnek. A rijvid levélben

a szo]<ásos megszÓiítás és tidvozlés után (,,Salutem et Principalis
Gratjae Nostrae propensionem.'') két ugyben rendelkezett B,á.
\<itczi:
.,JÓlleh'et az T{ajÓk csináltatása feiól Informátusok vagyunk,
m-j'ndazoná1ta1' hoev azoknak .igy a mint kivántatik kivittetésé-
lren az id.ót megnyerjtik' Ú"j Paransolatot kiiidottiink az oda valő
trngenérnek; Tisztérrek is a.z'ért a mellett serio (komolyan) Pa.
rancsollyuk provideállyon (gondoskodjék) rigy azokhoz megki-
vá'ntatÓ fa dolgábui, hogy semmi Í.ogyatkozás ne légven. Gries.
pánn nevií zászlótartanak szabadítását más rabokért resolváItu.k
(fe1o1dottuk), és ha az mál: kiszabadíttatott volna, más, VolfÍ ne-
v.ij' zászIótartÓt is resolváltunk klszabadíttatni; ahoz képest 'Iisz-
te az elsó szabadulÓ Rabok kilzott' más Rabokért ezeket Szaba-
clíttsa inkább. Ceterum eundem bene valero desideramus. Dath
Fl,osnaviae. Die. 28. ItTovernbris Ao. 1706."
A levéi aláírása: ,,F. Rákőczi.,, s azt,,Franciscus Szalay', ellen-
jegyezte.
RákÓczi emléke változatlan eróvel hat és é1 az Alfold n éppen
rigy, rnint a Márarnarosi havasok kozijtt, Kárpát-Ukrainában,
ott, ahol elószor éledt ftjl a szabaclság lángja, aZ orosz nép ma Ís
féltón gondozza Dolhán az 1903-ban frjlállított emlékmiívet. A
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fejedelem élete és a'colhai kuruc vitézek sorsa elválaszthatatla-
nul egymásba fonődott. Így Dolha é:vszázadok óta az egymásra
utalt népek szabadságharcának jelképévé váIt. Rákőczi elsó ka.
tonáirÓl JÓkai így emiékezett meg:
,'Nem szabad elhallgatni a tcir'ténetírőnak, hogy e legelsó ezre-
dek, a mik Rá'kőczí zászlrói alá gyiíltek, oroszokbÓl és felvidéki-
ekból állt.ak, Maid tobbségben a ma"gyar rrép vagvontalan sze-
gény Íiaí fogtak fegyvert a magyar nemzet alkotmányos szabad-
ságának kivívására; s rnindvégig hívei maradtak a szabadság
ugyének''.
Hiíséges enrlékr.iket hirdeti a dolhai emlékoszlop cirillbetris,
oroz nyelvri felirata:
,,Istennel a llazáért és sza.badságért! A Ii. RákÓczi Ferenc sza.
badságharcának e}só csaiájában, 1703. j nius 7-én elesett hós
kuruc vitézek errc.lékére.''
Amikor II. Rák czi F.erenc tcrténeimi kuldetésére tekinti"ink
Vissza' csak r-lgy válhat teliessé és igazzá az emléI<ezés' ha torté-
nelmr-ink e maga,sztos alakja, a népek szabadságáért mindenét
fe}áIdozÓ fejedelem és hiíséges kurucai elótt egyszerre hajtjuk
meg a késói nemzedék háiájának zász\aiát.

Dr. Kouássu Zoltd,n
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I

A KURUCOK íSASZEGEN ES KÖRNYÉKÉN
(I{agyomán yok, visszaemlékezések)

Isaszeg lakossága a tcrcjk idók megsztintével gyorsan felszapo-
rodott. 1689.; : már benépestilt a kozség. 1699-6en Isaszegen- 14
régi és 17 rí; lcÓfizet család és a foldesr1r á1tat betelepítétt 40.
ad.ot nem ftz, tii család' lalcott. Az adőfizetó csalácloknát +r par
igás okrtik, .Li.: }rámos lcvuk, 34 fejós tehenrik, 25 egyéb szarvas-
rnar}rájuk, 19 hízÓju-k' 145 juhr-rk volt. A ti'r k idíjk után Isa.
szeg e1scí foldesr:ra Werlain Ferenc buda"i várkapítány, a késób-
bi Pest megyei atrispárr teít. A torok i<orbÓl me$marádt isaszegi
lakosság rnei1é elószor nagyszám soroksári német nyelvri telő.
pest hozott teriilel,iin]<re a fcildesrjr, akik ked*lezményekben ré-
szest'i].tek és nrinden adÓzástÓl mentesítve voltak a t bbi nemze-
tiség-iekkel egyu'tt a rri'egyeházi magas tisztséget b-^t ltó frilcles'Jrr
iÓvoltábÓl' trsa'szeg be:répesr-i1t' de az adÓfiietéstól mentesítve
volt, azér"t soká"ig nem Szerepelt Pest vármegye ad'ófízet,ö kcizsé-
geinek a nyi1v:rnta::tásában. Pest megve a torok íd"ók után _ sí-r, horrrok terrileteirlel -_ nagy részen'sza.lradon foglalhatő birtok
volt. .dkkor még ísaszeqen halad't át a Budát és Éestet a Felvi-
d.étrckel cjsszeiiotó karbantartott f ld t, valamínt a Galga és Tá*
piri volgye felé a Jászságig vezetó ritvonal. Ezért Isaszésen sok-
szor haladtak át seregek.
Amint a trjrokok után fe]eróstjd tt a magyajr kozségek lakossága,
az átvonulő és bekvártélyozott katonák gyakr.an ziarolták rjkét.
feléiték a falvak élelcnikészletét végig Já országba-rr. Isaszeg ís
tcjblrszrj;:'-vo^lt. n.agylétszáirru osztrák kátonaság sáauaskazpon"t;a.
E katonálr feladata a kornyék rencijének és kőzbiztcrnsagánaki a
biatonságos kozlekedesnek a fenntartása és a-z a,jÓbehajtás voit a
kornyékbeii lttizségekbííl. Gyakori volL az osztrák katoáaság eró-
szakoskodása, annak. el].enére, hogy a frjtrdes rnak nagy teiiinté-
}),e volt az osztrák hadseregnél. koz.lcenjárásaira gyáÉ"*' 

"..5,*ht-iltek a kÖzség nk népeire nehezecló hadiadőterhőtn. rtagy ., lt
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az elkeseredés az rsaszegiekben a garázdálkodÓ, goromba osztrák

katonaság "tt",,. 
a'iík3r-'i;s"ze -t]"q'a'e5 

1 ?0í-6an kibontották

,oiros zászlÓixat, metyi;. ."P;;-Patria et-Libertate'' (Hazáért és

.Szabadságért) ÍetiratJhía"it" " r'*'c cetjít, az isaszegiek is fel.

lélegeztek. 'lrr ^ -^^.lÁ$'iaafÁci 
.ieovzék szerint.

RákÓczi serege ].03 000 Íob{jl.á11t a zsoidÍizetési jegyzék sze

A kuruc katonái< 3d,/o-;";*1lá,l rso/o-a ioutagy' du%:i l?:te".
ile"iy, *a;" r.","t: ai',''e13 té*;^ ;' ; ú'i,Tx :f.:;l{:ffi B1.#;
.á"- árt"ráu"n a Íalusi szegénys.ég voJ

v o{t azakkori ilt"gi#,.'4f"gyti"éau. ieregeinek huséges har.

cosai voltak a birtofan éto ,,i."i,' neÁzeti"ségu legények és a

lengyel onkéntes .ülá;;;;ffi ^t*:t- 
t biségéi Bercsényi

MiklÓs VezenyerLe. A.k,,ou" seregek,ietrciotte az iéaszegi. jobbá-

svokat és zsellérekái l.-.i"rrar.eJrtette. RákÓczinak a néphez in-

íézett{elhívása 'ffi* 
; i,-,,o,,"to "z'isaszegiet< 

lelkes egytittér-

íTf 
.j;f 

l"3-'í,"#ff *i'";::lÉi,"': l;ula'l:;trÉ:íÍg
ez a nal'v tckintéIyfibrá".", elsonrk aiit hato""i szolgálatába

és mindvég'g \Í''u$;'i'ii..''.* "' ain]i1"átáia voit. Rákőczi zász.

lÓiához u p""",,"o,i"i áey'j]t az'isászeqiek is csatiakoztak. Isa.

sz-egröl SzabÓ Mátj;;,íi ezredéb-en r"'ui"ort Valliai lViihály, Haj.

má. lvlihály, Ho,.,#h.:iil;;;. iqca Tstván" Károlyi Sándor

ónagysága ""."aouJ*',uiillJí'n.rtak 
isaszegiek. A visszaemléke-

zések szerint u ro,,,,]" ,",ugu","' l'1'39e5ói z4-en vettek részt. (Ek.

kor még Isaszeg hil# ;; soo }ot"i" alig haladta-meg.)

i''''!"s.e9koriyer<e**'s:"m;f "*1t.":t'i"'1"5"#á"Jili'::

t""t[i1ff "ás,?;n'ai j;ilru.,"iiá"kí.'áá."'"gu"nszolg"ált.
A kclzség .,"p",,"to i',Jg;;;;;; ;"n ban 

-szívv 
et-lélekkel kuruc ér-

zelmtí volt. Alland;;í'é'iari"r. u t.u.uo seregek hadmozdula.

tairÓl és nagyon "iiu,u."at"k 
egy-egy vereségíta.'. A lakosság

sokat szenv"d"tt ;;;;l;;i-ili* ljl'oanc slzecsapások miatt.

Az áthalad t, po,,}a2á-'k;il;;'"t 'kérés 
nélkiil is 

. 
éIelmezték'

Gv akran taao, ozrLii[.'*;^ ;."p"tok a izomszédos kiizsé g ekben.

A- kurucok "r,o 
ui'áálása Is'ászegen 1?03. szeptember 15-én

volt. A kurucok c"j5rjá" "."*lux 
a császári komrrrisziÓ appa-

rátusának "*b".J.;:ii;"it"i. 
*t'a:r uka i. Íegyvereiket, lovaikat.

Az ellensze g tiló}le{'meáorter. ""g1 ry"-g)'erté"É. 
u*9 T. l,* 

t, 6tiz-

tek' egy lelket ,";;;E;,ál;dk.?1. ezian a Tisza rzonalához hÚr-

zÓdtak,,oh"**u|'"il itái.^b"ár""l.ái. Ettól kezdve gyakori

r, olt a k lr r u c .., Jg 
"t 

1?u ". " 
a."'}:.TJf'*i-;i' 

Pő5 Tx'. 
"ilxsu:is áthaladt "unuTa"f,:J'3;xT':J fft.va"ott SzabÓ Máté ezrede.

J:an' mikor GÖdo
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1705' jírnius 21-én Rákóczi nagy hadda] indr-llt Bottyán felmen.
|ésére, DánybÓl írb levelei Bercsényinek. 1705' itilius 3-án
Gyomrón, 4-én, 5-én RákoscsaJrárn ment keresztt.il, majd 7.én át-
vonult Isaszegen. Jtiiius 8-9-én Goc.Lrjllón és Veresegyházon pi-
hent meg.
1705' szeptember 22-én Bottyán János a baghi mezón keltezi le-
velé,I, R,ákőcz|h.oz, surgeti a világ.os parancsot és a kenyeret, mert

- mint ír:ja - csapatai éheznek és ruhátlanok. Bercsényi Mik-
]Ós 1706' augr-isztus 27-én, majd szeptember 13-án TurárÓ1 tesz
ieleniést trlákoczinak. Ezekben a hetekben jelentós létszámir ku-
ruc csapatok beszáliásolásának ter'hei nehezednek erre a vidék-
r.c. A német seregek is vészesen koze1edtek. Bagről, AszÓdrÓl,
Galgahévízról és Turároi a lakosság elnrenekt'il etóltik, 17CI7 j-
évél.c '.riabll nenre't seregek 1epik el Isa,szeget. Vandál modotr
pusztítanak és rryomorgatják kozségr'ink la'kosságát' Krakovics
lÚihálv liccnciátr'ls, a kcizscg cepja elkescreciésében fe]keresi az
osztrák ezredest, és kéri 1-rogv intse, fékezze mérsékletre lradse-
regét. Az oszti:ák !őtiszt méi,latlenkodik' dicséri Serege fegyel-
nrcl és eli:rond ja. lloE15 ,j 'caráL.ia a ia]u foldesurána.k, annak bir-
tokát védi minden kaLonája. .,1\ileg fog gyózódni tn is' hogy az
osztrák katonák gentlernanok'' 

- bocsátotta e1 végr-i.l az isasze*
1:iek paoiát
I{rakovics eImondta a kcizség bírÓjának az ezredes szavait. Koz-
'nen az osztrák paralrcsnok maga eIé hívatta kapitáiryait, elmond-
ia ne]rilr a plébános pana,szát és megparancsolta, adjanak ki szi-
gor uíasítást és tartsák be a regulát, ne legyen panasz a sereg-
ie. Az osztr:ák katonáll egyik feldiih d tt csoportja azon az éj-
szakán berolrtott a pap szobájába. Feldiiiták, Összetorték a be-
rendezési,, a .papot agyba-fóbe verték. Vérébe fagyva, holtan ta-
iáIta meg a re3ge1i rnisére hívÓ harangozás után a harangoző.
T{árom puskaroncs maradt a szobában. A la]rosság nagyon félhá-
borodott ezen kegyet'lenség láttán. Sokan el akartak kÖlttjzni a
kozségbóI. SzigorÚr parancsbir ad.ták az oszLrákok a kozség bírt1-
jának, hogy senki sem hagylratja el Isaszeget. Őrségek ciikáltak
éjje1-rrappal. Sem a mezóre, Sern aZ erdóbe nem engedték a la.
}rosságot. A ftjldesÚrr ins1,ruk,iora két legényével vágtában ment
Pestre ieientést tenni a folcesirrnak, aki azonnaI az osztrák ka-
l;ona parancsnokságra rnerrt és erélyesen kovetelte a tettesek szi-gor megbr-intetését, valamint a lakosság szabad kijzlekedésének
biztosítását ' Ezt az osztrák csapatot harmadnapra elhelvezték a
kozségtrói, aminek a lakosság érthetóen nagyon orritt. Uj re.
inén;;5gg é]1"etett mindenkit. Az átván maradt eklézsia ellátására
Bag k zség Beiicza.i nevŰL plébánosa járt át gyalog az erdei uta*

T4

kon, életveszélyes korri1mérryek kozt. A piébánost azzaL vádolták
az irjorrnan érkezett osztrák csapatolc, hogy a kuriicok hírhordÓ-
ja. A foldesirr k<jzbelépésér:e aztla"n mégis megt rték. 190B-tő1 j
papja 1ett a kijzségnek: a sze1íd terrrrészetií, remete éIet oszlá-
nyi trál. Mindig elkerri1te az osztrák katonákat és tiszteket.
1708 erós telén R,ákÓczi serege ujra a liiirnyéken szállásolja be
magát: Galgahévízen, Turán, KÓkán. Szemere Lászlő brigadéros
három lovasezredével teleli itt át. Isaszeg lakossága tetemes
mennyiség élelmet juttatott eI szeke::eken a kornyéken táboro-
zÓ kurucokriak. A foldesrir tr'rdta nélkr'i]^ az instruktor kasznárja
is támoga*"ta óket: azon évben 40 vágÓnarbát, lnízókat, 50 zsák
lisztet és abrakot adoti nekik' Az lsaszegiek titokban' Sokszor
az osztrák katonaságon lreresztr'i]. fuifarrgos mÓcon juttatták et
adomán.raikat' Segítségr-rket nagy lelkesedéssel t-.s elismeléssel
fogadták Kőkán" Turán és Ga}gahévízen -- annál is inkább, mert
az ottani lakosok tr.',lták, llogy Isaszegen gyakran tárboroznak
oszt,::ákok.
A ku'ruc seregek gyakor'i gy.oi's átvonulásai, a li:bancok rjldozó
Vagy rnenekul{j hadmúveletei sokszor riyu.qtalanították a Galga,
a TápiÓ és a Rá.kos vclgve rlépét. A rrra'lmok és a takarmáRykaz-
iak felégetése' az állatoi< el]raitása és e1pusztítása, a 1akosság ki-
lakoitatása és életrrntik elszedése az osztrák seregek mindenna-
pos, 'lrrutális tettei kÖzé tartoztak.
Bottyán .Tá-nos 1709. augusztus ?1 és 25 kozt Isaszegen ker'eszttil
Vá,cra vonult seregével. Innen írta 1eveiét a fejedelemnek: .,Pes-
tis e táion a falr.rkon és városokoI:r grassái, de a nrilitiában csak
egysem holt még tudtomra meg. Beteg nincs kÖzttik, továb,b
r.ni iészen.? Isten turija!'' Egy h rrap rniilva szcmor an értesur1tek
az isaszegi'ek Bottyán Jánclsnak, Rálcoczi 1eghiiségesebb vezéré-
rrek a hirtelen ha"lá1árÓI szeptembel' i27-én'
Isaszeg és a kcr:rryék népe az országosarr elterjedt tífusszal, a
dőghalállai kr-izd ,lt' Isaszegen ininc]en 10. lakos meghalt, fóként
a kisgyernrekek. Pest megye minden trelységének a 1akg5g{gg
sokat szenvedet.l a járványtÓI. Toblr kozség teljesen e1n6pte1é-
nedett, a foldek miíveletleniil mar'adtalr'
RákÓczi seregei sok hányattatásnak és né1ktilozésnek rloltak ki-
té.'re. Sok vezetó }ceosztásr.i tisztje irutienr-il elhagyta Rákő'czit,
de a legénységet még éltette a fcjldesriri kizsákmányolástÓl valÓ
menekl'ilés és a felszabadulás reménye'
Rákőczi seregének 1710. január 22-i romhányi veresége _- a]rol
R,ákÓczi r-rtoljára vonta ki kardját -- megc bbentó letargiát oko-
zott a kurucokkal rokonszenvező nép korében. A csatavesztés
után RákÓczi január 23.tóL február 2-ig Galga.hévízen és Turán
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száI1ásolta el seregét, meg is indoltolta áZ ,, . .. ítteni csendes,
de kénytelen heverésének okait: A vizek áradásai, profontom,
kenyéradag szerzése, hogy Ujvárig megkenyereztethessem a ha-
dat.'' Ehezó katonái számára kí kellett osztania" a templomba
rejtett 16 zsák lisztet, Wzut,án febrrrár l8.ig Szentmártonkátán
tartÓzkodik. rnnerr írja fígyelmeztetí levelét a GalgagyiirkÖn,
Domonyban és a kcirnyéken onkényeskedó alvezérének, Krucsai
Jánosnak, hogy ",Kegyeimed is }ássa be, a kunyhÓbeii táborozá-
sa alatt a szegénységnéI az általuk adott terményekkel megelé-
gedvén, alkalmaztassa magát a felvett mostani táborozásaink
formalitásához.,'
Aztán R,ákÓczi Cegléden át vonult tovább. A romhányi csata-
vesztés tl'tán a kuruco}< sokan beh zÓcltak a Rákos-patak menti
erc]ólr siíriíié:]re. A b.uijdosri kurucok tárogatőja ott Éeseregte el,
hogy ,,}Tagy Bercsényi }'{iklős sírdogá1 magába, e1fogyott sze-
génynek minclen katonája.',
ForrongÓ l<atlanná váit a Rákos mente ismét és utoljára. Ez idó-
ben az osztrák katonaság már trilságosan magabiztossá vátt. Is.
mét megkezdt,ék a kozségekben az erószakos adÓbehajtásokat.
}trem vették figye1ernlre, hogy a 1akosság az e\ózö évben a jár-
vány rniatt legyengtllt, inegfogyatkozott. Az osztrákok fó céija
a Pest és Buda felé vezetó uta}< védelme vo1t. 1710 márcirrsára
rnár 600 fót meghatradÓ, j i felszerelt osztrák Sereg táborozott
Isaszegen, az alrkori p1ébánia h'osszti, zsriptetós éptiletében, a
mai Széchenyi utcán. Itt volt a pa|ancsnokság. Mulatozásaik és
ti'roriiyáik lcetcjltotték a sokhelyiséges épiiietet' melynek minden
zugát magutrtrrak tai'tcttak fenn' Garázdák és erószakosak voltak
az osztrátr<o}q. Az ísaszegiek sokszor eIrnondták, hogy ,,A jÓságos
Isten rniért nem szaliajtja nrár rájuk azt a rogyadozÓ iireg épti-
letet.', A mai RákÓczi tlton, mely akkor még szántÓfola vblt,
sátraklrarr és foidbeásc.tt k'urnyirÓlrban táborozott az osztrák se-
l.trÓ

A Historia Domus emlélrezetba\ írtkézírásos feljegyzéseiben ezt
olvaslratjuk az st plébánia épiiIetéról: ',kétszer akkora volt,
mint a kcizeiében lévó frj1desriri vendégfogadő (a mai ÁFÉSZ,
AutÓsbisztró). trz az épi,ilet a torok iaoÉ alatt is állt és meg is
maradt. 50 passzusra (75 méter) volt a Rákos-pataktÓI anáak
ir'ányában, ahol a ttjr'rjk tiszttartÓ Iakott. (A volf Langhammer-
ház.) Ez a régi plébániaház a templomtÓl 140 passzuJ1210 mé-
ter) távolságra á11t.,, A Hístoria Domus Isaszegienssis-ben (1Mic*
hel Aiexius Lányi 1744. PraeiactÓ. Írások és izájhagyományok
kézírásos jegyzetei) le veln írva, hogy a kuruc idók alatt áIdoza-
tiil eget|, a ptréi:iiirián a pié1cános is. Majd annak ktizlése kcjvetke.
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zi.k,.hogy a bevonulÓ kurucok tobb más házzal a parokia épriIe-
tét ís porrá égették. Ezért az rij plébános, osziány1 Pál (aZ étód-
jét gyi1ko1tálr rneg az osztrákok 170?-ben) vátvogbÓl epiitette fel
az.tij p}ébá:riát távolabbi helyre 1?10 nyarán. 

.

.-! Ilagyar Tudományos Akadérnia topográfíai munkaxrozossége
által szerkesztett Pest megve mríernlékei címíí 1958-as kiadr,á.
nya I. k tetének 435.. oldalán Aggházy Már:ia torténész Isaszeg
ismertetéséné1 felsorolja a csatákat is. P].: ,,1710' a kurucok csa-
tája.az osztrákokkaI.,, Ez a kozlemény adta az indítékot számom-
'3: logy krizségtinkben ezen jelentós esemény fakul<i, már-már
elfeIeitett torténetét bogozgassam. Klíncsek Istvánné áz. Salvári
I(atalín, néhai Dragonya .Iános, votrt kozségi eloliárÓ eskticlt'
pén?táros f9.á1va.svánr, nélrai Skribek Pál éS néhai,Ecseri Pál,
aki Ecseri-Máténak, a kuruc idók kozségi bírÓjának volt a leszár-
mazottja (vaIamennyien Templom utca.i lakosok) régi regektól
hallott visszaemlékezései alapján írtam le az isasáegi"gyóztEs ku-
ruc csata ttjrténetét.
Az'isaszegi kuruc csata 1?10. márclus 10-én volt. Ez esztendó
elsó hőnapjaiban nagyon garázdálkodtak az asztrák katonJk lsa-
szegen. T<ibbszor elófordult, hogy a-z erdei utakon portyázó oszt-rák katonákat az ott rejtózkcidí kurucok véresre i".t"k, kard-
iukat és Íegyverriket elvették. Emiatt az asztrákok nagyon dri-
hosek votrtak. A koz^séget teljesen etvágták a Budán t"?"to"tnoao
ftjldesri::t 1, aki enyhíteni tucott volna" a lakosság szorongatott
helyzetén.
A már szétszélecló kuru.c seregekbói néhány isaszegi haza3ott. Az
ó kozvetítésiíkkel nagy titokEan a kozség"vezet,í5i.és a táÉássag
kapcsolatot iétesÍtcttck.a kuruc seregbeá áilo kapitányokka|
akik elkészítették a haditervet a l<cizíégben á]tornái oio Ls"trs"v
sereg megregulázására. Merész terv vo1T' mert az osztrákok so-kan voltak. Az elkeseredett kuri.rcokbÓl csak 300 harcosra és 6
krirtcjsre Iehetett számítani. Ezzel a csekély létszámmal tnes" o"-gyilkosság lett volna a nyí1t i,ltkrjzet kezdeményezése. Ez,ért azt
!?:".9?t9k, i'9gy " 

kurucok egyenként, esetleg k"ettesével, krilrjn-
bozó iránybÓ1-tleszii].1ingőznak a kozségbe és"házaknál, Éam.ák-
ban vagy padlásokon meghrizciclnat. Áaoig 

'.'"* *.,iuitá"'.,ut.'
míg mindnyájan nem lesznek a faiuban.
1\z. egyiE osztrák kapitánynak feltÚínt, hogy ide is, oda is isme-
retien férfjalr járnak be' Rá is ripakodotÍ" Ecseri Máté kcjzsépi
bíróra, Irogy nagyon megszaporodiak a faiubeli r"ee"yáit A É?-
ró határazottan válaszolt némettil - mer:t igy keItett beszél-
1i"-- j ,,Sajnálatos, }}"g.y a kapítány r nem érzi,"lrogy tavasz van.A f ldesrir pár ezer holdiát ki szántsa és ki vesse?*Émberekkel-
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!n'"}-149. még hiány is van belóltik. Jutna munka a kapitány urármédiájának is, jÓt tenne nekiic egy kis foglalatoskod.ás.''" AKapitany elnevette magát, még parolát is adott a bírÓnak.
A kcivetkezo-hét egyik éjszakáján nag;r elszántsággal sereglettek
a kurucok. Sok voit :már az osztrák t.atonák 

"o.iá!á'.. s"fiartar.ugyan a hatalmas zsriptetót, melyet nagy hirte\en az osztrákpal?lcrsn9k$g jeje feIett lángba borítotíák. Égtek a sáírak asálláshelyekkei egyl.itt. Kevéi volt már akkor"a kurucok pus-
l<ája.meg puskapora,.de volt jÓ ka;:diuk - sót némelyiknél csak
9omf'a Íritykos. A nérnetek iiedtségtit tet{5zte, nag5l {rgs7.áelem
kcjzeledtét seitette hat ktilcjnbozií iránybőI a kurué"Irr.irtosok ve-
s7'ettti"l harsogÓ, rohamot vezényI trornbitája. A kurrucok ritot-
ték-vágták a dermedt meglepetéstól hiánvos otttjzékben rohan-gálÓ osztrákokat. Nappali világosságot adott a hatalmas láng-
tenger. Kísérteties voIt a pl:skapoiial telt hordÓk rémiiietés
robbanása. Hainalhasadásrá csak azok maradtak hírmondonakaz osztrákokbÓl, akiket menektiiésr-ikkor e1tiportak, elgázoltakvagy ellenáliásuk miatt elvertek a kur-ucok. 

"Spitáihelv.lett 
avendegfogado me.q a.kozséqháza. .,\ házaknál is apoltáÉa sulyo-

san sebesr-iit osztrákokat. FelgvÓg},ulásukkor háiáikodva á|tá, o,^tak. Trjbb esztendeig 1em .jcit.t Ísas"esre osztrák katonaság. Az
e]men.ek.tilt sereg Fécelen '1áday PáI Lir'tokát dtilta, pus"thottu
bosszubol. Az isaszegi temetóben g6 osztrákot temettek el. 9kuruc is áldozatul esett. A csata rrtán a kurucok u" o."tokokiávolabbi istá1iÓiban maradt 60 lorrat felnyergeitul.' u togáil. ro.vaka t f c] sz er szátt'Lozták és a t l.énko csik bu 

" rogiak. A" i-it-r'á!y"tt12 szekeret rnegrakták a-z e] ircm egett éIeím:,,ui., t"ru"".'ur"'
eS, runari]i<tat' készlel,bóI' l\z1an il kuruc trornbitásck gyrileke-
z'3re hívták a harcosokat.'A kőzség iakossága nagy-;a'-í,,u"u-
tettel 

-és 
jÓ kí'lánságokkal brjcs'jztítt el a {vózte"s t<'"&Lc&toi,akik. G<jdcjlló irányába jndultak uito1sÓ p"s]t., xc;''.yár.i gy?"t".csatáj uk szinterércíl.

Az isaszegiek a csata éj jelén ébren .,"o]tak. Házaik tetejét locsol-ták,.ne}Lo'gy tr'izet fogjon. Hainalhasadáskor ; ;Jg ;;i;"'ro gu-rendák oltásával foglalatoskontat. osziárryi Pátr,.a2 is'.""gi"l.papja már virradat elótt ott vo1t a par kiá szikrákat pultoet"togerendái kcizt s vasviIlával kotorta az clőgett i."tol.atikd"-vuul.
maradványát. A k nnyeitói nedves arcárá tapadt k;i;;; b"'-nyévei sem tciródcitt, fára-dhatatianu} kotorta á pa,azsas hamut,hátha,csak foszlányát is megtaláirLá az ek\ézsia.bórkiité'á. Hi.-toria Domusának. R.ulrája js-tYzet fogott - Ieverte, forrJ lett avasvj.l]a nyele is -' nem tcjr.ódrjtt veié. Csak hányta'" 

"er'" 
*egiobogÓsra váIő pernyét, hátha inegtataiira - égetten tusaiaun

l8

_ azt a1 ti.rgs }< nywet, melybe az ísaszegi papok a hagyornányszerint elsó István Óta beírták a k zség névezetes esemZnyeit. . 'elégett, e1pi"rsztult rjrcikre.

}|.|ai Ablak Gáspár harangozÓ a csata után fontosnak tartotta,hogy a szokásos hajnali harángozásI megtartsa. MeelepóJve lát-t", }]9ey a-bezátt templomajtoi fetteszit&ték, b"il;"tőtIát." m--
P.l:át' melyet a falra izotoit akasztani, -o*í .'"* i"iaii". A stj-tétben nem mert beijebb mgn'ni, ezért szerzett egy osztrákoktÓlhátrahagyott fáklyát-és megkérte Poiyák Istvaniiár<i t*Ji,,"t ukrjzeli leégett ház parazsas gererrdáií bo"táiií -íál:o"""ul" 

"templomhoz harangozni. A fáklya világánal rattír.lriááv á paa.]ásra vezetó deszkálépcsót <jsszátortek Majd egymást segÍtvefeliutottak annvira, hogy benézh"#"k.;" akkor zs pfedeles pad-lásra, melynek"mindkéT oldaián r.'ui-l.'ot viiágÍtÓ nyílás volt. AÍáklya tsngjanal scitétben 
^á;Áe "r"l"r."t láttak. Ettól megi;ed-tek és na*Yon gvors.an leereszk"edtek. r".ie"y"' ro ;;. '..".Rohantak 'a 

ku"rucokért; ilk^j;;;;i. L' .,yo*tan. Kortilvették atemplomot, sejtetté.k, 
.h:e'y. ""ito"taoo 

"osztráliok_ 
ujiiu-r. oa".Akiktudtaknémetril,tetir"áuaiiail:,,cv"6;1"l-^"""*-r[,'Ii".''"i

bántÓdástok!'' Néhány perc elteli, ;;'í jc;tt seinmi 
"J|*". nna.kezdett virradni. A kurucok 

"gy*bJ ;.gÍt"" áy"..l" i"ii''iiottuxa padlásra' Látt,ák,.hogy a pááta'teto íyirá':eí'*ll';;,i;o azosztrákok és esvmás utan 
'ugráItak 

ie u ftjtdre. Áuiá" í",.yu,,.homlok menek-riltek a Katv3ria-Á*g; }."""tében lévó er.c be.

.?? ::"tlít:t eIfogtak,' akik 
'ugrás kozberr megsérr-iltek és ezértnem' tudtak gyorsan e]menek'ílni. I!'ahalik Ká;;iy-;aa]i tato-na akkor szenvedett.srilyos zrizoaasoÉai, amikor a tcibbiek ráes-iek. A lakossás áaolta,"csak 

"gy 
}Éi. t" mríl.va győgyult meg.Kcjzben megtaiiu't.rnagyarul, 

"3'í i' r'.eyta el a kÖzséAet A f l-desrirmagtár jába""iűiryn1iá}i;i";#"'sód".'e"v"..-r,-áÁi.*"-
s.zegivé vált és családot alapítotí.A 31 osztrák katonát a németril tudő kurucok kikérdezték, ésmert fegyver nem volt náluk. e' *á't a kurucoknak nem voltemberr.ik a hadifoglyok örzésére, 

"irasga 
r.*s"iiéli?r.ái'.irr-g-mondták nekik, His-ak, mi a kuíucl,""-..,lr"t' rienekiiloi- nrégha}raláios ellenség ís - nem bjntanak.

r\ rentt esemeny miatt elmaradt ezen a napon a hajnali haran_gozás Isaszegen. A kuru'cok tovabb_i'onuttát a r.a^,á*orl'- r"-
\"::íg pedig oltctta a lrarázsiÓ pu."vei..
A fcjldesrir tiszttartója néhány i*goíy i.'.oretében lőháton nyar-g.alt fel Pestre jelentéstétetre a t8taJsi,,uo,' 

"ki';i;;;;;t.átottilalma miatt már régen tablkozhattJ. A írildesur megyei 1o-vaspand rok kíséretében hintőn kijott lu;.^g.;-Nági;,".,"uo-
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y1iia. a fejét az elmondoitak ha}latán, hogy az osztrákok az óbirtokát sem kíméit9$ *.s. Ugy viselkeaiet< lsaszeg"" 
-i., 

*i"tmásutt a rnegye terl.iletén. lyz-"asztrák katonaságrol"sok ou.,","jcitt a megyeházára. Ezekról volt értesiiiése a toiaei.irnuii'is, ae
111 tua,gtt segíteni. a megyelráZa seln' A kurucok csatájárói azVoIt.a.VelemélYuik, hogy az rzeiejárÓja a vészes idóknek."Az isa..^'"'gl* ezentul éjjelente három itrazsat állítotak fei a faluban.rr .KISDrrot tegyveres. pandyrr.9 léptették eló a kcjzségházán, ésmásodmag-ával éjjel ís ott kellett lennie. A lakosot Bu,,iit"t. *Dlroiloz tÓbb tiszti sisakr.oncsot. mclyekel' az osztrá|.< tisztek fe-iéról ritottek le a lqurucok. Ezel;el e.ii.eitették, 

""t'ogy-;ialuba3 vó osztrák tiszteket inge;:eiiéli l'el-uik."az egyit< 'i.iti i-báo-u".'egy i:eg ház bontásánál e]íjker.uiit a koriraót ,""..,iák 
_ki)zu!,

1708-as évszám van rajta' Eq)' osztrá]< katonacsniáJ_["u"t*ui-
sakja lehetett, mert három kíionb.tjzó sisaicbői vott asszáatiitva.
f:1-":i:Ídó.":-:1..l'-'" Ai-pád-hízi k'ir.ályok alatti magy* 

"u"á'i .iSaI( aranyciráclákkal berakott díszítése taiáilratő. 
,A 

sisáx mri.zei.imunk kiátr]ításán Iáthatci.
Ráicőc.zi'megmar;rdt katonál néhányszor még rajtarit ttek azclsztrá.kokon, de az esztencllj vtigi1i:e szétszéledTex' drn"ey"lj tijr-deket íoglaltak el, ietelep.ecter-. Így a szomszédos tsess?ívóre is* rnely a torok idgkig virágzo, g}zclag r<ozseg voit,;;;? peaigpus'Z.t?:á.gk.ént, gaadátlanuj áili - 3Ü li.'.uc táiepedett. aloik"t acsaládjuk is kcjvetett. Besrryií rijra benépesr'ilt. Ísaszáe"í^i, ,"-gad!.nfhá1y kuruc seregbeli iegeiny, akíÉ a roia"..i"i r"l.i"r. aa-gozÓi lettek (Szentgyrlr$y1rllszi;). Helóluik 

"ep".tii| n*.l'tu".,".
}f8.,,maslar vallásukaÍ; i' *"g,iartották ott.
RákÓczi az ország e-lhagyására kony."u''i1t. A családoknál és aziskolákban sokái! Ráköczi 'n;;'í iá""tei. mindennapi imád.ságként szerte a 

"hazában.: 
.,,aJo, 

-u,";;.ht"", 
;;b'* 

"" íJ*""" 
"nemzetek vérzö szívu koid'-isa és hazájába" liáí;Öft bffiso amagyar nép!',

RákÓczí hriséges kisérójc is dlán.ja vo]t a számtjzeLésben ]Vlikesl\elemen. atrnel< 
-"-gy]! 

.leszái.inlrzottja, Mikes Jozsef hosszu ide-tB lsaszegen elt. lVlAV iszLlrlosnrúircly-vezetrí volt, Jozsef nevrífia pedi{kcizfégrink. ieEyzóie i.''. L;'á"yágotr rna is élnek kilz-ségtlnkben a Mikes tamiiia leszálma"zottai.
Szeretettel aján'om 

^I:,..,'"s 
iekosságának az 171'-ik évi isaszegigvóztes kuruc csatáro] 

"u 
á k,;'.'yidui'lqon elo egyet ti.". t,"-gyományokrol gyr-ijt tt Íeljeg;'ziscimet. N" 

""áEáiiji;^;;;"u afelejtes homályá'ba'.,".'.'."'*ji"" oug*; nép évszázadokkai ]<o-rábban átéit hósies, Sr:k'Szor ilag'Gn szomorri, cle igaz torténetei.
Szathmdrll Zoltd,n
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ISA SZEG T1\RGY]" ]iS SZELLtrMI trl\iILÉKEI

trsaszeg kÖzség Miíemléi<i Al.bizottsága képviselel*9::^,'j]5 
^ 
""-

g'uáL,-'abun iészt vettem az Egerben"megtartott Mríemléki A1bi-
7oit,agot háromnapos c.:szágos. értekezletén. (Eg-er városa az

i.u''""$i.x"e]< neveietes tor:tánelmi helye.-Ilgykor Rozgonyi Pé-
t* ;g;i ptisp k zálogjogor, íÜ].desura volt Isasze.gn9k. E'gY. másik
uo,''uíkoiá.,,^ rnsz-i,"" í tt,,''é;rclmi feliegyzések és a..helyi ha-

ívon.ránvok szerint Egcr.tre ic,tézteteti" á tiiratyt vizsgálÓbiztosok
eíe a licirnvckbeiickke1 lr".cghallgatá'sra az isaszcgr KoZSegl DrTo'

a r,";exi íár kapitáirvai áiIandoan jogtalan Sanyargatő és zsa.
i.olo kÜvc;clrscklic'1 zaklattá< a ncpet. CsuÍos halá1IaI fenyeqet-
ték bíronira,l. ha" negjelenni nrerészel a királyi rlizs-gálÓbiztosok
eltitt az isasz:gieh.et lj 5rl"iltl t.nyállás jelentésével, Kortilrnényes
i'^t"", ""gy 

há1orság;;a-1 az isasz"egi bírÓ Í'ég!.eljutott Egerbe.
ur'ot,''.'"fi"tte terhiitj vallonrísát. A bujáki várkapitányok nem
jelentek.meg az idézésle' Az egri vár: várnagya végu1 kénysze-
iítoit" oket"a i<ir'á'lyi biz1oso}i etót1i megje]enésre. Az isa'szcgi

k zségi és az óregbíi:tl egi.i ritja ekkor eredmenyes volt-a- Kozseg

néoe -számára. E7en régt eselnények még jelentósebbé tették
számomra a.z országos értekezie1,et.)

Az elsó naj] fang.os e1 arj'ásai kozt c}:r. Szentistványi Gyuláné' a
ilazafias t.japtro]1t országos Tarrácsának titkára elóaclásábcn
foni:os tneutatást adoLt' miaor.l azt mondta ': ',Az 

ember eltlesztz

s z e.{rL élu i s é g é t, ha n' e'nl g a,n d, o|' l:t,úIt j 6r a,',

Ez ad'La az indíttatást, lrogy Lrazatértem után osszeírjam Isaszeg

cjstor'l;ér:'e]'r:rének ma már majcinem megseminisu1t, feledésbe me-
.iio ta'gyi és szcllelti rnuemléki jel1.egu lre1yeit, emlékeit és a
velui< tr'ápcsolatos tragyományokat. Teszetrr ezt azért, hogy a'z

utánarn jbvó lronisme.retí és l:eiytorténeti kutatÓk számára le-

áv"" -gl fon;i1, me}yet kuta|ásaikkal tovább gombolyíthatnak.

*t(
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Ts:r';':gen tobb rrcrycn fcllcrhcto az egykori pannon-tenper med-I-el]eK uledeEvonulata, legnagyobb mértékben az 1849]es hon.r'cdczobor hegl'éne]<' lábázat3 k rnyékén. wen"i 
."s)""ii"a"vi

9.'. t. Jrcl;.tr}iÉneti kutatovat 
" teriír"t"n megkcivestilt fatcirzs-r1arabokat,.. óq'é1ye\ megkovesu]t csontciarlbj;it- 

. 

tár'iri"il. "leg-ltorszak elcjiti iiila];fogak,'tengeri. kagylÓk, rl""'.iri''J'ifri".t"x,csonthéjas gyr-im lcsmagok, répulo o}ia"gyÍk r.ápá"v""5J"tjai iselól<eriiitek. ;i ]eletek rnr-izeu'munt tarr5íarla;-;.'ai;kiliiretot.
Isaszeg terr"iletén a fcjldben és a felszín-; T"i';ilil"";i"u-.#.,'ru-
tok le]hetók, melyek rna már ismeretlen egyí<ori ostotva*.,o,,u-lat mg.radván;ral lehetnek. A terrilet érdekőásége, r'"ei;aaaor-lón e.edó és az isasz-egi forrásoktol fe1erosáJB-n][Bí-"'áa aDunába, az itt eredó TápiÓ a Tiszába torko1lik.A BikastÓ elnevezésri,' mintegy 50 katasztrális hold tertileten kó-kori eredetŰ'kószerszám és kílcjnbőzŐ torokbó)' származó égetettagyagedény-tciredékek kertiltek feiszínre. A; 

"g'k;;i ilajiszta-v;.t.a viharok a hegyek hordalékávaI fettoltőtték.: I''""".r'aro""-hezítékek kertilteká?: } ,,n9sa1yoÉ;, ._1a,uti for,asai Áa i* *"g-
i,1nna]<. A ,,Bi}ras,' neviÍ egykori.pogány isten tiszteletére az os.teleptiiés f érf iainak sLi'vegj eikben.ke.lleít cjsszehordan i iit -a 

na-romszcig a"lakg nggr 
?!|a;pt]................fgmbot, *"ty *a is 

"i"g""". XO_szeiszámok tijredékeí és k|llcjnbozó kultiÉ,.rs - tá.#;?;.egetettagyagedény-toreciékek kerr.iltek ínnen muzeumunk kiállításianyagába. Ezen a terr.ileten 1B66-ban a vasritvon"i.epite."l."tta-szeite az ósi á]lattartás egykori teleltetóv-tilgy;iil 
"i;i'& mégazon os í thatÓ k. A hagy9Táíy szerin t a terril eT"hegy"it. "í u:""r".' gát-iál"ok voltak. Néhái Szianyinyá. H";j.i Miháliás ;á*or. i. ar.lítottá-k, 

"hogy iskolás koruÉbaá -- i$io jiÖrril 
- társaikkal 15

,}ltt.rnyire gy.cr$ravilágításs:1 be turltak hatolni 
".T'"gv"r.u".l\(.resemre 19.l1-bcn ki.is j tt a terr'íletre e hegycket 

'iág*,,-l?l:i'. de a vélt bejá::ati.helyek már beomloita\.ű"áv"p".".at"r..
Nrjhai 'Szentiványi Gyula -sl9ri1t n" 

"gyngou, 
É.;io;&" ffiu r'"-gyek alkalmasak leheitek átjárÓk kiképlesere. j

A bika.stoi óstelepl'ilés heiyétól három kii'ométernyire van aze3ykori dombokbá rJajt ti1iel1r<a."l.il7i állÓ óste1epri1és, me'yetaz i saszegi hagyomány,, nk"tittyedi_i*í,,''-.,uk 
- 

hitt: ;;,";""tutta nyonára, hopv a tsz mélyszántast vegzó 
"kéj; ;;ü;;..Jltot-

b i.] s zá n to tt b a:r"ázdákat. e í*',;r"loái r'"T a 
"."u 

" k iá;l;;ó L,,.
T:qi:"#|-'"kcponyát a Nemzeti rvr.i"e"mi:a vittem 1962-ben. Dr"ía[a1 .Hal vezetÓ muzeolőgus megvizsgálta és korai kozeptárinat<vctreményezte óket. -_-o*.

Pí''^\:.: {,*lu temetóheIye lehetett a teriilet, mely a Pécel felélralafio muutfol az ezreces tanyához vezetö betéró t mentén, a
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lankás dombon varr. Az egykori falu tertilete a volt Lusztig-ta-
nya c,lombtetójének vonulatán lehetett. (A tanya- lusztig Mőr
is.aszegi vegyeske"eskedó tulajdona volt 1920-i9.) Néhai Ragács
Vince-bácsí'mondta el 80 éves korában. 1962-ben, ahogy reg-
jeitól ha|}otta: Ezen a terrileten á!'1t két hatalmas ciktir nagyságri
ierméskó. A torok idók a1att a'z isaszegi toriik sereg parancsnoka
számáraköházatépítettek, ezért vontatták be a kozségbe a kij-
veket. Mikor az eg5'ii1g1 szétt rték, egy harang esett ki beióle.
A ma is étri Balogh J--Ózsef (a Somogyi Béla utcán lakik) mondta.
el a kovetkezoket', Ő.''olt Lusztigék utolső kisbérese' Mikor eIó.
szor ment szántani, mondta neki Lusztig bácsi: ,,Fiam, ha a Io-
vak szántás kozben lesuppednéne( kapd el gyorsan az istrángot
a hámfárol, hogy ne legyen kár a lovakban.'' Sokáig nem ttjrtént
semtni, már eI is feleji;ettr: az intelmet. Egyszer aztán szántás
kciz}ren, ahogy a barázd,álran haladt, maga srippedt le derékig. A
iába nagyori srippeclós, ptrha talajt érzett. Sokáig kínlődott, míg ,
Irikecmergett a godcrból. a iába és ruhája sztirke ftlldes lett. El-
mondta még, hogy vo]'t a tanyán egy rőzsafa' két ember tudta
csak átfogni. Nyaranta -L'..r.sztig bácsi a Rákos-patakrÓl hozatott
hordcilran vizet az őreg r zsafa tcivéhez, de aztán mégis kiszá-
l'adt. ottiártunlilior: egy nagy elkorhadt rl'i. faronkot találtunk.
Isasze61 lratá::ában az tiregek szerint voIt még egy Fekete falu
és egy Szentpálfalvet e]nevezésrí telepr.ilés' de hogy hoi voltak,
arra" már senki sern ernlékszik. Ezen heiyek egyike viselhette az
ElsÜ"llyedt fa'lu i:er'.et. Ga-ranr Eva, a Nemzeti Mrizeum muzeolő-
gusa trsaszegen, 1963-1can a szarmata kurgánoknál leletmentó
á"satásokat végzett. Kérésemre kii tt a teru1etre, s azt mondta,
hogv faluhely lehetett iit a kozépkorban. Ő is talált korabeli
éireic1i' ci'pi.éner]én.i-toredckeket a terijleten. Az innen szárma-
zci tcred ék1 eleteket m{ize i: mtl nk ra}<tárába n 6rízzik.
Az 1962-63-as évelri.len a Nemzeti, Mrjzeurn munkatársai az
;\llami Erdógazdaság gépesített fakiterme]ése miatt leIetmentó
feltárásb és feltérképezésL végeztek az i.saszegi határban, a 1o-
csocli pttszta szo,mszéd'ságában eltertiló temetkezésí ha}moknál.
195CI*ben rréhai Szentiványi Gyulával 72 egymástÓI szabályos
tá'volságra lévií temetkezési halmot számoltunk meg. Már csak
26-ot trrdtal< feltérJrépezni. Hat r:agyobb halmot tártak fel, me-
lvek szarinat;r kurgá-rrck voltal<. A tobbszijrÖsen kirabolt, fe1-
dirlt haluro}lbÓl toredékleleiek, r<imai pénz, egykori háziszíjttes
vászon'c1ara}:ki:.ie. ernber- és á]latcsontok kertiltek eló. A tertilet
egykol'i faiuheiye a kcizeli Locsocl-puszta tanyáján lehetett. Pa.
1otai Iství''n kutatásai során k.5ba1ta-roncsot, égetett agyagedény
tor'edéket, a i'anya gazd.á'ja pedig egy Nagy Sándor íd'ejéból va-



1Ó a.ranypénzt ta!áLt, melyet a Nernzeti I\{ zeumnak is bemuta-
toti 1964-ben. A le1etet egy numizmatikus megvásárolta'

A Pest megyei M zeumok Igazgatőságának muzeolÓgr-rsa, Hel-
lelrrandt Magdo1na 1971-ben leletmentó feltárást végzett Isasze-
gen IJídvégi Istr'án Kossuth Lajos utcai házának kerTjétren. 1600
éves szarmata teleptilés kiraloolt ternetkezési helyét tárta fel.
Erdekes ieletet Laláitak az egyík temetkezési hely 2 méter hosz-
szÚ, 1méter szé].es és 1méter magas kórakása alatt: egy férfi
cson'tváz 'iaordái ktjzt e]rozsdásodott kés és mellette egy rÓmai
kori bronzpénz kertilt elií' Elrozsdásodott bronz ruhakapcsok,
égetett agyagedények ís felszínre lrerijltek. Ezek mrizeumunk
kiállítási tárgyai" A csontvázak a raktárban vannak elhelyezve.
E terri].eten további feltárások vannak kilátásban. Ezen ósi tele.
ptjlési nyornok végighrizÓdnak a Nagy Sándor utca elejétói a
Wesse1ényi utcáig. L'{ zeumunk kiáliítási tárIőjábarr 40 rÓmai^kori bronz és eztist pénz találhatÓ, melyek Isaszeg ktiltjnbcjzó te-
rt'ileteirŐ] kertiltek eIó kerti és házépítési munkák során.

A Nemzeti M zeumban helveztek el ]896-ban. l898-ban és
1900-ban brorrzkori ielcteket isaszegrol. Ez idóben egy Ragátyi
nevŰt régész végzett Isaszeg teruletén feltárásokat - néhai
Szentíványi c.yutra elmondása szerint. 1910-tó1 Stigler Géza ísa.
szegi amatór régész (alnáza a Roham utcában voIt) nagy igyeke-
zettel gyiíjtott leletekeL a leendó isaszegi m zeum számáta. Í5
éven é't iárta Isaszeg Ősteieprilési helyeit. FeltárÓ kutatásait
egvedlitr végezte - nagyon eredményesen. Kószerszámok, réz,
|lronz és vas ósi mezógazdasági eszkozok, 24 darab lándzsa, 3
páncéltlltozet, mellvértek, lÓszerszámveretek, egy szakállas és
34 piszto1y (kc}ztrik 10 kovakoves), négy puska, acélsísakok' két.
élu és a' szabadságharcok idejéból valő kardok, sarkanty k, fej-
szék' fokosok, kiegyenesített nyakii kaszák stb. ker.iiltek eió.
Buszke volt az ejókerult régi magyar ezrist pénzeire. Elmondta,
hogy azért szorga1mazta a gyiíjtést, mert tiltakozása ellenére
osszegytíjtotték szcrlgabírÓi rendeletre Isaszegen a lakosoktől a
god<illói lMagyar Kázmér megyei gazdaságí felrigyeló lnázának
hat heiyiségében berendezett iárási mrizeum számára az isasze-
gi t rténelmi le1eteket, honvédségi ruhákat, kandokat, puskákat,
csákÓkat, do]rot és az asztrák trizérségtól zsákmányoltiézágyis.t,
melyet az areg templomban a ravataloző és koporsővivó szent-
mihálylovai melIett tartottak a kisfészerben. (A g doliói járási
m.'jzeum teljes anyaga megsemmisrilt az 1'944. december 72-tólr
beállt front, valamint a mÚrzeum épriletének katonai járrlány-
kórházzá alakítása miatt. )

.,Á

Stigler Géza 1940'"1ren Szentiványi Gyulával egytilt'rrreghjvott
a lákására, ahol áradoző orommel mr-rtogatta az áIta\a'gyiíjtÖtt
és féltve 1rzatt nagyon értékes muzeális anyagot, amely akkor
már egy m zeum számára elegendó Iett volna. 1944. oktőber vé-
gén koihazba keilett mennie szemmiítétre, EÍízóleg a gy'tijtemé-
áyét négy ]ádába papírba, dobozba. csomagotr.tan 1eszogezte. A
kértjében g <ir t ásott és feleségéve} oda hord.ták, maid befol-
delték a g'iíjteményt. Decemberben Isaszegre ért a front. A
szomszédo].( látták' hogy a katonák kiásták a kertben a négy lá-
dát, teherautÓra rakták és e]szállították. Ezen pÓto1hatatlan
gyiíjten.lénynek az eltiínése Í}agyon megrendített engem is, de
Stigler Gézát rnég inkább' FeigyÓgyulása után bánatában elkril-
tazott trsaszegról, harnarosan aházát is eIadta'
Niéhai Szentiványi Gyula mindig elragadtatással szÓlt az Isas?eg
lratárában, a Besnyó felóli részen átha]adÓ erdóségben Iévó .,Ör-
dogárokrÓI''' me1y Budáről a Jászság felé halad. 1949-ben 9 da-
rab megkopott rÓmai kori bronzpénzt taláIt, itt, rne1yet átadott
a helyt rténeti gyiíjternén;z számára, Ma a mitzeum kiáIlítási
anyaga. A teriiIet kcizelében, SzárítÓ-puszta irányában 60 egy-
forma méretíí Összehordott domb egymás mellett sorjázÓ Vonu-
iatát találtuk meg. Szentiványi Gyula és Juhász Vilmos techni-
kus, régészkedó rn zeumbarát szerint ezek trovas támadások el-
len szols.áltak védelmul réren. E terrilet kcjzelében iehetett a
torténelmi feljegyzések által említett Hatvaní Mátyás vámsze.
dóhelye a XIIi. században - Szentiványi Gyula szerint. Saj-
nos' az urtirbbi évek gépesített fakitermelése a dombokbril sokat
eltr'intetett és az ord gárok vonalát e1mosÓdottabbá tette.
Besnyó felól az isaszegi lnatátlnoz érve, a két hegy kőzti k<jzle-
kedési utat hívták a kd.zépkorban ,,Bttda vaskapujá''-nak, mivel
a tertilet terrnészeti aclottságai a kozlekedést nagyon megnehe-
zítették. Régi isaszegi térképen szerepel ez az e].nevezés. A tcir-
ténelmí feliegyzések szerint ósidóktóI Isaszegen haladt át Budá-
rőI és Pestról a karbantartott kozforgalmi kiizlekedési ftildÚtt
ValkÓ-Tura._Hatr'an-]Mis]<o1c--Kassa irányába. Tulkok von-
tatta nagykerekii szekereken, 1ovas iírség kíséretével tor.tént az
áruszá]lítás, kcinnyebb szekereken, lÓ-rontatással aZ utazás. A
foldutak felázott téli kátyuiba faoszlopokat fektettek sorjában,
így tették járhatÓvá az utakat.
A korabeii utazásokrÓl szóI az 1507' április 28-án Budán kelt ok-
mány, melyben II. Lászlő király meghagyja a budai káptalan-
nak, hogy idézze meg Rozgonyi Istvánt, az akkori foldesurat.
mert Isaszegen IakÓ jobbágyai az ott kocsiján elhaladő nemes
Szilassy Mátyást és kíséretét megtámadták, megverték. Az ez
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ugyben tartol ,L vizsgáiatr l n'ern maradt feljegyzés, ezért meg-
kérdeztem a Szentgyorgy-pusztán lakÓ B0 éves Kiss JÓzsi bá-
csit - aki ott szriietett, gyerrnekkora őta uradalmi kocsis voit,
ósei, is ott éltek már Grassalkovich ftildesrir Óta -, hogy beszéi-
jen a régi kocsis lrciz1elcedésrijl. Elmondtam neki ezen régi ok.
mány tartalrnát, melyre az volt a válasza, hogy az eset rigy ttir.
ténhetett, hogy tavaszi napokon az utak még stippedók voltak, a
jobbágyok megrakott szekerei gyakran elakadtak, nem tudtak a
nemes 'Jir e]ói mindjárt kitérni, fóleg' ha igavonő erósítésért kel-
lett menniok; ezalatt a nemes rir és kísérete vesztegelni kénysze-
rtilt, gyaiázni lrezdték a jobbágyokat, akik aztán jÓI hel;'fogn-
hagyták a neffIes urat és kíséretét. Ha tr.irelmesebbek lettek vol.
na' nem tortént volna meg a panaszos eset és bizon)l{1g 9|655
mehettek voln.a' tovább.
Isaszeg'nek a 13 írányba iraladÓ kozIekedési centrum jellege
Grassal]<oviclr fcjldesrjr ideie alatt sz nt meg, midón birtoka kor-
mányzÓságát Godrjllr5re heiyezte 1735-ben. Így lett aztán késóbb
G d i}ó a iárási széklrelv.
Régen a BudárÓl és Pestról indulo császári és királyi szekérposta
elsíj váltÓ-á}lomáshelye istállőval, kováesmÍíhellyéI és fÖIdesriri
ye-ndégfogac]őva.1 Isaszegen volt. Bé1 Mátyás az 1700-as években
Bécsben rnegjelent,,i\Áagyarország foldiajzában,, Ieírja, hogy
Isaszegen az átutazok a nap mindén szakában meleg étett es J.oszaiiáshelyet }taphatnak. Einlíti' hogy a k<izségben Jzéles 'jj kó.
híri éptilt a P"ákos-patakra. Leírja, hogy télen is zavartalbn ak zlel<edés, mer:t iÓl karbantartiák az utakat.
Isa,szegen a Rákos*patakcn ot vízimalonr miíktjdtjtt. Már IV' Bé-
!1 kjráty i245-ben a.Nyulas-szigeti Premontrei Szent Mihály
Flgyház perjele kérésére ,., . ' . a Rákos patakon levó két malmot
hryo1n .szoIgájávaI, birtoklásukba'n megerósíti.', (országos Le-
véitár. Wenzel' 196')
Ernlítésre méltÓ, hogy a ValkÓ felé vezetó fotd t mentén a val-
kr5i szólókig jelerrtós óstelepr.iiési nyomok lelhetók. A GÖd lló-
vel határos 

',BÓnokai,' részen a Kisá]iattenrrésztó Áltami Gazda-
ság kozelében. sziritén nagv teriiIetíí Őstelepr'ilés álihatott.
A nrártonberki Nyírieíien, az Ezeréves kertnek nevezett terrile-
ten ál]t az I. István l<ir:áIy fíának, Imrének n'yári tartőzkodÓlre-
lylil létesíi':l.t ,,Szóiény falu',. A kir'ályfi társaikodÓ személvzete,
a királyi vadászok, a i.:irá'lvi reg,:iscik éi a szomszédos galgaíolgyí
AKoS monostor szerzeLesei részére a kiráiy kóból rangos h.áza-
kat és terrrplomot építtetett. A kiráI.zfi nevelésére a monostor
egyik apátját rerrdelte oda' E te;:ulet érc.ekessége ma is a csen*
des és a hideg vcilgy. Sok jÓvizÚi forrás és halastJo, rÓzsaÍaiiget és

26

Er'rrÓpa cisszes faféleségeit tartalmazÓ erdó vo1t ítt' Innen a vad-
á,tjárÓíg óstelepiilések nyomai lelhetók, ósi égetett agyagedény
tcjredékekkel.
Isaszegi oreg erdészek elmondása szerin-t a ter'i'ilet mindÍg hí-
res' nagyvadakban gazdag kiráIvi vadászter't.ilet voit. (Adami
János, Smukk JÓzsef, Medrecky NándorJ. Az oreg fák nyomait
1932-ben terme]tette ki az erdógazdaság' l\'{ost fiatal trjlgyes er-
cló.van a helytik n'. Az erdórész osszefiigg a szomszédos kcizségek
ercieivel, melyek Arpád-hází királyaink vadásző birtokai volíak.
Az.l3iszágos Levé]tárban Van az eredetije annakaz okmánynak,
melyben IV. LászlÓ leiráiy trsaszeg (Ilsuazig) birtokot tijbb szom-
szédos ireliyel végrendeletileg feleségér.e hagyta I271-ben. A ké-
sóbbi okleve}e}i szerint Zsigmond kirá1y rendeletére 1400. jrilius
4-én zálogjogorr bevezették DomoszlÓi István Iányát Isaszegh
Fest rnegyéberr lí:vó birtokrészeibe. Majd rij adomány címén Do-
moszlÓi 1Vlihály fiát' Lászlőt, érdemei elismeréséril megerósítik
1"415. május 1-én a Pest megyében lévó Isaszeg (Erslvazegh) bir-
tokában. 1430. jtinius 7-én Zsigmoncl kirá1y zálogjogon Rozgonyi
tréter egri ptisptilt számára Pest megyében Isrn'aágn es xoinya-
ke birtoklásába beÍktatási engedélyt ad. Ekkor kei.íil Isaszeg és
ktirnyéke tobb mint 100 ér're a híres Rozgonyi család tagjainak
a birtokába' akiknek ezenkívr"il rnég hatalmás birtokaik-és vá-
raik voltak az ország kritcjnbrjzrj résZein. Birtokaik fiatal jobbá-
$ly.bÓL!"9sereget tartottak. A Rozgonyiak biztosították Mátyás
király Pudára érkezését Csehországb l. A hagyomány szeiint
ekkor tobb isaszegi jobbágylegény szolgált a Roigonyiaír seregé-
ben, mert az ísaszegiek iÓ katona híré}:en áiltak.
}{átyás királynak kedr,'es vad'ászó terrilete volt az erdórengeteg,
meiyben csordálrban tenyésztek a b lénye1r. Mátyásnak a íadá*-
szatokon voit a1l<a1ma, hogy a néppeI is élbeszé1gésse.'. Így tudta
meg, hogy a kiráiyi hadseregben is szolgálnak iÁaszegiek."De azt
is megtudta: hogy a E,ozgonyia}< a birtokaik dolgozőiíal kegyet-
Ienkednek és erószakoskodnak, meg is botcztatják a jobbágyo-
kat. Mátyás vadászaiairÓl kerives hágyornányouát arzott *"g "'isaszegi lakosság, melyek a mrizeurn acattárában vannak leíiva.
Az Országos Levéltár egyik okrnánya szerín-t 1467. február 22-én
Budán Mátyás király rendeletet bocsátott ki, m.elyben meghagy*
ta, hogy a Rozgonyiak az Isaszegen és kcjrnyékén lévó biitokai-
kon éló jobbágyok felett ne ítéIkezzenek, hanem személyes bírő-
sága alá vorrja az ott lakÓkat'
1519. november 30-án II. Lajos kiráiy elótt Báttrori István or-
szágnádor és Rozgonyi ktjlcsrjnosen rjrőkostjl fogadták egymást.
.4. Báthoriakat az elhunyt Rozgonyi birtokaiba tszs-ban íktatta
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be a székesfehérvári 
$o1v.ent.. Így.lett Isaszegnek és krirnyéké-nek birtokosa a nagyhatalmri Éáthori István. 

""."áá";á;". nr.-kor még gondozottán"i]ltalr. az eg.ykori SzÖrény ifiíi"-t,ana,^i,
3e'tv9k a gyakori kiiáIyi vadászatoLra érkezó.,""aes."""p szál.láshelyei voltak. Az aiszágos Levéltár órzi áztá"."i"j"ií r"'"-let, meIyet J5'23. julrj.rs 2Ci..án BoldogfalvárÓl k;ite;eil*őatr,ori
i.^'::n' _*",l,yi,:" . 

fe]h,jvta. Kapy Lászlő bujáki várnagyot,nogy az ottani jobbágyok taksája felét engedje el. Ko.ztl]'te vele továbbá, hogy- n.rásn"p á.iJa*u akar menni, aznap Ir-sazeg}ren-e.béde], a várat jóLbezirván siessen ó is utáná'
1:.o.-'ou' nagy ,{ntai felkelésének támogatására érkezó cseh hu-szrla Seregnei< ezen a terri]eten volt a száltásheive 1420 után.
G algÓczy 1orténész leír.i a' i-';á'" 

"gí 
" ; il;ffi;"á'ná'=íuoi u"-rátoJt.meg akarták za.rární 

"i"t.et]"*ald il;; J i'"."itar. ta-
T:.dt:k.*s a besnyóieket és nagy .o*bolá.t ;É";ilkl19át-r,u.,
:iY...Y:' oorolyne' ezen a'tertileten kapálás kcizben XV. század.Delt magyar ard!1ypcilzt t:tiáit.
Isaszeg már 1527-ben tilrok; uralom alá kerr.ilt. !542 tavaszán atrjrriktjk Fest kornyékén 40 000 Tá;őkországbÓl noioii.emteru.ke.t telcpítettéll le. Isaszsgre i. 

'orouiJurepítettek kozl-ilrik. Ezért
a^ helyi lakosság }iényte1Jn vott uetoti."',i s"o.o,'y}ái"- r,a""iuu.(Az ott lakÓj< - mé.d a szerzetes.á"íl"g3"i ís - Nőgrádlra me-nekiijtek a to;:ri]< e] rii-.) 

-tzoltat< csataáot,. ámelyet 
"" "ff "ir,"gyuts-zaka'c1ékaib3"y:ijt };a_r1angokb" e. áoíi"ak]ca koltoztek állataik-t{al eg)ilitt. K]íncsek istvá,rrné, Bárány lvlihálilé ;;1i Nr"pr." 

't-cai ]a']<osoir el' tr-rdták tjrieketrní, ?hoeí ,;."á:-"ítiár r'uíroTá'r..""t 
"[:g.u:. énekel, inexyet a"z rij helyiifiíe teleptilt isaszegiek az ot-teni femplomban énekeltek. ArrÓ1 is h"]l"tilk; il; :;;;gy"-rul.irnádlloztak és éne}ieltek,'..'ugyo.ui-tartották a szentbeszédetis. I{éhai Ecserí Pál é.s a" őres P"ar(:czaí bacsi, vo]t 

"r"ÁJr"* 
"t-c:t i jakosok elmon dták, 

: 
h"sy" .;." g; eik toi ;;ii"teL r'áb"v"áir.".az 1570-es évek koruI a ien[yelelt"Éi,ály" n--agyarok segítségé-re jciit a tcirőkck ellerr, e ter.ilet erdeibeí taaor3l,iti"áj""Eu"r."-reg. Azonbarr a torokcik elhagyták IJ";"g;i ;á| -og'" fá*uu-leét is és ígv nem kerri]L uo..-í""gy"i-!qi.;r. h;il;".Egi""t.o"up

l!l"-q a leng;yelek visszatértek 
.hazájukba. 

11 carab,.ánuát a"id boi szármázo ierrgyei- ezl'ist pénz r.e'urt 
"1ó " il;í"tiZ[. -"-iyek nrr-izeumrrnk t<;átiitnsl 

""yág"i. 
----

tsáthori Istvárr Isaszegnek is ftjidesura volt, seregével tobbszorrémti'etlre oj cite a .wjrotroket cy"li'.i várattan ?á;á*ie,.i"-r.Egyszer 20Ü iocsi z^sákmary! o? iooo to"ax ot száilítnti-1ár"u;i
P::!:i::"'".. Fqlp;á9h Sii:ron t"i"laer.i Á"gy*, lradvezér Tura és.l.saszeg kozt lefolyt gyóztes csatája irtán 1594-ben eltiíntek a tcj-
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rci}ro]< a vidékrŐl. A csata után a' magyar seregek is tovább vo-
nultak. h'Iajd a tcjrrjkok megerósítve Ú-jr,a e]oztjnlotték Isaszeget.
A he1yi lakosságot meglcízhatatlancrkraak nyilvánították' Az itt
iakÓ 12 éven feltili fi gyer.ekeket és a férfiakat a torok katonák
nagy hirtelenséggeI osszefogiák és rabszíjra fiízve Tcirolrország.
ba ]rurcolták mezógazdasági munlrára. Az asszonyokat gyerme.
keikkei egyultt a tempiomba hajtottak. Az iireg isaszegiek el-
mondása szerint a templom harangját a tÖrok katonák rángatva
\.nzgáIták, mivel nem isnrerték a harangozás mődját. A haran-
gok -riasztÓan, szinte jajqatva kiáltoztals. Az asszonyokat gyor-
san hajtották, és kiabálták nekik, hogY ,,}l[enni, menni. imád-
ko-znyí az ember'etekértl,' -- né-melyik trjrok már tr'idott magya-
ru1 is. A templom a jtaiát és a}:}a}<ait a- tcjrrik katoná'k az erdóból
vágott oszlopokka1 kivr-ilról eltorlaszolták. A bezártak ott pusz-
tr-litalt éhen. 1932-l:en az erdógazdaság ezen a tertileten fakiter.
melést végeztetett' utánar felszántották a foldet. Embercsontok-
ből szántott barázdát az eke' Sok kicsi koponya volt a hiteles
vádlő, ezek lcizonyított;ik, hogy i.qaz leh.etett a tcirténet, melyet
a fonőesteken a nag)rmamálr krjnnyezó szernmel mondtak e1."
z\ templom és a kóházak elnéptelenedtek, elromosocltak. Az
1700-as esztendókberr a váci piispok a galgahévízieknek adta e
tertitret ósi épuleteit Ielrontásr'a, saját templomuk felépítéséhez'
250 kocsi kiterrnelt k<ivet és tée1át szállítottak innen el az erdei
utakrln. A bontott faiakb:rl u1 házlk fundamcnttr'irraihoz az isa-
szegiek, de még a dányiak is vittek. 1950-ben még épiiletek fun-
damentu'mai és lreonrictt pincék falai látszottak, cle ézek is meg-
senrmi'sriltek' Ezt |átva az isaszeei i\,Tiíemléki Bizottság tagságá,
társada1mi munkát hirdetett. 1963-ban és 64-ben a helvszínre
szállított inészból, cementbóI, vizbóI és az ott r lég felielhetó
eg3lkori épr-iietek koveiból eqy emlékeztetó épÍt né:nyt raktak
egybe, rnelybe egyík lelkes isasze{i fiatal máivá rvlabra véste
a heiy tcirténetét. Ez a kórakás emlékeztet Árpád-trezi uratva-
ink egykori rangos talátkozÓ- és kerlves pihenóhelyére, vála-
mint kcizségtink lakosságának a t<irtjk iciók atatt átélt embertelen
szenvedéseire.
Isaszeg egyítr< rrevezetes ernlékhelye a kclzeli ,,Géza.tetö,' magas-
1at,-.m.elyet .Géza királv ídejétíjl nevezrrek íg;l. 1918-ig rangos
királyi vadászkastély áilt itt. 1949-ben a Folátani Intéiet mun-
katársai fol'dgázgyiijtó katl'ant észlelté}l e lrelyen.
A torrjlr idókbŐl maradt Íenn két }egenda, melYelsei fonÓesteken
ll Verotr és l{ata nénék adtak eió érdekfeszító, rneggylzö, kuta-
{,ásra serkentó bízonyosággal a Tusák- és Csingér-árokrÓl, me-
iyekbe egy-egy kocsi kincstári arar-ryp éazt ástak el. A tÖrténet
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Szefint a tőr<jkok Budára vonulása elótt Lehoczki Áclám Buclán
szolgálÓ isaszegi trénkatona egyík vecsési trénkatona társával
azt a parancsot l"-apta, hogy kocsijukon szállítsanak ládákba cso-
rriagolt kin.cstári aranypénzt Isaszegre és azt ássák el jelIegzetes
hgjye1' trzt a helye; váIasztott,ák. i\{iutá"n a parancsot'teljásítet-
|9I' "i9P?9'tértek. 

je}entésiételr:e' Mindkettőjriket a katonai spi-
tálba vitték, ahol rnegvakították óket, hogy ne tudtják megmu-
tatni a.rejtekhelyet. FelgyÓgyulásuk után kaptak-egy zácskÓ
eziist-pénzt,. hqg.y élettik végéig biztosítva tegyen a riégétheté-
stik. Lehclczki haza1;tz:rése után kivezettette mágát a heiíszínre,
ctt lépésekkel ttjbbszor megprÓbátrta megállapíTani a gabor he.
Iyét, de er:edménytelentil. Ugyanez a. 1egenáa Vecséíen is él,
mert. ott meg a vecsés1 trérikatona rrrondta el, hogy mért rzakí-
tották me3.
A' legenrJa szeiint a rn9sii< ar:anvrejtó }rely Isaszegen a Kozép*
só;he.gy. itt rzo1t a tcircikrjknek a haáisarcoi begytijTó nagy pincé-
jtik. Kík.Jvezett l:rítjuk is ."'olt itt. A k zség*is csinattá1ott te-
sóbb ide egy ku,'ai a iÓszágok iiatására. tutná,ket krit bedólt god-
fe megvan a lregy volg;lében. A torokcjk sátraklcan laktak. Ámi-
lror hirteien el kellebt hagyniok Magyarországot, nem tudták el-
szállítani a pincéire reitett 12 fakád áranyat'-ezért a pince bejá-
ratá-t elfcjlcleiték. A lceiárat a hegynek azon.a részén volt, ahová
Szent i\{íhíly napján a felkeló náp oclaveti elsó sugarát. Sok szá-
za"n keresték, kutatták rnár az egykori bejáratot, áe eredmény-
telenr.il. Az utÓblri években meg tijartat< e trelyrá Ísmert isasze-qi emberek, Szémari Já"rros tehénéiz, L,ázár Péie:: MÁV-nyuqdí-jas é:s Szlanyinár iJajdri }.,{iháiy, akik 60..-80 cm mélyre teasTat<.
I]e nem találták meq azÍi'llít'.llágos bejáratot, mert bár elóz nap
kimentek a terliletre, mindig.ryo"acis vágy borutt 

"ott-"z-og..' 
Ha1-

{il lfih1iy taIá1t neg.;,' haipikkcly rrag*yságti ezuist tcirrjk-pénzt.Keitót á"tadott Szentivl.rnyi- Gyuiának, áti "" n"rytc;.tá"e1i lyuj -|eménv számára tovább arlta. Mrizeurnunk órzi á két kis aficsét.;1 trjrtén-elni feljegyzések szerjnt..Isaszegtól, a Rákos*pataktől
iitnyÚilt Kei'epesre is az egykori tkrjrrl i'aIu, amely a nyulak-
szigetí pi:clnrontreÍ r'end tu'i.ajclona voIt' A tatárciiiías alátt et-
pi-tsztult. F/. Béla kiráiy intézkedést hozott a nyulak*szigeti rend-
|láz I:itir:!<ba helvezésére, d'e soha sen ]ett tábbé az rj"véké' A
'cerr.iiet a tcjrcjlc idók uián Grassaikovich-birtok lett. majcl a ki-rálvi koronattrarialor:l. okorpuszta, tkortele1<i major elnevezés-
sel használta. E terÜitretróI gabonaórl kcivex kerrittetr m zeu"-
munkba.
A fóvát'os légi térleépein a Iiungária rittÓ1 a Kerepesi mriirton
írt, a kob;inyai trrczógazdi:sági vásár me11ett iluzódoit ósidók Óta
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az isaszegi 'ítnak nevezett rniírit. Az utÓbbi esztendókben a fó-
város más nevet adott az tnak.
Szentiványi Gyula szerint gazdag torténelmi emlékeket rejtó
he1y a hercegáiiai Kis- és Nagysuszter-hegy elótti magaslat, az
egykori Szentgyiirgy teleke, falu, ame1y négy kilométernyire
Van a szentgyorgypusztili maiort 1. Egykori rőmai castrum és
sáncárok volt itt, a birodatrmi limesvonal Szada-Isaszeg-Ve-
csés vonalában lr ződott. Az isaszegiek Podkontalnvi Cesztának
nevezték az od.avezetó utat. Szelri;iíár,yi Gyula és "Bazsik 

Bé1a
tobb rőmai kori bronzp,\nzt lelt itt. I(iszeiné Csernák Mária
1200-b 1 származó hom.oru veretrí magyar bronzpenzt és késób.
bi magyar pénzeket talált 1909.ben, mikor az erdógazdaság fe-
nyófa csemetekertet iétesített e terriieten. Elmondta' hogy a
f ldmunkáIatoknál gyonyoríí fekete égetett agyagedényeket,
bronz szerszámokat és ktilcjnbozó korri kis ezust pénzeket talál-
tak a dolgozők, melyeket le keliett adníok a munkálatokat veze-
tó Cncirik nevií erdésznek. Ugyanitt a heg;lbe vezetó égetett
agyagcsiiveket ástak }<i.

1735-ig fennállt kegytárgy;riva} e3yi:i1, a kis templom, melyet
remetéskedó papok gondoztak' Az épuletek elrornosodtak. Ecse-
ri Pál, akinek ósei Isaszegen kozségi bírÓk .uoltak, eimondta,
hogy dédnagyapjátÓl hallotta, hogy itt egy bedólt pincét ástak
ki és egy elkorhadt dongái hordÓban r.regkocsonyásodott bort
taláitak 1898-ban. Az erdógazdaság a tenp).om rcrmját eljlontat-
ta és erdészházat építtetett a ktjvekból. Lándzsák és ktilonféle
nyílhegyek kerriItek a terr-lletróI mr.izerrmunkba.
.A'z oreg temp1omtÓl Péce1 irányába az e]só hegv a Várhegy. Ré-
gi térképeken is fe1tiintették. Az ciregek szerint Vérvárnak, a
Buda utcábÓI odavezetó utat pedig Feketc utcának nevezték. A
Várhegyról lankás ítt vezet a Kóhegyre. A várak építését meg-
elózó idókben Buda védeIrnére szolgálÓ órhelyet, Kópalánkot
iétesítettek a Várhegyen. Hatalmas terméskovekból átlították
ossze a 3 m hosszrí, 3 m magas palánkot. A koveket a szomszédos
KóhegyróI hengergettétr< oda' Egykori bóvizii", most is szivárgÓ
forrás még megvan a hegyen. A kópalárrk kijveit késóbb a tÖ-
r kcjk legurítptták a Várhegy árkába. A honvédség segítségével
4 lratalmas kovet bontottunk ki innen és emeiódaru segítségével
teherautÓval beszállítottuk a m zeum kertjébe. A korabeli meg-
munkálás nyomait még magukon viselik. A Kálvária-hegy oldá-
1árr1l feivezetó rit készítésénéI bu]<kant eló egy sÚrlyos termés-
kó hasáb, az egykori ,,szégyenkií''. MÚtzeutnkerttinkben állítot-
tui< fel a nevezetes népi ítéletvégrekrajtás emiékét. A Kálvária-
liegyen áIIt az ósi hagyomány szerint a ker:esztjárő napok fage-
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rendákbÓl ácso1i 13 keresztje, melyek az 1944-es harcok áldoza-
tai ietlek.
I. István király Úrgy rendelkezett, hogy minden 10 falu építsen
egv tempio'noi. oÉy másik rendelete szerint ahová besenyók te-
lápedtek-, szin.tén kel1ett tem.p1ornot építerri a kereszténnyé téte.
liikre. Isaszegen és kornyékén volt besenyó betelepítés' A kettós
}ri;:ályi rend.á].eire feItehetóen eiószcir ÍábÓl épri1t egy templom,
maid ennelr he}yére ker.ijltek a késóbbí irótemplomok. Az jsasze-
gi oregtenrplolr".nak a'z országos Miíenrtéki Teliigye|óseg által vé-
leztetett feltárásánál 19?0-ben eióker.ijlt két ósi épti1et flnda-
áentuma: egy lrorternplomnatrr és egy négyszcigletií épriletnek
az alapia. tr izerint Pest megye ósi épuletmaradványait órzi
maga á1:"ii ciregterrrpl'ontunk, melynek ósét egykor kijrtjs-
i<c;rÍil k bí11 építetb ','árfal ovezett. Az or:eg ternplom fa1ába
van beiitve kozség|inklrek az Adriai tengerszint feletti magassá-
ga, a 300 métert tri}ha1acl'Ó jelzés.

Az aláblriakban az Isaszeg ter:rj]etén lezajlott jelentósebb csatá-
kat ism.ertetem. Isaszen természeti adottságai miatt gyakran vált
csatatérré. ;\ rÓm.ai birocja'lom korában srlriin isrnétlódtek itt a
iazigokka1 és szarmatákl<al vívott harcok. A honfoglalás ideién
Árpád irezér rrraga vette birtokába e teruletet a Rákos-patak
forrásáig. Jelentós szárnil. szarnrata óslakosságot talált itt. I. Ist-
vá,n kiráIy az orsz,ág }<ozpontiának védeimére besenyóket telepí-
tett az isaszeg'i.,J.1 l{;rtvarrig hljzÓdÓ teriiletre. A csehektóI tneg-
vásárolt 1eirgvei iradiÍog1vokat kir'áiyi birtokain te1epítette le'
isaszcg es ktli.'ryctrtl az-'Arpá.{-házi kiráIyok birtoka volt. Ígv
kerultek elószrjr trsaszegre lengyelek, akik szervesen ijsszeolvad-
tak az itteni lakosokkal.
I. Géza iciríily a szornszéclos Kerepes és lr{ogyorÓd krjzt gyózte
le 10?4-loen Sa'larnoni. Salarnot:i királynak kÖzségiiirk terulete
volt a sereggyííjió heiye. A hagyomány szerint a csata után Sa.
lamon itt bÚrjd.osott egy ideig, majd oreg korában e vidéken re.
rnetéskecieti.
1091-ben, rnikor a magyar kírály Bécs ellen hadakozott, délróI
a g rogolr j:etortek hazánkba. Az itteni Őrhely katonái és a la.
kosság il3;l el'Úízte óket, hogy e1 is hagyták az országot.

1241 m.[trciusában ta+,é'r- selegek rohantak végig az országon. A
felvidéki bolondilci vár' ispánja a tat;lr'ok elól menekiilve Isasze.
gen táborozott Le, és a' }relyi férfilakossággal egyiitt megtitk -
iek a tatárokka]. I(orrlllreli-rl 500 tatárt elszakítottak a. fósereg-
tŐ'1 és lekaszaboltálr. 6ket. Azóia ,,tatárhán5'ások',-nak \.ivják az
isaszcgiek ezt a terti.letet. Két ta-tár koponyát is őriz a m zeu-
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munk' A ttlrténelem szerint a tatárok elleni egyetlen gyóztes

csata a Rákos-patak mentén volt.
izos r.',i."otia etott tr\/. Éar" és fia, V. István erdélyi fejede1em

tíz-tízezer f ós s ereg e1 
- 

""1uá=""gi 
káton-ap allag meze j én i.itkilztek

rrreg A fiatal kirá{z gyózehevél végzódott a nagy csata, melyet
cáiao"yi Géza azl':tá; 

'áu;ui 
címrí regényében részletesen Ie-

ír. Ezen idób l egy kétéirí kardroncsot oríz muzeumunk. A meg-

ki'tott békeszerzódéSbe \r. istván belevetette, \ogy e7e1tu1 a job.

nágv.aá az egész oÁiag.iertiletén szabadon koltozhet. Ez volt

" '?''ásv."" 
nef számára Bz ekó szabadságjog. Az okmány erede-

tije RÓmában van a pápai irattárban. ,' ---!L^:^A-iZzs-t"" a Budai rtáey Antu1-féle parasztltáború segítségére jtl-

vó cseh huszíta vezér1iek' Gískrának a Serege Isaszegen táboro-
,oti,- E i!íj"gy"e.ut '""ii''t 

háborirskodás is volt ezen a terti-
Ieten.
i!iá-u"" DÓzsa Gyorgy Lórinc kapitánya tobbs.zor 

'gyíijtott 
itt

sereg"t. A f elkelók"et á.bukas után Isaszegig',ulqi'zt'é5.. f |igyo.
milT szerint DÓzsa vesztes katonáit elfogták, teviqJa}<-,^a.r1t]11

ket és orrukat, rigy engedték et óket..Az isaszegiek tobb. Szaz

itul'' 
_*uc"sonkítottat 

f[gadtak be, f arkasalma gyÓgyf rí f.óz.eté-

;ái.il ;ttáÉ-'átáir.et,. melyek- így, hamarosan behegedtek.
1920.ban Kriesch Aladír goa"oltoi Testórniívész a tervezett Dő-
;*k;*e 

"" 
íciój áltoz Is aszeigen kés zjtett tanulmányra j zokat, me-

iíár.""r.^"gyike miizeum.'''É tianitasi anyaga' A színes' rajz Ló.

"i"" r."piá"yt piros kendót Iobogtatva ábrázolja, midón a se.

'l,ír."!."ii- 
gyiitekezore hívja ai.óreg templom.melletti térre.

Sz"emben utrráto a Várhegy 
"képzeletbéIi kópalánkja. ozv. Der-

[; t' cy"ra"o Isaszegrelrt teveteuen leírja, h9sy a DÓzsa-so-

rozat alÉotása elótt fe71eve1 egyutt gyalog járták.lre e teruletet
is a DÓzsa*seregek nyornán.
isáo-ior Báthoii István, majd Forgách Simon magyar.hadvezér
sereg.i vivtak itt jel"entós sikeres csatákat a torokok e]"len.

1690-ben, a torijk idók után kozségunk telj-esen benépestílt. Ké-
sóbb EvaÉran tartozkodtak osztrák seregek Isaszegen,.akiknek az

""ii J"táiáaatuk, hogy biztosítsák a kijzutak forga}r.n1.t.és. a kijz-
úi;;'ág"i; ""rá*i'ií 

hogy a kornyékb-e1i kozségekbóI behajtsák
áz adőkai. Ki;zségunk lakossága sok zaklatásnak volt részese an-

""t. "tt""e'e, 
ho{y az ríj foldés r az osztrákok elótt is nagy te-

Éi.'teiyu budai váikapitány, Wer1ain Ferenc volt.

1703-ban a lakosság nagy rommel fogadta Rák-őcz.i felhívását,
noha a fijldesrir sor'otsaIí svábokat, nyi1rai szlovákokat, tiro1i és

.t"iu. erdészeket és vadászokat telepített be. Ezenkívlil betele-
ouhttiz zsidÓ kereskedó család is.
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1703 ószén néhány napig nagy 1étszám kuruc sereg idóz tt a
kcizségben. Ezután hol osztrákok, hol kurucok táboro7tak, vagy
vonultak 

-at. 
gyakran Isaszegen. A kurucokat a Iakossag áina-i!

szeretettel fogadta. Soha nem volt ellenuk panasz, merí nagyon
fegyelmezetten viselkedtek, ezért, a lakosság ósáirrtén kívánta
gyózelmt-iket. Ellenben az osztrák katonák Ttttottit alatt állan-
dőan zaklatták a lakosokat, amiért azok leírhatatlanul Éviílol-
ték óket. 1710' március lo.én éjje1 306 kuruc váratlan, 

.Áegle-
petésszerrí rajtaiitéssel viiággá áá"'lart tobb mint 600 oáztráÉot.
Ezek után évekig nem teleptilt Isaszegre osztrák Sereg.
Werlain fcjidesiír iskolát építtetett a leozségnek. 1?30-ra már bá-
:'9.-T.r' Iett az uj f ldesrir, akitói Grassaiko"vich szerezte meg ké-
soD!J lsaszeget és kornyékét. Grassalkovich korszerti mezóaizc)a-
sági niunkálatokat inciított el. 40 lec.gyel csajádot telepíiet.t k z-ségtinkbe. UtÓdaik li ztil me is éineÉ iengyetr vezetlmávtiet<.
{sqszeg elemi ískoláját a kozségi e1 1járÓság"i"'to{tu }""", au u
folc{esrÍr is támogatta'
18.18-ban Kossuth hí.vÓ szalzára Isaszeg lalsosságábÓl 220 nern-
ze.tcír' je1entkezett, kiknek egyenruháj á\, fegyv eízetál áz 

-akkori

|Ö'.:*9.i eltiljároság szetez|e tle. A laÉosság"Éétheti élelrn it ai,-tos]tott számukra, gy vonultak a kcizség_szekerein Pestre. Az
?5:*.1 sa]to Isaszeg népq! példaképpen áI]ította az ország elé.
1őqy. aprllls ti-án az o.sztrák-sereg -rtár 10 napja a Paphegyón tá-borozott-''.A magyar honvcclser'e} még az elcjzó napok-ávóztes
csatáit.(Ha.tva.n, Tápiribicsk':). .'ű piihente ki, J; ^Áá.%gy'"-
másra ktildte elóre felderltfi jártireit. 'Így 3utott tudomás6mra,hogy rsaszegen osztrák sereg tá)::orozik] nm.berfeletti h siesséB.gei krizdottek. A 26 000 magyar kr;zt harco]t három t".'eu"i"Jfi-kéntes csoport és Rozsa Sáridor száz tagri 

',"b;;l"gé;'^E!i-.eg",Az osztrák Sereg a 
, 
harc kcjzben kapoit erósítése.kkér -egytitt

40 0CI0 fónyi lehétett' Kossuth Lajos xoroa.or iigÉil; nJ,? z"-ját, s. aznap délután 6 Órakor rn"ár Isaszege"' .iott. Az éiszakáta hadvezérekke1 triltcjtte, tanácskoztak. Má'snap n-:""r"" ő..;atir-]ón'voltal< a kastélyban. A csata 1J5. évfordutá;ara 
"áuto "ra"-ras Kladvany .1elent meg. amely mcq kaphatÓ inűzeuniirnkban' Acsata lefolyásávai kapcsolatos' edciíg meg 

"u* l'*".l"t"ii t.;.-ténetek teszik érdekessé a ktinyvet.
A honvédsírok kóemlékei a..k3ton^apal1agon és Szentgy<lrgy.pusztán áIlnak. A csata emiékér:e fetátlít"ott .'obo'-""..;TJ' *u-gyar honvédet' a zászlőtartot 

^ábrázolja korabeii 
_átt.;"or.t".,,

jrazai terméskóbói kifaragva Azon a ilelyen air, 
'r'áí * oszt-

fkok 2! ágyuval lesték lcjvésr.e készen á magyárok érkezését'Ezt a tuzérségi állást 10 perc a1ati szétvertek í"v rsyráí.i"ouro

2,1

honvécl'rohammal. Az ágyukat elfoglalták és a harcok alatt az
osztrákok ellen használták.
A hegyról letekintve iáthatő az egykori táblabírő, Végh JÓzsef
háza. Ítt lakott késóbb nyaranta ozv. Damjanich Jánosné' Egy-
szer aZ isaszegi asszonyok megjegyezték: ,,Kegyelmes asszo-
nyunkat sohasem iátjuk a templomban' ,,Damjanichné a he-
gyen á1IÓ honvédszobor.ra mutatott és azt mondta: ,,Lelkeim,
ott van az én oltárom, oda megyek én fel minden reggel 7 óra-
kor, ott imádkozom.'' Ebben az idóben a szobor gondozott rő-
zsabokrokkal vo].t kÖrtiItiltetve'
Kossuth és Petófi isaszegi tartÓzkodásának, valamint a lengyei
IégiÓk hósí helytá1lásának és az elesettek emlékére márvány
emléktáblák vannak kozségiinkben. Á11 még az oreg vadgeszte-
nyefa Baradlay Richárd és Paivicz ottő párbaja helyén, ahová
az osztrák tisztet és Baradlay oreg huszárját, Pált temették. A
honvédsereg tiizérségi áilomásheiyénél ís van em1éktábla.

Említésre méltÓ, hogy Isaszegen ósidóktó1 kezdve voltak foldbe
ásott, kiégetett oIdalir gabonatárolÓk, 1939-ben Szentiványi Gyu-
tra a Templom utcában a Strizs-ház e1ótti térségben, az akkor
beomlott gabonatárolÓ kibontott fenekén hat maroknyi nreg-
kovestilt buzaszemet taiált. Helytiirténeti gyií j temény iinknek ad-
ta, egy résziik ma is láthatÓ a kiállításon. Ebbó} a leletból a Me-
zógazdasági Mrizeumnak is jr-rttattunk, ahol behatÓ tanulmáiryo-
zás után a világ iegósibb b zafaitájának nyilvánították. A ga-
bonatárlÓ vermeket az 1800-as években még használták, szinte
mínden csaiád ide rejtette az átvonulő katonaság elól az éielmi-
szerkészletét. Tobb ilyen r-ires Verem dólt be az utÓbbi eszten-
dókben is.
Az isaszegi tózegkitermeló terr.ilet a vasiit építése eiótt (iB64)
melegvíz-feIpárolgásos snádas volt, ahol ma már ritka nagy
madarak, darvak, gémek' szárcsák, vadludak, récék fészkeltek.
Herman ottÓ sokszot végzett ezen a tertileten madártani meg-
figyeiéseket.
Ulbrich Ede 1900-tÓl rovartani megfigyeléseket foiytatott Isa.
Szegen. ].914-ben fejezte be a terr.i1eten talált 2800 1epkeféleség
begyiíjtését, melyról nyomtatásban tanulmánya jelent meg.
Amikor 1904-ben felépii1t a vaikÓi és a dányi rit sarkára a tobb
évszázados kÖzségháza helyére az emeletes állami elemi iskola,
a kijzelében lévó 20 éves gémesk trÓl favedrekben hordták az
emeletre a tanulÓk az ivóvizet. Az iskolába járő ifj ságnak nagy
tirome telt az iskola melietti iparvágányon eihaladÓ, kis vago-
nokban faszenet és o1fát szállítÓ, nagyokat sikítÓ Muki.góz s-
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ben, melynek iizemeltetése 1920*ban megsztínt' pályáját is el-
bontották.
Az e1só világháborir idején az e c lra épített katonai barakkok-
ban, a godoIIói Úrt kisfenyveseinéi volt az állandÓ állomásheIye
a honvédség i tísztképzí zászlőalj a.anak' Ktilcin aiakulatként m'íí-
kodott a honvédségi kutyatelep. A hábor s felderítések és egyes
krilonleges szoigáltatások ellátására farkas}<utyákat idomítottak.
Ezt a telepet a háborri után néhány évig még fenntartották ren-
dórkutyák képzésére.
Az oreg isaszegíek szerint a Kálvária-hegy siírií erdóségében ré-
gen sok vo1t a remetekunyhÓ. A ilazai politikai é1et kegyvesz-
tettei itt bizios rejtekheiyet taIáliak.
A Temp1orn utcában |922.ig megyg]6i1 a torok idók négy nagy
hadisarc-begyujtö pincéje beomlott boltozatai. A ktizségi
el ljárÓság kitermeltette a tégiáb és a volt pincéket betijltotték
folddel. A hagyomány szerint c'lyarr nagy pincék voltak ezek,'hogy okrcls szekérrel meg leheiett forrlulni bennr.i.k.

K zségrinkben 1919 áprilisában kcjzos osszefogással, sok társa.
dalmi munkával feiépítették a kornyék egyetlen Altalános Fo-
gyasztási Szovetkezetének székházát, amely május 1-re már bó
árukészlettel tizemelt is. 1928-ban bontották le a két nagy utcai
kirakatát és a bcjárati ajLaj:it. A llirakat egyik kerete a mos-
tani ÁFESZ-KEF,AVII.L.vz\er }cirakata. Az egykori munkás-
szcjvetkezeti házai egészségház:.á alakított'ák át, még most is
ezt a cé].t szolgáija.
Még továb,b lehetne soroiiii kozségtink érdemes, nevezetes he-
lyeit. Isaszeg 54 nevezetes helyének kataszteri térképe mrize-
un:.unkban ki va:r ál]í''va. érd.eines lcgaiíbb egyszer elolvasni
azokat.
Az elsó világhálrorr.iban feliiínóen sok isaszegi lelte halálát. Em-
Iékr-ikre Medgyessy Ferenc szobrászmií-.zész áital tervezett m'j.-
kó emlékmií á11 a ktizség fóterén' A szobor magyar honvédet áb-
rázol.
1919. ar'rgusztus 3-án a Tanácskozi,ársaság egyik utolsÓ cinkéntes
ka.tonai akciÓjának ktizdótere volt kozségunk topolyosi része. A
Tanácskcjztársaság ietiprására éi:kezó 2ÜÜ0 fónyi lovashadosz.
tá1v továbbhaladását egy napig feLtartóztaLta 70 magyar vcircis-
katona. Éiettikket flzette-l< ér'te. r{olttesteiken keresztri1 gázoltak
tovább az el1enforradalmár'ok egész iMagyarországra.
1944. december 12-én déli 12 Órára vonultak be xsaszegre az
akkori Templorn, a mai Eajcsy-Zsiiinszky utca 25. számu házig
a felszabadítÓ román nepi hadsr.;'eg katonái. Elózóleg 10 hétig
á1lt a front Isaszegen. A Káhlária és a Paphegy volt az isasze.
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giek szál]áshelye. A lakosság hegybevájt r'iregekbe rejt zott a
gyakori heves éjieli bombázá.sok e1ó1. T bb -lakÓház. teljesen
megsemmistilt. A német seregei< 1944 szeptemberétól tartőákod-
tak Isaszegen. Ezalatt lerombclták a házák utcai és udvari ke-
1itjsejt tankjaikkal' A lakÓházak ablakai bettjrtek a iégnyomás-
tó|. Az emeletes iskola,. a kozségháza, a Bajcsy-Zsiliás"zky rit
25. számu ház tetlzete falai, a zsidÓ templom, á Langhammer-
ház a sok belijvéstóI megsériilt. A németek tetrotrtafrtottat avas tállomást és a vasrití páiyát HatvantÓl Rákosig a hidakkal
egytitt. A posta és a telefonhá|ózati áramerósító epllete is erre
a sorsra.jutott. Az épuló rii katolikus tempIomot, melvnek akkormár a falai és a tetózeLe készen voltak, Iöszercaktirnak hasz-nálták a németek. 200 vagon ttizérségi l3szerrik vott oti feihal-mozva. Mikor a nemetek eiha,gyták á krizséget, a lószert nemtudták elszállítani, ezért he-qyÍ áltásaikbol roÉbánto ."",tL"",",nelyeztek az uj templom alií, hogy alkalmas pillanatban feirob-
hranthassák azt. Az Isaszegen söbesritten visszamaradt SzabÓ
Lajos tizedes gyaiog induii érdi otthonába' A templom 

'*ttuttIrajadva látta a friss frjldhányást, kezével megkotoria, észre vet*te a vezetékek szá]ait. Tísziában voÍt az aláa1názás Íényével és
a várh,atő kcivetkezményekkel, ezért B méternyit kivágoit a ve-zetékból. Ezze1 szinte az egész kozség lakosságát mepmentette
a' borzaimas pusztulási l'
$z i9g.s'z9sról 1944-ben elhurcolt zsidők neveit a zsidÓ temetó-
ben á11Ó beton emiékmiív'.jn o1vashatju]<. Itt á11 a kc;zségt"r. t"i-iócésén munkálkcd.j ner,ezetesebb $olgárok má::ványs.iremloke
is.

19.45 rijévére kÖzségi'inkben egyetlen ígavonÓ és egyetlen háziállat sem maradt. Kerrés ]ráz és kevés'bsalád volt,"áme]v .,em
szen.ledett hábor'js -L;árt. KétszáznáL tobb békés poÍgár teíte ha.l;i]át a háborri idején'
Alig telt etr néhány esztendó a felszabadulás után, k zségtink ad.dig s-oha :rem képze,1t ü.temben kezd.ett f ejlódni gá"a*.agl á'. i. or.turális téren egyaránt. Isaszeg népe is részt vetT a tekábaoutas
Ytá*i "uj 

honfoq1alás}:an. Korszerií, kényelmes rij lakőházaképtiitek' j utcák- nyíltak, rii k zségrészek aiaku]i,ak. emeletes
nagv iskola és kireglto iskoja lr''tesult. Ké.L uj templom is éotilt.A kozjí'letet elonioz.dí.o szárr"rs rii ]étesítnreny eS intézrl:leny áu
r Jakoslá.g szr.lÍálatára
7974 ta'vaszán a Pesi' megyei lorra.daimi lfjrisági Napok zár
iinnepségére 15 000 fót megh:lladÓ KISZ.f;átal sereslett Isa-
Szegre' a mag}rar nép szairadsiigáért folvtatott számos 

"csata 
szín-
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terére. Az 1849-es honvédszoborhoz vezetö ut mentére hatal-
mas terméskovet állítottak a nagy nap emlékére.

Az isaszegi emlékhelyek kcizé .o"ott,*t;.,t. ;.-;";,n 
"",*és Petófi Sándor isaszegi tartÓzkodása emlékére állított már-

vány em1éktáblát is.
Az egykori Szorény falu I. István korában létesített kóép le-
teinek néhány faragott toredéke a református templomnál lát-
hatÓ.
Az 1849-ben itt harcoIÓ 1engyel légiÓk emlékére a tanácsháza
talán, a csatában elesett lengyel harcosok emlékére a reformá-
tus templomnáI márvány emléktáblák állnak.
A katonapallagi honvédsíroknál a névtelen lengyel kapitány
bazaltkóból készult emlékmtíve ál1. Harsányi Bálintnak, aki
l848-ban kcjzremr]rkodcitt Lenkey huszárainak a hazahozatalá-
ban, és aki az isaszegi csatában hósi halált ha1t, a M zeumba-
rátok I{orének tagsága rij síremléket állíttatott.
Isaszeg kulturá}is elórehaladásának fokméróje, hogy 1950-ben
kultrirháza, 1967-ben helyttirténeti m zeuma és helyttjrténeti
adattára létesti]t.

Szathm ry Zoltó'n

,1(]
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,,PETIFI UTJAI ISASZEGEN,'

|.o!engt9!"t, l?g{ory ányt órzok Petófi SándorrÓl. Családtagokkapcsolatát a k it.vel éj annak barátáivai: p"i"ri" rá",,jiia'o^t,Bem tábornokkal, Teleki sa;J*'","[áu'."r, Szijártó Antal hon-
;i{3;i1ssval, 

Bám ugyit. haáseséáé""r, é"' ;a;& r.."tJ,,"r,":-
Az elmÍrlt évtizedben trjbb alkalommal bejártam azt az utatNagybánya és KottÓ kcj"ott, ahoiFáiáil to,,'golni tanult' ahol a,,négyes kocsissa]'' utazott'a postaert.- Pihent6m u r.árt?i'r.l,tervkertjében a somfa alatt, a kó;;;i;"11"tt, ;;1y"" ii"i,",,l"t"tta viiágirodalom egyik.legszebb sz""ái-"' Verse:,,Szeptembervégén.'' Azota óríam 1ak7som-dí-sz*et.á.'t 

" somfa bekeretezettieveieit, melvekbcjl -gy l.,'. ag "a#;l"""lét adtam emlékr.i] azisaszegi Falumrizerrr:i" ev.íí:i;*?"'?;1 i. - u, a gyrij temény nem:.YPál tárgyak sokasága' hanem irodalomtcirténetrink szellemiértékének, a hagyomán"yok d.;;giiíJtőtt adatainar. * ná. mesnem rendezett * de gazdag tarh{ia."A Fa.umrizeum veze",rójét,-S;;hm;ry Zo'tánt ílleti elsósorbanaz érdem, hogy egy.ho'."í ar"i .,orjos rnunkájávai.á*-ilugy-
11 

vesz11.3 lagyományo59,t'1 hanem rtgyezgette, papírra vetetteaz apr o ttirténetekr: 
!1 ávu11c;g9 tte iz"o-..ágek 

. . 
beszédét, emlékeít,melyck szinre mentov"eteiik;ho;y-;" marad.janak a iobb sorsores elhelyezés1 érd"cmlcj kis;.1;'"-tí;'"yi'r.o* falai krjzott. Ezek ahagyománvok a koltrj ;.u*^giitjá"a? emlékei. S Petófi szelle-me és emleke napfén5't kíván"]A Sors kLilcjn s játéká folytán a forrada]mi hagyományok utániérdeklódés hozott, ossze rsasz"s tá"téi"tének .e'kes kutatÓival.Lélekben kÍssé már" T9gaP ;s"isaszegi'r"ttem' rrisá^. 

"Iá".ostrjrténelmébe zász'őa'jáíar r'oníéJ*"á"uao. dédapám is beírtaszerényen a nevét. 
TÍ11l:ll;"j"'* '|"#- ány. azza7, hogy nagy-apám Peiófi fia után }"q1" a Zottáí" keresztnevet. LegidósebbLányát, dédanvám baratno;á :Tp"iorj emléket órzó lííres szí-nésznó - Prie]le Kornélia"ne'é* il;;;;;teltette.



}Tagyapám a Petófi-kultusz lelkes ápolÓja vo1t Máramarosszige-
ten. Itt a m it század' utolsÓ negyedében tanártársaival és a jo-
gászokkal ,,Szabad Lyceum''-ot szerveztek az iparmunkások va-
sárnapi oktatására, S ennek titkári tisztét toltotte be évtizede-
ken át. Elóadásain ttjbb alkalommal Petófi népdalait ismertette,
s a legismertebb megzenésített dalaibÓl tőbbet hegediíjén eI is
játszott hal1gatÓinak.
Néhány tretófi-kcjtetet 6rzok; a legkorábbit 1B77-bó1. A legked-
vesebb azonban az 1901. évi kiadás, melynek a nyomdábot t<i-
kertilt elsó példányát ajándékozta nagyapám édesápámnak, ez-
ze| az ajántrással: ,,Elsó példány!''
FerkÓ fiamnak vettem, édesapjára és a magyar irodalomra valÓ
hálás emléktil'
Iis ha ezt igy megi|rzÍ, nem vesz kárba e szép kiadás !

M. Sziget. 901 XI. 7. Kovássy Zoltán sk. tkp. igazgató.,,
Sorait én is o1yan tir kségnek és iránymutatáinak tekintem,
mely egyben rrragyarázatot ad arra, miért tértem ki eloljárÓ-
lran a családi hagyományokra, és miért tartom megtisztetó tel-
adatnak, l.rogy Petófi éIetének isaszegi epizÓdjait, J krizség leg-
szebb irodalrni hagyományait a feledéstól megÓvjam és k5zkin-
cse legyem.
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PETŐFI ISASZEGI KRŐNIKÁSA

A gyermekkori élmények egy életre kihatÓan befolyásolh-atják,
sót_gyakran meghatározzák felnótt korunk léqéseit. Ilyen kezdtí
lépés volt Szathmáry Zoltán éIetében az a pillanat, amikor tu-
datossá vált benne a Fetófi isaszegi ritjainak emiékét rzó ha-
gyonrányok felkutatása, a bizonyítékok iisszegyííjtése, hogy a
régi kr'Ónikások cjnkéntes utÓdaként megorízze számunkra mind-
azt, ami a lánglelkr.í koltót Isaszeghez fíLzte.
Sajnos, nem tudom visszaadni azt az ízes magyar beszédet, mel5'-
lyel Szathmáry Zo1tán beszéigetéseink hanguLatát fíiszerezt,e,
és ezze| a Petófi torténeteket szinte hitelesítette. Nemcsak sziik-
ségesnek étzern, hanem kc}telességnek is tartom azoknak az éI-
ményeknek a megor kítését, melyek a1apját képezik az isasze-
gi Petófi hagyományok fennmaradásának'
Bevezetótil szÓtrjon Szathmáry Zoltán gyermekéveinek kedves
tcirténete:
,,Petófi Sándor isaszegi utjárÓl már gyermekkoromban tudtam
s az ezzeL kapcsolatos egyik esetem 1913 nyarára esik. Három
g dollói tizenkettó éves barátommal, koztuk Szombat Lajesi vo}t
osztáIytársamrnal az Isaszeggel határos egykori malomtÓhoz
jártunk nyári ftirdésre. I}yenkor a.ztán a bÓnÓkai dornbokor' is
hancriroztunk. Egyszer csak Szombat Lajcsi Isaszeg felé mutat
és hangosan mondja: *Nagyapám sokszor vitte oda szekéren
Sándor rfit - odanézzetek í-
Kérdezem a cimbonákat' *Mondjátok már, ki volt az a Sándor
irrfi, akire Lajcsi annyira felvág?. t.Nem tudjuk.- volt a váIasz.
Így megkérdeztem Lajcsit; *Mondd hát, ki volt az a Sándor urfi?*
Kifeszített mel1el váIaszo1ta: .*Nem tudod? - Hát Petófi Sándor
ott van a házunk talán az emléktábla, hogy nálunk 1akott!-

',Igaz, igaz,^ bizonyítják a pajtások. Én meghokkentem, fejem-
hez kaptam, hogy leemeijem a kalaporn, eifelejtettem, hogy nem
is voit kalap a fejernen. Resteikedve eszembe nyilamlott; hiszen



én is ismerem azt az emLéktáblát, sokszor rnegfordultam az ud-
varban is. Lajcsi apja és édesanyja elmondották Petófi ott tar-
tÓzkodását és megmuta'tták .,Szombat Iestvány bácsít'', aki ak-
kor már nagyon oreg volt és szőtlan, de még hátul az udvarban
tett.vett' Rákőczis haja volt és válIáig ért. Megsimogattam ne.
hányszor az oreg eperfát, korhadtan ott volt még a vastag desz.
kaasztal és pad, alrol Petófi Sándor verseit és más írásbeli mun-
káit l dtollal írta.
Lajcsit ezen bátor kiáIlásírért báIványoztuk, s azon nyomban el-
határoztuk, nemcsak Isaszeg felé néziink, de eI is megytink oda.
El is mentrínk. Majd megvertek négyrinket a hasonlÓ korri isa.
szegi firik, anínt nagy áhítattal nézegettik az akkor nyílő rő-
zsá]<kal Övezt |t nagyon szép honvédszobrot. Arnikor megmond-
tuk, hogy GÖ iollóról jotttink át, utána emlékezetesen megbarát-
Foztunk, még a honvédsírokhoz ís elkísértek benniinket.
Igy vésódtitt "oe a bensómbe Tsaszeg, és hogy itt járt Petófi'
Az élet rigy osztotta ki sorsomat, hogy 26 éves korom őta isasze-
gi lakos Iettem. De nem harnvadt ei a gyermekkori emlék, sót
rzalami titokzatos bensó indíttatás folyton sarkallt mint rii isa-
szegi lakost, hogy rnegtudjam, minek járt Petófi Sándor Isaszeg-
re? Az akkori foglalkozásornban a kozség népének széles rétegé-
vel, fóként a gazdákkal, a kőzség őslakosságával állandő ijssze-
kcjttetésben votrtam. Az tjzletvitel mellett a ktizség tő,rténete és
Petófi Sáncior feiól is érdeklódtem.''
A k<izség jegyz je, esperese, a tanítÓk azonban nem tudtak ar.
rÓ1, hogy Petófí iárt volna Isaszegen. Pedig G d ltó, Asződ, Pé-
cei' TápiÓsáp, Nagytarcsa kcizségekben is voltak barátai, így _
ha az akkori ktjzlekedési utakat nézzuk - Isaszeget ki sem ke-
r'r-ilhette.,,Karbantartott foldutakon, nagykerekií lócső,s szeke-
reken volt a kÖzlekedés. A nép és Petófi nem váltott tuzes pa-
ripák által rcipített delizsánszon, nem császári és királyi sze-
kérpostán utazott,, - elevenítette fel a hagyományt Szathmáry
Zoltán, aki nem nyugodott bele a kapott válaszokba, hanem az
adott alkalmakkor megkockáztatott egy-egy kérdést Petófiról.
Így talált tá azokra, akik nagy szereteTiel aíiztev az emlékeket
Petófi isaszegi ritjárÓt.
A helvbeli vendéglós és hrisiparos, Menártovits La'ios igen busz-
ke vo1t arra' hogy apÓsának apja (az 1B4B-as íd.5 kcizségi fójegy.
zóje) pertu barátságban vo1t Petófivel. A mai moziépulet udr,-ári
része votrt az egykori fóiegyz í lak, ahol néha-néha a kciltó is
megfordult. Menártovits (aki Petófi kolteményeit és megzené.
sített verseit gyakran e1szaval"ta vendégeinek) létesített ellszor
Isaszegen állandÓ mozít, melyre nagy festett címtáblát helyezte-
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tett ,,Petófi Sándor mozgÓképszínház,, felirattal. Felesége Pau-
lovits Mariska, féltó gondda| rute Petófi piros szalaggal át-
kot tt levelét, melyet a koltó nagyapjához írt. Férje haláia után
a pesti rokonok néhány napra elkérték a levelet; azÓta sohanem
adták vissza.

ll
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,,HAJDU DE HAJDUM'' ÉS PETŐFi KÉZJEGYE

F"j9" Márton, akinek késóbb még szerep jut Petófi eeyik k l.teménye trirténetében, az 1B40-es r"eformÉo'i id8 
.i'á3iá! 

r.ti"-ség kisbírÓja volt. Unokája, Balázsné ltari noni,-nl""á"io'io.tr,:losnénak meghítt, mináennapos bejároja, zg á,,;.- k;au",,,
] 938-ban friss visszaemlékezésset mónaottb 

"] -i"i""i, u*',még édesapjátÓl hallott Petófi látogatásairői.
.':1:1:1'^ 

ii{{.1yít'svak11n,.kedves -Matyikámnak,,, vagy
:::J!Y,9" hajdum"'-nak szolította PetcjÍi. UtÓb6it eleinie le"te,-
if;i Yll.e^tn-egs.zolí1ást. s.meg is kérdezte Paulovits foiegy-Zot: 

''lvlon.1Ja meg mán a tekintetes ű., 
^!9gy mí az istennyi-Lá-nak csriÍol Petófi Flj-a" de hajdumr',k?,7 iöj"gy;6"áág*".gvarázta, hogv a Ha.idu név mellett a hajdu 

"gí?.i]á".iogral-kozást is je.leií; aki a nagy urak bizatrrnasa' hivatali magas ran-got ieientó strázsája eg.'ii$1a5csinálÓja, .-É"toii""r.* 
"ii?J"iry""till[ll'' rsaszegen, te ttiltcjd be ezt á_ iisztséget'-""á"i^jesv'a

Bar'átságu.k tciretlen is maradt!
A másik érdekes torténetet néhai Skríbek Pá1 - aki a maiBajcsv-Zsilinszkv utcában lu'k;it -_ ileg 

""gyupjátÓi rokcilte,
:'tYdg., .'agys'ákállri rireg .-""*l919i.."Éi tejá"]ívá"""."" xal-vária-hegy oldalába vájt "kunyho;áua,n 

élt. Úgv í"áták lot" *falubeliek, hogy régen .,országbs tigvekben is híres naqvkolom*
fl :;."o'.'', 

de áitán "re; t.;'. i 
" 

-i?"rr"Ir 
".'""é J ájt' 

"^ 
r.""'eE,'TJ'u.u-

Tcirténete Petófinek' is-tudoraására jutott; ezért egy ószi naponszeretett volna ta]álkoz;ei. ve].e. Minihogy eiózetes.é"t"slies,.ei-ktiI érkezett, nem találta kYny}ojábali'remetét, de sokáig vártrá. Petófi a várakozás ullaimában 
" Kul,,*,ln-negyre vezető u,rszélén, egy fcildbe ágyazott, formás iermeskóbe véste nevénekkezdóbetiíit.

++

,,P.S. 7844."
Vajon hiteles-e ez a hagyomány' fedi-e a tényeket? Tanriként
ismét Szathmáry Zoltánt hívom, aki így egészítette ki a tiirté-
netet:
.,Kérésemre ezt a kijvet megmutatta nekem is Skribek Pa1i bá-
csi. Fia - Sárosi Vince nevet viselte már - ugyancsak ismerte
ezt a kcivet, mely méIyen a foldben voii és a véset szépen lát-
szott rajta. Azonban' ahogyan a televíziÓ hullámerósító áIlomá-
sát építették a hegyen, a sok domper és teherautő azon az uton
szállította a nehéz és sok építési anyagot, a kerekek szétmállasz-
tották és ftildbe nyomták circikre a kovet.''
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AZ ISASZEGI RARÁTOK

.ü.il"',f 
j'#]Ír"#'",Í*',?::5;á,,.:ííJ"Tl,,";'Í#i*:"5;J-í"-,l j:'jí:

yolY" magát a világtÓl. Pedig. Petófi az életet ,'u,"ii" - ;*d""érclekelte.
A megbántott és csa]Ódott Petófi gtidolríi napiai alatt felejteni
1t1-1]j 

e-rót gyiijteni iári. Isaszeg*u.. váta.ag lehet az a legenda,i'ogy aZ e.gykori isaszegi taníto..',,Meanyansiky É".t" *Á"É''-""r.nevezte el a Wizner-fogadti egyik réslét, 
""{rer'u"á..ii "" 

ntiaor.JcÍi iÓszá.6igazgaLo. Me'dfryánszEí };;;; szép .szííke lányára. Ber-tára. akinek a ..Szerelenr qy.jney"i'. 
"i*u !fiil;#;;t.il?.'.;n-|9tjllk Az isaszegier< sokjíg iía"aci"szky Berta sarok,,-nakhívták a vendéeló 

-termének.s'éb 
a''.-rra is ^emlékeztek, hoqyelkeseredéseben itt vá,gta f?lhoz- pái'""at Petófi, amikor így ki-áltott fel:,,Már az egeÁz.viiag-"ri"""* usr..iJ.;iir;"jiT1,ie"1"t"1-ták ot tarátai: ,,Neni érdeme.! ;il, ki;;;k.il ,'.'iáais"T""Ü'r-ni a beborult ég.''

Ezek a barátok megérc.cmlik' hogy rciluk -is megemléke zzunk,hiszen általuk gazda"go.rtik É"t'oti o.rát..ii;a.'ut színes képe is.A szentgyőrg.yi majorban éIt Kiss J zsef koronaurada]'mi sze-gódménves. Ükaoia' és annali ó;"il. S;""tgycirgypusztán laktaks a fci.ldesurat, Giássaik";i;h;il;..i"igirtat egykor. Kiss József1949-ben B0 éves korában *o"aotáái.a nagyap;atőt hallottakat:,,Petófi Sándor nagyon barátságos, Éalo'oáátt.*ág;' aáa; jj u"-s z9|ó.'k9r e"sségií vo1I 
" (T"rer.i sán?ol i J iondottá 8gv 

"ruJr.jámata ktjlttínek. hosv ..De.;o prokálor t"ttei volna!,,) - A szegényer"nberel tcjl is Jorsut< irani érdekroa.;ii. l.u.'áái ít:a" iváiás e.szekéren is' látták, s ka'apját i. ;;Á;;"'te, amikor a ftjldekencloigozÓkat látott.'' 1

Talán ezen a vidéken'é:t Tgs igazán, s 1846 ószén Koltora mára.kiforrott, tiszián1átÓ Petófi-érj;e;il,"aki forradalmi hittel ki-áltott fel a Teleki-kastély asztalilal'-'' "
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'A. 
porszemg|, mei'r1 csak magában áll,Elf jja 

9gy kis szeil,;, egy leh"ellet; 
-'--'

De hogyha sszeolvaá, dsszenó, haA porszemekból szik1a alaku]:
A fergeteg sem ingathatja rneg!,,

Nyolcvanéves korában , '1:944 
telén halt meg a horvát származá-sri Medveczkv Nándor.,ttven éven ái megszakítás néiktil erdész-kedett Isasze.gen. A dányi ;i;; ilk;i esjo4szor á*iág"it", }.ogyerdésztársai milven. gyjk.u,. r,"s'eii"r. 

-peto}t 
il#;íi;őzko-dásárÓl. Az erdészektm1ékezése_;;á;i is ielentós, mert a koitÓi,,Petófi somfa'' tcirténetének igen oraátes - terjedelménél fog-va kul<jn tanuiirrányt igényl ]. s'i"us anyagát egészíti ki, melya RákÓczi-szabadsághai.c Éorát és a s""raádg k;i; É.,#'emte.két láthatatlan szálákkai krjti oss'e.. 

*.

MogyorÓsi Ferenc. szentgyorgypusztai volt tanítÓ (aki Aranv
"]ánoss al f enná 11Ó ktiz eii ?ái.'."-ásá.a*.minaig btiszke ""l0.E;iléiénken emlékezett ?"9}1" * q'8s 

"'"cla.imi 
tiszttartÓkra' akikPetófi isaszeqi nan jair 1 o' a t"i"Éli]'*".o.oi;ilffi;iát;liarto-

zásokrol órzatt hagyományot<at elmonJottrík'Ugyanilven emtéIiek 191e!9*"":'Á'".".r1 Vecsi István ktlzségibíro édesapia. \'olyt. ]VIiháiv l.ti,"'Eái eskijdt és eloliárÓ. Fiatalkorában, J-o"kai Mor i-saszegi iar|ÓzÉodás" 
"i"* ";;J;';;gy^"írő bizalmasa, a kcizségben"eligazitÓj;a-.'á1#"dáj;"+"iil. c*".iádja tireg tagjaitol s"i.]ut nutto?tl.'ál lrogy Pet<ifi egykor.meg-íordult a Volyt-ház'ná} i1 A Votyi csaraa-j-.es""rvrinEíy^i' _ :obar'átságban volt néhai,'s"ombáíl.#;;y;, e"d'.rai ;T"áa'Jai, atiPetófinek házigazdájaként - '"*t i;;;"os - alka]milag hozta-vitte a k{'itót Isaszeg és Gtidrjlló l..;".;it' .,ugy Pécelre. Sápra.Szombat István seqíTségével i;;";'k;;;tt T;á P^u,ó;i;' iá".ogf. jegyzójével, PaulóvitJ lg"á"""1,'F;";". Gytirgy k<izségi fóbí-rovai, a vendég;.oe1dÓ.s wi'.'". iitJ."J e. 
""."raia"áí"]. tonu-szcjr taláikozot{a Éo'zs'es 

"klig.;g;;iie1i tanito;ával. A tanítÓ ne-vét mindrrráig nem lehétett hiteitérdemlo"" 
''{"gáii'piiJ"i' "'*,sem aZ egyházi. Sem a krizségi..nyi1vántartásokb;" ;;;-;"á'"|pur,bár a kcjiiégtríl és az. egynaítoi il d;;1, fÖldjárandÓságot, de aftj]desrir fogádta tei es íávaáatm;;;:"""

A.:.9,ue isaszegiek Botocska Bálint tanítÓban vélték Petófi ba-rátját. A taníto a kc;.l.tó i.".'"gitá.ijJtoaa." idején verst"^rog-ialt rigmusos e1beszéié'"r.uu'.}"*Jr."a.tt sorsáről. Ha nem istorténe]nri pontossággal, de a tiJi;ió h;.qyomány fe'elevenítésé-vel emlékezrink arrol a. tanítoró1' 
"r.i 

xb"a áLhatott Petófihez.Az isaszegi evangélikus temetóben tas+. ma;us 24-én hantolták
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el az 59 éves Esztergályos Vlihályt. l\Temcsak Peiófi kortársa,
hanem isko}atársa is volt az aszódi gimnáziumban. Testi-leiki
io barátok voliak, Versengve írtak verseket és gyermekkoruk
cjszinte bizairnába ágyazatt, barátságuk mindvégig nregmaradt.
Esztergályos e]óllb 

.Vaik n, majd Dányon volt adÓiigyi jegyzö.
Késóbb Isaszegen teleperlett 1e' Jegyzó lett, azu|án a megyehá-
:zán komisszáriusi tisztséget viselt, cle haláláig Isaszegen élt. Sze-
r:né1yében valoban Petófi egyik legkozelebbi isaszegi barátját
tisztelhetjtik.
Nern iehet feladiltom, hogy ezekben a sorohban az Isaszeggel
szornszédos locsodpusztai foldes rnak, a magyar iroda1mi nye1v
l;iváI miívelójénele, Szemel:e tráInair és Petófinek kozismert
irapcsolatát ismertessem - hiszen neki maga a koltó állította a
legszebb, ennr]'éket: 

',Szemere FáIhoz'' címzett versében -, de az
isaszegi barátok kozott ót ís meg ke1i enrlítenr.lnk. Szemere PáI-
nnk Isaszcgen r'o]i nyári laka s bár arrol nem szolnak a helyi
emlékezések, valtiszíniínek látszik, hogy ott is találkozhattak, s
etrképzeIhetó, trrogy Szemere Pál kalamárisábÓl *- melyet a Fa.
Iumr-izeumban óriznek - tretófi is papírra vetette néhány gon-
iolatát.
Petófi Sáredor az !844-t145-i84fi években tobbszor, 1847-ben
i"nár csak egyszer járt Isaszegen. Egyesek szerint 1849 kora ta-
rraszán honvédszázadosi atil1ában tr';ocsin ment kereszttil a falun.
Áltirlában csak átutazott és rovici ideig maradt, egyszer.egyszer
i.él napot idízott tit'
Godíjiiíji tartőzkodásai (ahová elószor Erdélyi Károiy reformá-
tu's 1elliész hí"'zására iott el) hosszabb, rcvidebb idejiíek voltak,
de er:nek kciszonhe|ík isaszegi írtiai. Elsíj ritja alkalmávai is
Szomba.i Ist.uálr szekerén kocs"izott keresztu]' Isászegen, Úitban a
Vahot fivérekhez TápiÓsápra, ahoi azoknak nyári rézidenciájuk
tzo1t.

Amikoi SzornLlat István indulásra fogta iovait, gyakran odaszÓlt
PetŐfinek; 

',Jojjcin 'Sándor rjrfi ísaszégre, e1viszém'' - 5 amikor
rnegérkeztek' az isaszegi kozsegtrráza hátső udvarán, az apaáiiat
istáIlÓnái álltak meg a kocsival. Már várta óket Hajdu Márton,
s hozta is a iovak elébe a 1ucernát.
A" régi kozségháza terulete Sina Gy rgy bárÓ botosispáni a lhá-
zii"ig t.:.rl.ott (ezután akkor rná-s ház a toiitauoxorr kívr-ll még nem
volt)' s itt kezdódcjtt a Király-erdó. Ma a terlilet neve Adv Éndre
utca. n"líg a ktjzséeháza helycn a Danrjanich János Általános is-
t<ola ei:iifete áil.
Nem csupán az isaszegíek. hanem a godtiliói oregek is mindig
nagy szeietettei erclékeztek Petófir.e. Emlékeikben nagyon ro-

*it

ltorrszenves, 1T1egnyeró rnod.or , még.az isko]á,s g-'ler:ekekkei

'"áor,." 
is,Íi,,gyeím"es kép marad| a koitóról, aki a fiatalok ér.

iJÁ.., je."á1áázáért ,,néha maréknyi.k-r.ajcárt...".l;1q1l":".Íb,'. I.qy

tá^ii:á-,"Lí az airyagiaÉban soha nem bóvelked..j Petóf1ró1 a ha-
gyomány.

Az egykori WÍzner NIÓr vendégfogacÓja, al-rol Petó{i Sándor tilbbszÓr

megfordult; LB44, 45, 46. években.
Azoregházatlebontásaelótt:1938.barrklaksiJÓzsefasztalosrnesterle.
íényi<épezte,azeredetifényképeiazIsaszegiFa1uin'í:leumAc]al-tláraÍjrzi.

Barna menyecskének

Barna menvecskének szeme kozé rréztem'
Az én Szert1etll fényc elveszett egcszen.
lin terembŐm' ugyan hogy is terern}ret már
o1yan sotét szemben olyan fényes 9ugár!
Elveszett, e1veszett az én szemem fénye,
tr{ejh, pec1ig talán már indulnom is kériei
Hogy inauí;ak? hova rrienjek, ha nem lí;tok"|
|'Tv akam at szeg1r r:t i r'l ] amei.,' ik ár'o] ;'.
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De mégis indulok ' . . álli e1ém, rr'enyecske,
Ha már ei kell esnein: essc11,I az ciled}le;
Egyszer tjleliek meg, S trtliromat levágom,
Ne ti1eljek tobbé serrkit a világon!
Nem kellei<, rigy-e bár, .rlenr kellek én neked?
Van már kit te cjlelsz, ki téged tile1get;
Megyek lrát, megyek. . . ha árokba esem is'
Habár az árokban nyakarnat szegem is!

Ez a torténet Petófi ísaszegi ritjánair talán iegkedvesebb epizÓd.

Az 190i. évi ktjtet bevezetésében Ferenczi Zoltán a koltó élet-
rajzi adatainak kőzlésekor 1845-]ren jeloii meg Petófi gcidtillói
látoqatásait, melgjegyez\Íe aZ tlttarri r:e'fornrátuJ ]etkésszei fen'n-
tartot,t j ismeretségét. Az isaszegl lragyonrány is 1'845-re, még-
peo-ír; az sz,j lr'5napokra teszi a Bar.na itenyecske c. koltemény
iétrejotLét' Csa}<hogy ._ az il"oda1<-.mtcjrténeti adatotr<kai ellen-
tétben - nem Pécelt, hanem hatí.rrrrzottan Isaszeget tartja a
vers sz ui]etési helyérrek.
Az ísaszegi RákÓczi ut 12. számri Lráz h'elyén egykor Wizner MÓr
ftj]desÚrri árendás vendégfoqacÓs háza volt. pbtofi tcjbbszajr is
megfordtilt ezen a helyen. ,A roslratag' sár"falÚr cireg házat 1938-
!an- a hc"lyi onállőr iparosság r,ásáro]'ta megl S az*életveszélyes
épuletet leborrtották, bár irodalonrtcjrténet1 miíemlékként jn-
kál.lb renoválni keIiett volna" He1'7én az iparosok székháza éptilt
fel' ne1y a feiszabaduiása kovet,öen az isaszegi MSZMP párt-
szervezet székháza lett.
A Falurnrízeum relikviái krjzott szerencsére nregmardt a régi
Wizne.r-fogadÓ fényképe. Így nemcsak gondola*tlran, lranern
szem].éltetó rnődon is-fe]jriézhetjuik azt a helyet, me}'ynek egyik
kecskelábii asztalánál Petófi ,,szerne fén5'{15i,' oiyan keáíes
verset írt. Az ihletet :l'd.l ,gondol;ltoL a csapláros lányának - a
}<ésóbbi péceli rnenye.cskéncil -, tr,Vizner-Ma.riskánák,,fényes
sugar'ri sotéi szemeitiitr'' kapi:atta iti, cbben a lrarátságos foga-
( ro Dalt,

A Yv'iznei:-tráz1r;ln tjrtjklés iogán xaktak az c}reg Lusztig Mtirék.
kjkn9k terrryájuk volt az isi's)eqi iratárban, és íegyeske-reskedé.si .izleirlk az egyko_ri vi'rrdégfoga,c épiiletéb"'.. l{' oreg Lusz-
l]lq il.]rji: és lányuh, I'usztiq Teréz - íi5 éves korában -_ iegény.
r'C llio l(CGVcS vis.,zaenr]ei':..zcse]:'..i beszcl tek cl Pettjfi isásze.ci
|artőzkodásaír l. }/Iindezt :.,a'gyn(iléitiktó1, a Pécelen lakÓ Wii-
ri r:r Viarisi<áto1 kaptái< <lrc}liil.
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Mariska már egy fiatal péceli keres]<ecló .|egyesc volt, amikor
Petőfi Sándor rnegismerte az isaszegi fogadÓs lárryát. A csalácl-
tagok á1tal órzctt hagyomány szerint egy ószi napon (és nem
irinius-jriliusbarr) a koltö isnrét betért a vencégfogadÓba, de
Wizner Mariskát már nem taláita ott, mert férjhez ment Péce1-
re. Ekkor a fogadő asztalán megírta a péceli ,,Barna menyecs-
kének', címzett verset. I{érésére l{aic.u l\{ár.ton kisbírÓ lÓháton
vitte át a kozeli Pécelre l\{ariskánalt a még friss kolteményt'
A családi emlékek ta.nÚrsága szerint tehát irz isaszegi fogadő sőn-
tésének asztalán látták na"pviiágot a ltedves soi'ok és nem Péce.
len. Val s:zínííieg így is tor"t(:nt^ vag\, t r.tén]:etett.
Pécelen alilinr. jcn..,'is nz.,L;-. scnr ir-lcl.iu senki, ki voli itz a me-
nyecske, a.]rilrtz Petófi a verset ír"ta. A Lij1teméi:..,bo1 is egy vá-
ratlan látog.irtás emléire riI1an fc1, anrlkor a trro1tónek s1etís volt
az tja, l'or'íli:b ke]l,ei1, ffiennj.. és ni:irr ialá1ia ci,t a- trreresett fia-
ta1 rnenvecsirÓ'i. I]e lricser:d:'ii il, stll:ol';}rÓ}, hcrgy lVizner }/Iaris.
kával az isnei'elsi:g csui:,á'.ll társel.qási alapon áliott és nagyon
korrekt volt.
Lusztig \"eré:z lrat.i-t'ozoIlalrr á]litotta. hogy riagynénje lralála után
Petófi SáncicriÓl szái:ins'zil, Wiz'rei. ]Mariskához címzett 2 darab
levelet lrapiak t ,lr.ag-r'aLékbill. nell-c.l a régi iratokkal egyr-itt 1á-
dába záirrza tartottalr a padlásolr. Sajnos, ezek a7. iratok -.tcjbb más ői:tékes tárggyal egytit| - a szlbaclkér::iény okozta pad-
lástiízben eléetek.
Lusztig'tcréz és liz it.rokák is r.rrl;1!<'*3r.dczlí'k e.84 Óvét már meg-
haladt i'xi1.r ass:z:r.r.'ryt. l:,^szé].ie el isr:r.eretségét, Petófivel, s inond-
ja meg -.- 1i':' tt-ttii.: --* rniért rrem tett em]ítésL Isaszegr:óI a koitó?
Az egykori fratal menyecske, Wizner Mariska, elmondotta,
logy u Petófivel valÓ társalgás mindig elgorrdolkoztatÓ és egy
életreszÓlÓ élmény maradt számára. Isaszegról pedig azért nem
lrt' mert alrlroriban igen sokat szomorkodott, sok ellensége is
v.oIt, s nem akarta, hogy betyárokkat valÓ cimborálás vádjával
illessék.
Így maradt fenn az ósz matrőna emlékében fiatalságának kedves
t rténete: Petófi versbe tjntott lrőcolata a barna menyecske szép
szemei elótt.

I

I5-.
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Az isaszegiek késŐbbi elmondása szerínt' SzabÓ Sámuel a Íoldes-
r..szegódményese (bérese) volt Isaszegen. Eleinte a szent-

gy'orgyÍ]uszta-i, .majd a szárítőpusztai méíes csikÓgondozÓja, ké-
sóbb., házasságkcitése után az uradalom gazdája. 

*Tobben" 
valő-

színrisítették, hogy helvét tritvallásri (reförmátus) vott. Szent.
gycirgypusztán laktak, aho] valÓban sok református csalácl élt,
Pá1.uqyl.íl\9z9eg1k nem voit e terrileten, de hiiségesen ragasz-
kodtak ilittikhoz' Ez idólcen a ,,gazd'a,, e]áevezésen"az urad.aIom
egyik munkásárra'k szeker"sei<eT, szántó fogatosokat, aratÓkat,
cséplóket' suminásokat, rétkaszáÍÓkat, kazla'Iot""t i'aíyítő tevé-
kénységét értették.
Az 784l-|len 17 éves SzabÓ Sámuel valÓban ismerhette Petófit,
hiszen mint urad.almi szegódményes, a gcic] ]lóí uradalom kasz-
nárságán is rnegÍor'duthatott. ahoi barátai voltak és hallhatott
Petófiról' lVlinderr adl+| arr.a utai, hogy Isaszegen lakott. Dalai
bizonyságirt a"drák annak, hogy Petófi szeIlem'-i hatása nála mi-
lYerr terméken.y talajra taiáIi. Magáévá tett,e, órizte. szívénekiiszía egyszerusc.gével kiegészítetié, másoknak,is tovább adta aszegény magyilr nép :fáir|a1mát visszat'Ú.krazó verseket. Métt
a'rr"a, hogy egyik dalá'aak néhánv soráva] -_ Petófi mellett -Szab Siiituellek is ernléket állítsunk:

VF]|iS ni{ í1]S DA.i- i-] j{

A l-racyonráiryclk lrreilett egy i{r:n értélies elm].ékiiirgyrÓl is meg
ltei1 em]ékezniink.
Isaszegen 1968-}:arr elóke.:r'r-11t Szaba iiíilirrretr i8Li7-tó1 185ll-ig
lirc]tol1al írt kézíI'ásos ntltás]nl5'rj,r'e. ii"'i]a az i|t', és a kozség kor-
rryéh'till ért egysz;erii en'r.berei< r'crnét, bánariá-l; rrlegijriikítö nép-
11aiol.; ]rcjzott to'ob Petcjfi-da] L is fei'je1yzett, hizonysá.gáu1 annak,
}io3y nár Petófi életében is isrrr.:i'.:ck és kÖzi;edr,e1tek voltak
ezek a dalok.
Á kcirryv trirténe-'téi, és a irl.:lsek ér|ékelését I. Sándor lidilrÓ:
,,i.lépi kéziratos kőnyv 7847--klí:L (Irr:'szeg 197:.).' cíinr.i tantilnrá-
nyában clolgozta fel. A tanulilr.iily szerzóje togilrus értékeléssel
inr.rtal rá arl'a, 1r.:'g;' Szabil S'ámue1 nelr leheLeti tanítÓ (hiszerr
a'z isaszc'gi hagvomány ncr.;i íí1. }r;lirent Botocska Báiintot te}<inti
raní|orrr'k). A konyv ít c.ja eL:.l-zel.r.i. d'c tei.ml'SZ?|eS intel1egenciá-
vai nregáidott enrber vo]t" irki isn.lerneite PetciIit. vag5. legaliibb
is kozeiéire ker.ti]^hetett. Ezl. bjzon1'i.i';a, }rogy a daloskcinyv lrá-
rom Pet fi verset ortjkíi nreg, bár i.rémi változtatással, eihagyás.
sal, illetve told"á-ssal. Kétségteien azonban zlz, ktogy Petófi ,,11éP.
ci.a1ai'' nrár a szabadságharc e1rjtt }rcjzismertté váltak, s irépszerií-
séguk évekkel mege}'ózte a'z ,,i\radi Hirc].etó', 1B48. évi ajánlását'
l' daioskonyv ,,Kinek nintscrr szei-etéie', címií verse Petófi Pes.
ten íit ,'Igyunk'' címií lrtjl1'r:ményét szinte szőről-szÓra kilveti'
A .,Nem loptanr én tsaji egy tsikct.' iiat versszakos dal ,,A fa-
luban utczahosszat,' cími]i. Dunavecsésen íit Petófi-versbót há.
ron"I versszakot isiné-tei" de ezt SzabÓ Sámuei nrég három rész-
szel egészíti ki.
A Petófiével azonos cínrÍi ,,Rég rzei'i lnár a magyart a teremtó''
versb,ól, melyet a ktilt;j szintén Pesten írt, négy részt találunk
az isaszegi népdalk ltó hílt ver.iszakos d.alái:an. csrtpán némi
szÓrendi váitoztatással ea.,'.35 ire1yeken.
Ki volt "- ki iehetett Szabri Sílit't''tel?

3:)

,'Nyornori'.ság az életem
r\ sok arlőt fizetgetem
Nints ki s*gítse sor'sornat
Van ki ne.;e1je bajoma.t"

**
,,i{c'.'r vagy trekcrn Ecies Anyám
Magyai"o::szág tsak mostohá,m
}Ieg keli változnod egészen
Tudia isLen mikor li:szen."
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A Hol{vED BAJTÁRS

Isaszeg a7 1848,|4g-es szabadságharc egyik legkiemelkedóbb csa-
tájának tci,ténelm,i emlékhelye. A trarc'egyii résztvevóje, az isa-
szegi.Link Herman' sz,anitéc had.nagy vclt a honvédségnél, maid
1':""b?.d.*á.sh.arc befejezó szakában' Bem seregében i"s slolgaít.
I]lbeszélésébói Peiófivel tcirtént talá]kozásánák to'ténete ma-
radt fcnn számunkra.

,1!..'!. jy"'i"-ban, egy kis. erdélyi faluban' a honvédtisztek meg.
ir.eszélésén Goi.ge5l személyére is sor kerr.ilt. Petófi indulattal em-
lT,:it,"."':.q' \9gy-? tábornok az is-asze8i csatában még a magya.
roi<a|, ls lovette. Link Herman ekkor bátran kozbeszőlt es a]iét.ktii, hog-y. a táLrornokot kívánta volna m'entegetni, az igazságnak.
:negfelelcien elmcndotta, hogy végig jelen íott áz at8oHo.csa-
t1i:1r'. látta Gcirgeyt kivont t<araaát"a kcizlegényer. roo"i r'"""or-ni' Felelevenítette' hogy a nagy létszámri k t r'uase'es 

"sapataia huiiámzÓan váltakozÓ helyzetben ósszegomolyoát"il,-. ffi eIó-fordult, hogy a magyar triiérség ágyuitől *"gy*" [lto"Tr. ismegsebesultek. Miután eloszlattá Jie''". érte"sti1éS;Éei, PetŐfimegkérdezte. h9gl isaszegi-e? Majd rnegkérte, ná-"roilt e"".
l:a:1"9'"' *i|!-.j' adja át r1dvtjzletétismeróseinek, s lediktáita a
T''.?-'o:, ? t"anl',to' a jegyzó, valamint Wizner MÓr fogadős nevét.A szanitec hadnagy késóbb teljesítette ezt a kérést. "
1929-ben Szathmáry Zoltán a gB éves Link Hermannal érdekesbeszéigetést.folytatott. 

fs. 1egyzett Iá- iz isaszegi 
"'"t" "p"ourinozzanatairÓl. A dicsó idó szanitéchadnagya 193]4-ben t0d-eveskorában bekcivetkezett halála.után fiá, Ll$at az i*".^gikt'"'eg-

lráz.á n h e.yezte ietétbe 
"'*:."n; "'' ugy"L.'.'yor"* j 

"g'"-"%;i; 
K".-suth és Petófi levelé.t, kitlint-etéSeit, meri már 

"r.T.b' 
feláerriltaz isaszegi mrizeum felállÍtásának sztikség". e""[ á-á-o"to..J"ru".tösegií'es .nagyértékíÍ dokumentumok az 1944. évi ószi haáiese-

T".1y-ff 1,l?it *:g:ummistiltek .a ktizséghá za ir attár ával egytitt..' Iortenetet a !'alurnuzeum adattára mentette át a j<ivŐn-ek'
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GCNDCL ATO}í /.'t Z Ii]',\SZtrGI }íAGYÜ.t{ÁNYoKRÓL

Megl:atÓan szépek a PetóÍi-emlékeket meg rokító isaszegi ha-
gyomá.n.rzali. Na$l veszteség, hcgy a bizonyítékul szolgálő régi
le.velezések, naplÓl;, iei..J z:ctek t:jzvész, fetreaokenység,"vagv a
háborris csr:rnérry,eh ln:.ált megsernmisiiltek NéIkÜjli mosí mar
csak a sztifókrói gyermekekre*, unokákra, rokonokra szállt lra.
gyományokr:a tálnaszkod1:ia.tunk, de ezeket az emlékezéseket _
t:rint hagyomáayolrl'Li - okvetlenr-il őriznrink, ápolnunk kell,
hogy mi is toiláblo adhassuk az u-tánunk jcivó nemze,lékeknek.
Ennek a szerériy lqis gf' jttlsnek is ez vc]lt'az elsódleges céija!
Erdemes azonirarr felfígrielnrink a h'agvományokbJn tcibbszor
megismétlód{j öszi iilószakra. Ezei< szerint Pet(jfi ,,egy ószi na-pon'' kereste a Káivária-he.gy remetéjét, ' .''.gya''cíai<" ,,egy ószinar,o]''' tért be a \4/izner-fogad .ba, hogy a.'bar.na meniecskét
ismét iát}rassa.
Az sz valoban - és sziirte sorsszertien *- Petófi évszaka.
A g dollói Mednyá'nszk;r Berta kezét lB45 ószén kérte meg. 1846
rlszen nrent elŐsz t, látugatÓLlzr a késóbbi meshitt bará1,hoz. Te.ieki Sandor]roz' s még ebben az idószal<ba'í "i'"'t" teleseelil
venni Prieltre Kor;réliát. Szendrey Jrilj.ával tB47 (5sze|on kotott
házasságot, és a j.egszebb ószi he1ek varázsa színesítette meg a
mézeshetek kolt i napjait. Ó maga is azt írta. hogy ,'Én az 6szt
szeretem . , . Ősz az én életern.',
Az isaszegi císzi tcirténetek valőban arra aZ idóre esnek, arnikor
Fetófi a.k zségben jár:t; de van más érdekes emlék is. Így az a
hagyomány, miszerint január elején, vagy tavasszal Ébnvéd
százaiiosi atillálran kocsizott át trsaszegen.-i,ra.1Óban, 1949 január
?-1-én már Erdélybe, Marosvását'helyre érkezett és csatlakozott
tsem táborához. Elótte, január g-én Debrecenben írta meg a
csr.iggediíkhoz iirtézett lruzdítő cikkét' (,,Mert gy(5zni fogÍnk,
lonfitársaim, ez,- oly .bizonyos, mint, hogy kétsier kettó iégy.
Es ezt nem az ábrándos, csalékony remény mondja nekem, há-
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ncm a csalhaiatlan vi1ágtor:ténet'. 'A}i a mrjrltba néz, a jóvóbe lát,

i.pp*Á ugy, nlint Iálni-Í víz rnelyében a maÍas eget' A torténet

lizt bizono/ítja, 1rog1r rninaen "uu,i. 
csak ak]<or gyöz, |la világsze.

;;i;; i"';, de,akkőr.okvetjenr;l gyóz, akkor kilnnvebb magát a

"jitág; 
;bssemmisíteni, mint azon eszmét lliir:tani.'')

Teh.á,l a honvérl ',.á""j..i 
alt ny emléke ]:}em k-izárt, azonban

íig'.í";n. k,:il vennii.íi, t"gy inájus 3-án r:ráirrs 1-i hatállyal

illntrgyi rangot u"pott a' teilesvai meliei'ci Freydorfban' 'Ta-

']. ==.,-ít 
tobri' ll lrelo'.á*or teLt trgyan {u j árszolgá1atot'K.,o1ozsvár

és Deb;:ecen koz t-L, Pestre azc,n6an csak májusban indult, 1)"gy-

sza-lorrtát is eriritr,e' a Jí"i".i a fóváros}ran toltotte, majd -jlilius
.3-írn utazott },,Iezói-.eréi'ybe, innen pedig utolsÓ .erdélyi .titjára.
i*..n"t, ho:?-., az e.' "t't 

áapjaiban' "uq.y; 
nyár eJ'ején tett tjai

;;iil"i'Tén láthaitá}r íjt.honvéd"tiszti ati1lá'}can, de a szorosan

;;ll t;á'"i idópont nlrn va1 színii. Mjrd-ez azonban a haggo-

mítny ér"té}<ét u",.,'*i,,"i .qem kísebbíti, hiszen a hagyomány ápo.

lá,sa á1t:r1. Petijfi szel1emét arizték meg és órzik tová]:bra is az

i'..""ii"i',- unr. r'uíáiá"ak 100 ér'foráulőján' 
-19!'9;'qen. 

gazdag

Áii'"']'oi áno"tol. .''.'t7t.o,.'ut,. Dr. Incze Gállor Petófi-kutatÓ tar-
i.i|'""".pi i.","o*"í; s'uthrnáry Zaltán a }<oltó isaszegi napjai-
,.,ur. toit+i'utét e]er,'eníiette fel s az Ób..'rt].ai 50 tagri- énekkar Pe-

tófi.dalokat adott "iá. 
e 150. sziileté.qi évfordu] t a Falum -

zeumban,en.tezeti Éetófiemlekkiállítá's tette még .színesebbé,
L;zonyságárrl ar.lna}<, }rogy Petófi eszméi ma is éléntr<en az isa.

szegiek k.ijrében.
Azósza.zuklral-PetófihaláIá.nak1]0.é.rfordulÓján-,1959.
"íe;'.i". z-ár"l Isaszegen tartott tinnepsée megnvitÓ beszédének
;;'ili* ;";'r'i"tr"""i1ál* at iovábbi dcgor7éire a hagyomá-
nyol{i-|Í:

',}Tektirrk is;aszegiclxllek is féltett btiszkeségLink-Petófi Sándor,

ánnál ls jnkább' márt kozségr)"nk teri.i1eté,n 115 é''vel eze1ött,

már az l 844-es esztendóbeí és azt kovetóen is személyesen
*"gr".cl'it, o" uuo"" itt éió' a mag{gr sors kjlátástala,nságában

'-,toiá i="szegi.ek kőzijtt. rtona"y-lo barátja is.akadt, kjk lát.
r-'átíar. rrrég é1ete derri.jél., ifilíságában is azt a komolys'ágot, a

r,a"* es n áep iránti olthatatlan szeretetét, me1y .beszelgetései
sorá'n lcátorítti rernénységet hagyott a legszííktjsebb idókben is'
SzÓljrrn rÓ1at tovább az emlékezés!''

Dr. Koud,ssg Zoltón
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NEIJitAJZ
H{JSi{'AGYÜKEDDI KÖSZONTÉS ISASZEGEN

100 ÉVVEI- EZELŐTT

|.íéi1y fiatat asszony c}sszebeszélt, hogy elmennek farsangot b'i-
csilz|atni az ismeróscik Irázához"
a..""i.", lrelrenték fekete, sárga és piros festékkel. Férfinadrág.
ilu. ."u"t"gokka1. teliaggatott sioknyába, szórivel kifeié fordított
lret e csbei f é1r,'á11ra v""tétt sz urb -^ o oztek. Aprő krumplikat mad-
)á[ra' tt"r.eit, a d'erekukra és a nyakukba kotijtték. A krumplik-
ba.,tyrík- c1s lÍbaiollakat szurkáltak. Kendóvel bekótott fejrikre
férfikalapot vagy sapkát tettek. Keziikbe kolompot, csengót'
fa1ranalai, sepriíll h,ádbgfazekat fogtak, amit dobnak hasznáitak.
N;igy zen,ebonát csaptaÉ a ház kapujáná1 Bottal .itotték a kerí-
tésí,"így kértek bebocsátást. l/Iikoi kíjottek kaput nyi'tni' mind a

negyJn egyiitt rrondták :,,Farsangot bircsrjztatni, jÓkÍvánságain-
i<aT"e]moídani jottunk. F,Ta fogadnak, bemegyunk, ha nem fo-
gadnak, tová'lrb megyunk.,, Szí}esen beinvitálták óket. Ilyenkor
égybesereglett a há7 a'praja-nagyja' sót még a szomszédok, ro.
konok is ott voltak.
Esteledéskor indtrlt "ítnak a rrraskarás csoport. A lnáz petr leum
vi1ágításir konyirájában toi.tént a koszontés. A jelenlévó asszo-
nvoÉ a sarokbá hLizÓdva taláigatták, hogy kik ]ehetnek a jcive-
vények.
A maskarások egymás után nronclták koszontó mond kájukat'
l/Iinden mondat uian megrazták a ko1om.pot, Litotték a bádogfa-
ze}<at sepriínyéI1el, és lá]rbal dobJrarriottak hozzá,
Az eisó maskarás megkezdte fennhangon a mondÓkáját: ,,Aztán
ha nem tudnák kent"ek' a lrrÍshagyás napján azért zorgetttink
be, hogy a kedves ház népével egyutt bÚrcs ztassuk a farsangot.
I{ozzuf," jÓkívánságainkati amit tiszta szívbói rnondunk: brisul-
ság' szoáorriság éi betegség, kár és baj ne 9rje a !á7.népét ta-
vaiztÓl azűjfuíaszig, deazontr-il se, sokáig.'' A t<jbbiek minden



mondat után - míg a sor rájuk nem kerlil ._ íl1ó mozdulatok-
!*} " 

Íakarrállal, arcjátékkal kísérik a mondőka elóadÓját. Már-
is kezdi a ktjvetkezó. Botját felenreli és nagyokat dobbánt: ,,Az-
tán hall;.ák.t ?! A pásztornak, meg a csósznek, a kondásnak és a
kanásznak n-eg a bojtárnak olyan sligovicát ne osszanak, amitól
a-hátuk borzarl, mert a rnaguk áIlatja lesz attői kőkadt!''
Mondja a rnásik: ,,I egadják ám á kántornak, a harangozőnak
meg. a papnair a jttssát, hogy elkerrilje házukat a rontás. Bo-
szorkány-ok.meg az ordogrik látogatása, a hektika rneg a kÓiika,
Feg a bií}rájosok szép szava kerrilje el messzire udvárukat!''
ig;l kiált rr harmaciik: ,,Tyrikjaik néha kettót, de egyet minden.
nap tojjanak. t\:e nigja ki tehenr_ik a gazdasszony OtebOl a tejet,
egj'' fejésre két zsétárral adjon.'' Máris kiáltja á kc;vetkeza Í<o-
sztii..itó: ,,,Sődar, tr<olbász a kamráből mindig jusson, a kovászolni
l'alÓ sose fogyjon!''
,,RŐ-sé3iben -legyen tészta, málé, krumpli, kenyér, tojiís' tej és
lY'g u" nagyböjtben végig. borral egyiit1!'; - izóIt az"iri'ablr" 1o-kívánság.
A kcivetkezö a náz Íiatal és oreg gazdájának rneg a vŐnek szÓl:
,,A tiiggye ne lanka,cijcn, a kuráziijá ne sorvadjoní''A másik: ,,Nénémasszony meg az ángyiká''k es az ifiasszony
l1ígyázza1al.. egész ivpen a rnindennapi-diskurzusra, hogy a ro-
konságtÓi, szomszédoktÓl meg a faiu szájátÓl ne legyJá sáros
a szoknyáiuli.,'
A megsz lításoknát-tisszesÚtgnak jelenlévó nószemélyek:,,No
hát, eze1t r'okonok! De kik lelretnek ezek a jÓl siker ft maska-
rá]r?'' Ez titok marad' csals napok mrilva rl.eriil ki' hogy kik vol.
tak a krjszontók.
Máris lrangzik a kcivetkezó mondőka: ,,A ttizes tarajos vcircjska-
kas..1r!g az ármányos rontás lakásulrtÓl meg aZ istánőjuktÓt és
az Óijt.tl<tÓl messze száilion!''
A ktivetkezó maskarás.a jelenlévó lán;lokat nevrikijn szÓlítja:
,,Erzsa, Veron' Kata, Julis a fonÓban és mulatságban ismeriétek
T"g a szépettevó' hitegetó, csalogatrl, lőpatáslábri tirdoglegénye*
ket, teie fazék forrÓ vizzelontsélek nyákon ókett. Az "".".íu',áo-
ben találját'ok *9s mihamaráb a sírig iartÓ szeretetben hiiséges,
igaz szeret tijket!"
Má.ns mondja a kcivetkezó: ,,Kamrájuk és padlásuk bóségesen
ieJjen meg terménnyel, áltatjaik sokasodva"- szaporodjana[ és
hizzanak|' Pincéj rikben t.ires hord ne marad.jon !''
Egyik maskarás kihriz a kebléból erólktjdve egy hosszri nói ín-
get és morrdja: ,,Ihol e! Veron nénénk adta ktjlcstjn a pendelyét,
hogy szedjrik <issze maguknál a bolhákat!'' - B11g 

"sáksze"hen
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iT',.,x1ií'1x#"-'"?8":i' 1 sePriís maskarás pedig nagy lendrilettel a

Í"f#".*r*i.*"*1J*{,;T'-ffi :Y:-J..ffi :
i.i{!: ffi*:h"r*';; :fl :"*r.;. 

;ií'i-i t tua tu n r<, 

.riiiii' 
i. 

"a...r nazbelÍek ktiztil.egyik megszÓlal: ,,És ha nem adunk?,,a kcivetkez maskanis,".."."J ááriá'a,. mit<o zben rázza a ko-tompot:.,Mi akkor is ad.unk -ag;l.irs'I Ide nézzenek!,,A t b.
Í''l11,f"1 ll'#ffi'" j iliff l:"r #í tá 

| [ii,, a,, 
^a 

n á l a l é vö tá rgyat,flz lnges maskarás 
l"l"'|*uz; mondja; 

',,Veron néni forrÓn le-
ffi i:il"í:13:'J;:Íi"" j"ilÉí*#{:':Hf 

ffsíJ;i';#i,-L::l;
ff i:1if-"i.j:'}3."jP}: t fr 

"gv . itita..5 
". ", 

errg a h a ziaÉ kozt.
j ia n cs o t é. ;. ;"".éi'. :t:"#il,T'Tjl ff : l :: l- t i'"?á;á;. hi,, u 

^i.i".:I -p."d'.g 
na{y tálban filk;; h";:J#"..{9.'sokat. A háziasz-

karás egy kis a|ándexcsomagot is kap 
''fjffifl:lia' 

Minden mas.

!i:;:r,.,,,n rnaskar á,s j dt ékok|cat b {tc sttzto,ttdk I sas z e g en a f ar-
P?9"1,,, - 

né.hai Farka s Istuanné sziiletneni, a,lci 1 9 57 - b en na i_-,.."ic,, " 
;,., 

^ 
:,:^,? :?tt K linasek Kesó KataI;;;;su,,t,.,,ri,,!l;,i#,:Í#:#,n{tr:::;-,::::,,

Szathrnd.rg Zottdn

59



{}

EGYKORI KENDERÁ zT AT]ií' ISASZEGEN,
A RÁKOS-PATAK I,{ENTÉN

Isas:reg teru]'etélr a }'{agyar Nemzeti M'jzeum muzeolőgusai
1962 -":6s-ban szarmata Tiurgánok feitárását végezték. Egy tóbb-
szcjrtjien feld"Ú.lt, kírabolt, kíkovezett sírgoclor fel.ekén ?z egy-
kori fakopclrsÓ í<orlradt sarkainak maradványqlla]. egy-^tenyér-
nyí házisL&tes vászon is elókerrilt épségben' 

'y1"j9. 
1970-ben a

I{agy Sánclor utcai sza"rtnata sírgodrok J'e1etmentó ásatásaináI
ugiagHot Ógetett orsÓfe-ieket iS táláitak. Ezek azt bizonyítják,
h'ogy'már íoo0 évvel e}e1íjtt is fogJ'alkoztak kender termeszté-
so-iet es feldo}gozásával e vidéken. Azóta 1914-íg hagyományos
népszolrás voii mj,nclen ittlakÓ családnál a kender termesztése,
feldolgozása és szcivése.
Az regek elrnondása szerint a Rákos-patak két oldalán. 1200

kend'eráztetÓ gocliir sorjázott, s ezekben indult qeg a feldolgo.
zá.s e1só t''.'eneíe. Az 19b0-as évek e1ején négy takácsmester élt
még Isaszegeir, akik az itt éIók és a k.iirnyékbe]iek által készí.
teti-1onálból szótték, fehérítették végszámra a lakosság részére
a háziszótteseket. F'zekb1l iepedók, ágyhuzatok és terítók' férfi
(ls rrói alső ruhadarabo]< - pendeIy, gatyák, harkák, vállravetó-
sc}k, sza1nra- (strÓ)- és terményes zsákok készriltek.
Az áztató g<idr kból kikerult megpállott kenderkévéket jra
szárítot.ták, rnajd tilolták, nytistolték' fésÜilték. A fésií kemény-
fa cleszliad.arabia erósített erós kovácsolt acéitiiskékból állt, kÖr
vagy .négyzetalakri keretben. Ez váIasztotta le a kenderkÓcrÓl a
kenáer kérges részét, a héját. Az így megfési-itrt kőcot fonták
azutíln fonaua. Amelyi}i lrislány lassan fésulkódott, édessziiléje
azzal i'jesztgette: ,,No, megállj csak, hozom a kenderfésíit' majd
azzal féstillek meg.''
A kenclerkÓcot guzsalyfákrÓl fonallá sodorták, orsÓkra gombo-
lyították. A roklia és -t,obb más eszkoz Íotmázta, mérte a f.onalat.
I'ányok, fiata1 asszonyok gyiíltek ossze egy-egy lnáznál fonÓes.
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tékre a korán sotétedó 6szi,, téIi napokon. Ftrangosan csattogott a
jÓkedv, a lányok nÓtája is felcsendtiit. A legények az ablakok.
nál kint hallgatták, hogy ,,a fonőlran sző1 a n ta.', Azután sorra
keríiltek az AmáIia, Erzsa' és Kata nénik régen t rtént, csudála-
tos regéi, melyekból kifogyiratatlanok rzoltak: a 1őpatás1áb , lá-
nyokat ellenállhatatlanu-i. megígézó ordo6fiakrtll, a megszti}<te.
tett lányok szomorli sorsárÓl szÓj.,lak a mesék. A zsugori gazda
iányárÓ1 és a szegény bojtárlegény k zdelmes szerelméról, a hí-
res isaszegi boszorkányok neveaetes cseleliedeteiról, a megfon-
tottci]<r i és b loájosakrÓl szilltén sokai ineséltek.
I(ésóbb v;l.iaki krjzbelii;á1iott: ,.trluitiik míi' a fenektinket|.,, AzQT\.
nai nregszÓlalt a ireLi:nlon.il<a, vo1| Úrfy, lrog-v il dr'lda is. Egysze-
;'ibcrr besonrfordáita'ii. !d'r1r'cji ; iegell'.rek. táncro pc:'dtiit á ria-
1,alság irgy, hogy a pori, is inarc..l:szált:iia leire|ettfogni' hogy a
fotogénes petrÓleum1ámpa is csalt pisiáltoit. Egy fi:].Óra sem telt
bele, ismér foiytattál< ;: mu'l,ijiát, a]-to1 al:buhagyt;ík.
Néh1lny nijta után Apágviiie Bcrka rréni nrondta el nergy h.ite-
iességgel a pÓru1járt c.l.l1cigr{ii szÓit|l -ti:'Lérretet, r:.likor az ardog
azt a talrácsot adta ;l tzcg;éliy e;rr!:er'tleit, hogy nag5lorr gazdag
lesz, ha megfogaclja a tariá.csát. I(ata néni í:l:ler szeme'észréve1te,'hÍ.tí;y aZ a'jtőn be1ri';iil-itshá1 et]ir kivá'n:sil;llodő, l.eeény, akit a
9zor:gcli foglalatositoi1 k .reig5'. ilaca,;4ására berángatot,l a helyiség
kozepére. E}"Itor }ian,?,'osirn i.;zl; m.cir.cii-jlr: ,,l\{ondjátolr me.*. irrit t.!._
clemeI lrr'iriteiésr'iJ', a]ri itt áIi?'' Cserrt1 lett, majcl c.3;r fiatálasszon]Z
megszÓiaIt: ,,TrlÓtába monrj jla el a netrezeles rruil]iá.ilitl'' ,'Hall-
;|.;k, halijulc'' - hangzott mindeirfe1óI. I(ata néni biztatására a
legény kipirr:lt arccal, lestitrjl.t szeninc1 ellrezd';e:

,,Kendervágás vo}i a rnunirírtrr,
nem szerettem, de muszáj vo!.l,.
FeltÖrte a tenyerenr,
nefi} eZ az én kenyerem'
I'evágtam a kendert, h.acd száradjon,
irogy a goclcirbe majd páIiosod'jon.
Foros lett a torkom,
kicsor]:ult a sarlÓm.
tr(enderkévék mind csomÓba.
\'Tel:.etsz Síndor a bokorba.
Fe1ke1tem én háromfertály háromkor,
beralitam, oszt fnistokre betapostam.
Fono esl_e van eszembe,
Ctt kapom a bérem érte,
hátbavágás, mellbevágás, meg egy csÓk.
Ráadás is a kaszni mellett nregvÓt l
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Felcselrdtilt a harmonika, és 6gy szusszantás nÓtás tánc kÖvet-
kezett. Ufuína csendes jÓ éjszakál kívántak, véget ért a fonÓeste.
Elmenóben a háziasszony- a.résztvevóket, mEgkínálta 

"ey-usvpglT sligovicával, majd tudtui adták a legk.Özetenti t?hoeil
idejét, helyét.
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BESZELGETES A KENDERÁZTATTNÁL
K!íncsek Istvánné S.alvári Kata családjának kenderáztatő gÖdrea Rákos-patak váqÓ}íanoz tozJií"li.jta"ai ;;ii: ÉG; ja ki-krildte, hogy a keáderkévén"iá"nju'" be a gcid<irbe, hadd páll-janak. Katát nem ke]'ett biztatni a ilunkára, azonnal indutt. Ap99Ö'. gyalogrit menti szélére letette 

-a 
tounaojut s. -á;i, mun-kába kezcleti. tr'elalett" 

" r.á"a".tá"ii o.'a g<idcirbe cs sztatja,majd ment a másikért, s hogy a, iai teljen, dudorászott ma-gának:
Nádszál, bÓlogato nádszá].
nádszáIlal van te].e a Rákos-part
nádassal van tele. sej.
az isaszegi kenderáztátÓ.
Egyedtii berakia., egy.edril taposta a kenclert,Kinek níncs még píija
miért is vagyok egyeZiil és árva?

fl$í;:;TTff'*:Tfj" a kévét és gorrdosan a gtidrirbe cstisztatja,

,,Kévécském Jang-yos vízbe páros áva| ázik,ha tapossák, kená-er szála foszlik.,,

Szoknyáját térdis fe]erneli s be akar lépni a gtidcirbe, felfigyel,mert kcizeledó f rj-tvtilést ha . Vi*""ie.p,. t."p; u. á-.ului.oric u. ucsebret, s eltiinik á 
"áá". *8go#"ra i!'oeiáztatásnái-"...,rvm-lÓ a kévék vízbenvornására, ." 

"io[8'"á u"t"poso|i.r.a"or.**."-locsolására szolsátt.) 'EL.PUbULL lieveK I.'*6.
István jtin krizelceíe,.ha'latszik a harrgja: ,,A péceli határtul, aSárkán',rugás hátiul j vcik, '"j..' 

.a,^Lt,ta 
g.'a..jktu b?k; ..g-::ott,'szocske táncolt, 

'Tem siettem, megi. ideértem . . .,,i'cg'átja 
.". qgd-.;l sáston ' t.u"ázt,.tui{iátt, ,,A, áldőját! Ennekfele se tréfa!.' Kcirtilnéz jobbra-balra * ,"noi ;";ili. fi;#ly"g-



', a li .iajoJ'. Íelvc,szi . kendcít. sino3a1ja. kehlére szo:.ítja. ,,Még
nreleg is! Kendíi, lterit1o, s..j kj.csi fej1iencló!'' tsabusgatja a kebe-
ién. ,'Sugd tr:cg. irroncild meg, sej, asszony-e Vagy lány a vise]ód?
í-Ia }:arna, ak}ior haragcs, sej, ha szl5ilc, akkor mosolygős.'' Daj-
ká1ia a irendót: ,,Sirgd meg, kicsikc*e Vagy magos?'' A kendót
nrellé.r;u.e alá a keblébe gyíí1i, leriro.ia rnirrclkét cstzrnájilt' s fel-
}it]'l':zz:r trlrdig l- nailráqszárát s jl*: a.]iar lépni a qocor'i:e- Elrben
;i nil]arratLali ;r i:rádasb,ói eliíbul<kair és :.L cscibijrrel leonti -Tía,ta a
legér'rilt é:; tzI' nrorrd1;.r: ,"jl.l"e ijed.:i:z, s,zólrr: }'r:gényl Ádd ide a
kenc]ótiri Ttl nriati:ili tlcrr ,i,apo5'j.l:ln" nrziid mee1átod. bai lesz!''
l(o.i;:i lir''e ].:Úi.i: .'Add,;''s:szl a ilc',l.:'lói:irl .A"z\;á'n irre:ai '.,t.1-ac']ra' á1.i1-
il':rl l T'err'l'rr],...!., Is.L,.i''ál] í"l,r;.-S!,i1 -,.i..:i,i::ilíiil, lr-:ráz:;a :.l- i,lj'731 m ,Jl.i*
...!. r T{a't: Í..:1é ncnc jii,.. ,,'4^z, á1t1,.:.l:i,t ! ll,T.iér-t teil,ec.]. r.:z,t. ir: l]o.qzor.
j,;j r, ;,] ! I].::."i,.l:l;',-eii ril.i,ecl, irrcgili'1r.rd, ].;ilil:rl.::l; t,' I'eui]. ;r 3odc5r szé-
iérc',. B l ll l..l:l tl;in et i' tltitj dl;:bt l C.-.ielc'|..i i''
j:{'a|l i;.c.:eir.lbb i.L'ielész}lerlll.: ;r ciii' cir{'1:z s rrtotrr.1ia; ..}drllil érr]em*
]erl- s:r'íli"e ];.:lt:étt\,. ixli;7 én or]ameliit.:,l<i "A.L]d lrjs;lza a ]i.rlirJórn'!.-|e
lne;." t.':'el j isij,;:n l.l'!:'í:.ve ]. r.l;.i.J;. iri:'?.\,] i..é--1rél:l, Lial].d i;apcssam
i ,9 I ftr;l1{i.'y 1."

I:,,1'-iráli i.:ti.lrili :a' ]:i;l l,i|:llll.c '' ,.'.Ní.i:' ti:1liíl:siti.,-il :ll t'.1'!ti l.eiiz. 1I,.rll :-;zok.
l.:li'. srlk rr*lí.ll:' tr'.1.Lisiii< es tj.j'oilí'j<... ].lec,:l.:I:t, r-l' fcrrra1at {''iic+i-rrap*
t-,l:l szrjr,j]'; :Lili:gselt ll.-r'i:r.Lr' )....l..l iilkiiblr, ho:.ld a su.ly}:oj.Ór].at"
r:ll:l.i jli.:'ir iriiza. AmiL i.r tc.}qácSo1." r:lr.":ps'zíii;te}e, tererlescl 3. !-!a]]]':t.
hitj.f..:.irr:ir.d'jel'r i.L rzás:zna..d'!'' T{atil' lrrtll{csen nro::lli-]a {s|rránnak:
..ide.rn ;1.i631i.l''l,}q él rrc'li.d. r:L"et'].i te r:slrli::Li"ai1acj!,'Beiéir a P;i]d r-
i'li:. t;r1:''lsáslioz ké,.,lzí;1 és t'.icnc].;a: ..'i\z isaszegi erdót.ien sok a SZa-
karir.:k! Arr:l. nren'jé1 jrrk:inb' ahoi árvaián;rhaj-mez'5t rÍngat a
szél..Mert nei:n '1esz jri abbÓl. 1na egy szegény lányra pazdalegény
néz.'' Istvá'r Ka|us feié: ,"Ne szonroríts kedves, ménirink.arra
ketten. G.yer.e Velem' hol a kis pacsirta is párosával jár. !'ényes
napsttEárbarr csÓkkal kÖszontílc a ]rainalt.'' Maid egyik lábáíal
a oőrilji:i:e ]részul és rnondia; .,V[ét ma megkérlek édesanyád-
i,Ói!,' }z"lata Istvánt hirtelen tier:án-tja a gorlcirbe és farkasszemet
néz rze]e: ..}.Te iieclezz, szóke legény, adrj rlissza a kendóm! Te mi-
attad -nem t3q9."s!qm, rnajd. rneg]átod bai 1esz!,, Hirtelen kikapja
a legény ke}:léból a kend"ót és kitlqriJ< a r""tjdclrból: .,Helyettem,l,aposcl, taposc te a kender:t!'' Ts1rzán 1;opog egyedtll a goáorbeÍl
és mondja:

,,Rá}<os pataká}ca befogták a iegényt, sej . . .

CsÓk nélktil a szegényet,
hogy az á"ztatóba egyec1ul tapossa a kenderi!''

Katus Ístván Íe1é szÓl :,,I os'i rmutasd meg kedves, hogy te is
tudod taposni a, kendert!"
István szomoi:ltodva n.iondja: ,,Taposoitl, taposom', de nem ha1a-
dolr véle.,' Kérielóen mondja Katána,k: ,,Gyere, rnutasd hát, lrogy
i<eil, ha csak egy kicsit is szeretsz!"
Kata fr'irgén beiép a gcidtirbe, csipííre teszi kezét' és tapos: 

',I,e-Í2.ven nl{].i.|Z:ji(l-lJ';.'jL.]i'i. ta-r-rr-.:.;suj.: iiírt iti:t,|eni',D/ -" _"'

trstván kozl:r:a a iá-Lry vá"llára t,e::zi::. }<ezét s.iapos: .,I{eglásd, a
sírig hii lesze]r ltozzác|,,
Veronk;L és lMaris].la :l náda:; feió1 ionrrek hivárrcsj.skorJ'i,.a, egy-
mást cs;iít.ia'. liezri.kben 1te;;L]sr]iérzí:t hoznalr. -\rr:i"or1ia ríljuk ki-
ált: ,,I(őnn.,zLí így i::lll:rciiij.!,' i\{arlka szintél,L: ,,T{ei,ien is |aposni!,'
Kata e]sikítja rrragá't, rne!;Sz.i:jj].lr, r::ienel*lilni ak.l.r'-. l elfogja az
ijedség: ..lilj. isl"r'irr'nrl..V(.rr,:.']lJ.:',L.rlj:k"' tgviir',L l;'';] .lik:..Nc
fuss el, Kata'l Tehoz. ic] ;.''.r .:'lk.]." í]s, a godrobe cs'Úrsztatiák ké-
véj tike i,. I';'ero ; ka : . 

" 
3 i:ii i i'."inir jlertcl r:i 1, ;'re1'atni.''

Marisk;: .. IigytitL i: . 'l'p'tsrri... l.si''..lrr lelrajt.ia fc.iét. Jni'oiját es
nadrágiát símí|rl.', {ejé! viriiar'ia, ft1sÓ},laii,: ".Vi].á'{os lra1:pa1, de.
rtiit égból inent-l"{kí|. |.]Í.:]nI]1,i] ir1e ezeiici a i.il.rr5.okat!'' j{a-ius sze-
mét tci'i)igl'!i. s lir.'il.., ''r...ia.i. l''cc'vesei it. dr i'iint i'ip;z{.llteiek!.'
Megfen;re{lti Isl:váriL: .^}lz :.iz á.tl:"tyzott. '[e1-',eite a'z fillÓ1 a ken-
dóm.'' I.t.:ili ;, gtidcl: sz-i:lt.:r's, ].:ir.áln a iiiLl;-Lpiát szcli.i'''l-c hilzza
és bes::ri':.''Jl,Li i'tl ilc'l' 'ij.r].'l. iríl3}'r...l1.,r.jro"jy 'li.'.l:ánylrát.
rui jottern r Cu:; ii'ci,r . '' '. !.'lrl:j-i iis:?.:i: lr:,:ricluzta:o i'.{rot c1-
vastam és pr-'ll:' r;]'-rr).' ;i .'i ..i....bc l'le. 'i..1.r.t cr15, {irIel sírkány.''
Veszexrlr.!,i,li1' ÍÜi.:';:rilol crr],'i.lsz és l.3i<l'il:x.:1i Fál. c:i]<i!s icji'.'riclt a vá-
gÓhíd fciiil. Alro3y;r 5i:lorhőlt ét'nc1'', P;r1l rncg]epciIlr rnondia
Sándor'nak: ,,Nézd csak!'' István felé mr^rtat és rászÓn: .,I\Ait
áru-lsz István? De el vagy szotrtyo1oclva!., Sáncor mondja: .,}lá-
r.om lán5- győntai egy lcgen;vIl.. Vero;rl<a Tsir"ánr.a mutat: ,.Csap-
dába keriilt szegényI'' ]Maristrra perrgó nyeJ'vvel : .,,S szerencséje,
hogy jcittok, rnert egyediii iaposhattuk volna veLe a kendert."
PaIi mcndja a lányoknak: ',Azt értitekl Estére jár irrár az ídi5.
és még nirrcs betaposva a kender.,,
Sáncor í9'r szÓl: ,,Ha meg{izettek. sc5ítLink mi is teposni.,' Tst-
ván a legények felé kérleion: '.Maradjatoj;. csináljatoli l-r.j<cs-
séget'''
Kata a Iegények fe1é: .,Javítsá|ok meg Istvánt!''
Veronka a legényekhez: ,,Igazán segí|tek?''
Mariska: ,,IIe mernének bejonni a. godorbe!',
Sárrdor fontoskodva tiorr'iljárja a godi'ot, legyirit: ,.Lesz nrár
rigyis annyi fonal, hog5r nem gyazl1t., éjje1.rrapp:.1 szóni l gyol-
csoI a Iairácsmestcrelq. Fali 1ei.ántja a csizrn::jj.1. l:.Lr3."i; a g'J-
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dcjr'be T/eronka elé és taposásba l<ezci: .,Hát hadd legven lnin.nél t bb fehér vásznad, var-rogasd, hírnezgesd.'._] r.""aí.".t"a""szÓl Veronkához: ,,Hogy be lehtssen takarii 
""r" "".a"jy".i),v"-l9"\u. a sulykolővaI Íenyegeti Palit.

Mariska a sul.yk-olÓval ázirdész fe\é int és hívja, hogy siessena godtirbe. Csípóre t."9"'_9 kezét és tapos. Sándor í-..dj'" "a.csiz-
máját és mondja neki:',Veronka lelkem, tapossál nat t.ti-ist'' tst-Yí" .1o-1 hozzá:,,Folytássuk hát mi i.r'; Áiáíyor.."ávii* a"ra-ják:.,,Nem megyek én.veled, eredj te 

"."t. 
*ágáJl ft"u.i-"i i*.-szegi erdóbe sok a szakadék. . . Arra menjé} t.e is inmtb, atrotiirvalányha j-rnez(lt ringat a. széI, mer't nem lesz jo uuuát,'t-'" 

"szegény trányi:a. . .''.-_ Marika.mond.ja: ,.Eqy {lai.:' i"ij'iv 
"o" 

''Vc:'onl;:r mr.,ndju: ..Egv csikcirl+g.lr"r"nez,. 
- t\ara mono.la: EgygazdaiegénY néz,, és 

.feriye5';r:,ii[ 
r::osoiyogva kezr.ikkel á lego-nyeket.

A'1áTl.:1. egyritt da}o.ják; ,,Cilahazir Összetcirt a rokka lába. fo-
n ál'ai kotcizt tik o" o:lui::Fba''. A i"so"ic-á *;ijil;,,.1\i![' t"."csin'ál'za a rokka lába, gy-e nem leiz sol( -- Sej . . . egv csőkiesz a ia"vítás ára.''

1''1#',':"J::.T't5:::"'-ll]:::5 . 1:gÍl{9.* felé. Azok eióre segítik
l ]Í:*:["l:'lul*,:,1.l.,']."eill|^;. qiáÚiíor. . 

".;'*ai.f."í:i"'.j;T;'á:a ]ánvol< 'iC]é kjáltják: ..ivIe3i<t,rettá; i< 
-az -an'yádtui . . . este pedig

P:''ql,q"l"\ bt-ozz.ád'". . .,, A láiyolt 
".""t"a".r".

rsr'::'^s-:l,t*t::lÍ_e1é és ;iyti;i;;i"mat< anog y a házak-
I T "ilTI* ^*']?,|"g*l."o' - 

eij a t;á é; ; 
"k 

.; t 

ra"'" á;ii"áti3*'t.akiskapr'ri:ane]kcj'szrjnn"i...gy*,ísiJí.
lr taposÓgcidőrnél ttjr.tént lsme.etság folytatoclot t az uj bor ki-forrása utáni ]akodalomig, *it.o. i.-o.o"i hiíséget foeadtak epv-
forrása utáni ]akodalomilUl.I.asa ulanr lakodalomig, miko:: is Örtjk hiíséget fogadtak egy-másnak élettik végéig.

!,Ia nzűl. netn te.rmesztenek kend'ert, az eg.yko.ri isaszegi kencler-,:,.*é'.f eld,otgazősi és k,il:,észítési ;;zká;e?, mÍIzeu.mwnk !;idllítási't,r'i'rq7yai.

Néhai 'Kli,ncsek Istuő'n bűc.si és feleséqe, Kati n,éni,[-}"ragonga J(lnos - hosszu id,; i;.ií,zségi eskiidt
-., ua|'atmint Skribek Pali bd,c.ci li,zí.i-uiá." eI'mand,ottkezé sei alapjő'n leítta :

ADATTÁRI KOZLIIMEI{YEI{

Résztetek a I.Iistoriu Domws m(xEaeT nge.|,l:íí szőuegéból
37. otdal:

..1837. Oscola
FóméItőságu Herczeg. I{egye1mes -Úrunlr! crszág szerte ismere-
te lévén ó Ilerczegségének F-Iazafiasága ismeretes lévén minden
iránt, mi a Kclz iÓt és Civiiizátiot eiT:rrrozditalri képes adakozÓ.
sága, bá-toi:kodr-ink nri is ij Herczegségének iegengedelmesebb
Jobbágyai mély alázatcsságg;Li az iránt esedezni, hogy minket
tij iskolának fcl áIitásábarr va].en:iiben fe1 segíteni kegyeskedni
méItÓztasson" t.jgyanis szer.etrrénk a.' iÓhan a szépben a hasznos.
ban másokkal haladni. },{ink is szeretnéirk gyerrnekeinket az o1-
vasásra' irásra és szánro]'ásra, rnilrt ciiv igen szrikséges do1gokia
tanitani, d.e nincs alkalrnas hely|ink, nincs oskolánk. Miben ha
czélunkat el é::jLik, ugy hisszi-ik koz.bevetóleg FóméltÓságr-r l{er*
czeg Kegyclrnes Ur.ulri<ra iráramlilr a legnagyobb haszon. tsoldog
F'oldes Ur a kinek lehetnek s vannak értelmes, vallásos s eré-
nyes jobbágyai, Mi Hriség kivÍil tanitás néIktii nern lehet' .la}a-
miért ezt nem eszkcizolhetni oskola néiktil. " .
Mi alulirott Isaszeghi oskolának bár szegény megvetett de jÓ

akaratu, s igyekezeti.i TanulÓi az íránt folyamodunk mély alá-
zatossággal, s egyszersmind fiui bizadalommal róméltoságu
Herczegségéhez mint legkegyelmesebb urunkhoz, s jÓtevó
atyánkhoz' és a TanulÓk el hiresedett Pártfogójábaz, méltÓztas-
son sztiletett kegyessége és jobbágyaiban lehetó pallii:ozodás
iránti buzgÓsága szerént nékrink egy oskolát építtetni: mert ta-
nulni, s magunkat ki miivelni akaratunk igen is volna, r'olna
egyszersmind kivel, mert a Tanítőt Atyáink fizetik; de nincs
helytink, nincs oskolánk. - Istennek há1a! mi atyáínk nem ta-
nultak, mink tanulunk írni, számolni, de a he1ynek sz|ike miatt
sem irÓ asztalunk sem szárnolő Táb1ánk nem iehet, ugy hogy
TanitÓrrk á leg feszultebb igyekezete mellett is velunk sokra

majd néhai,
és kÖzgydm
uisszaernlé-
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nem mehet, nagyot nem rrrl'l|;lt1.rat. Ha '{erczegségednek ó ke-
2yelrrrét nregnyerni szerencsésck l'eszi-lrik, igei;r;k magunkat
ugy. kinevelní, irogy egykor l-íer'czegséo.ednek 1eg jobb Ieg hi*
vebb, leg rrunkásabb jobbá.gyaí lehessiink.')

33. oldal:

,'Jegyzéke azon koiiségekhez s készpénzbeii kiadásoknak á me-
lv."E ry Isaszeghi kántor iakás és oskola ujontan lett felépítésre
á kozség pénztárállÓI Kovácsik xrTihá1y BíiÓ számadása aiatt az
1837 Esztendóiren ki adásck, r-igy rtrínt Eziist pénzben fr. krc.
Eiószor. A méitősá'g'.l Uradaiom áltai kegyeserr adott g1 szál ke-

ményÍa.
2. Dó l{elczegsége resolvál"| j0 00CI dr. I)e trns-

tr:uktor Andrásy i\,li:ráiy ur:tÓl ado,it ossze-
sen 16 000 tég1a'

3' A 1akosok á]"tal to,obektói osszehoro]ott 5 sze-
kér: 1<ó ugyancsak. er h",koseli áital készített,l,7 Ü0c
r,ájos.

4. {)ziszner -Tános iiijnru."'es.tek egész építésért
a-lku szerint fizetlidott;

5. Molnárokllak ezen rlpl"ilethc:z mepkivánt min.
cictr nemui ács in'.:'ikj-".

6. Asz;alos munkár.-i'i, Fo1:r. I]á] asztaiosnak al-kuszerint- _5g,__
7. Gede]lói lakatosi::.ak a1ku szer'int - 25,36
8. Ezen épÜlet]rez Peste;r veit fenyiikért, Desz-

lráér.t, lécekért
9. lrz osko].iiba veti p"l-dok,Í,.'t 

- 31,?8
10. trgy vas és hárorn cse::ép káiyhá'5r't 

- 4a,57 3l7
11. Kétmázsa v;isét.i es 5500 szcigekért 26,24
]2. Mesze1,ért Pesteit 15,27
:] :.. jredésérl, a fed u]':''.:t'j< alklL szc;.ent _- l6'--A befeclésre nreqkivítri]iliott zs.tip kévék a}relységlról ].105

Pléi:ános urébÓ1 _- 27a
tszvesen. kés::1:énzbe !iel.Li]i' 797 frt. 47 sla ktc.

}(cilt isaszeghen Január 26. 1338. Far-riits lgnácz iegyzó áital.

(Az E'.r;y|ttct,zk zseg enter},á|'ue.oet, 19T4. ian. 4-én az ered,eti szÖ-,." 
e g r !,fi i, tt s oI|' G : S :z atkn t :i' r u !1 oí t {t t t,' !

6B

Isaszeg ,uto'I'ső JÖldesuránal: 
.ttézzel iyott német nyeluii leuele

ur a d alma ilg y u é d j éh' e z. ( II e g e r'|,ti,s L s zlő ad onaó,ng a )

Wíen. 1853. Deczember 5.
Barta] tigyvéd {Jramnak, Gr,idtjl1ón.

Értesítése f' trrÓ 1-ró1 nregérL:ezett: 1.) Flogy az itteni Mini'sz-
téríumJca ará;"m i'gazságtalanul kirőtt adő miatt behatÓ elóterjesz-
tést tehessek, e\ózö há 29-Ón tr-'iiz feltlgyeió rirnak ír:tam, hogy
cntŐl és az ui"adalmi mi:lrrjkt1jl kiilrjn-kr.ilon ezt g ,.á"rgyat érin.
tŐ jclcntés1 |culcj'crl, i'liiel1.l;en a birtok-becslcj komisszárok meg-
ttjrtént hibájára pai:raszkodtak. Legfóképen azt a panaszt kelI
kiemelni, hogy benn.Úrrket o1yan telkek után koteleznek adÓfi-
zetcsre, arnclyct ;r< i..r js ]:irtn};nl .lnk' Az risszes eziránybnn |ett
_^r.r^*.r',-..4: r... _:^^r, x7 a.r i.1inr7lc2csc;t sokkai l<isebb birtokomLg^:dlrlclJ:c.((, l1 lii.jju.- . . .... ..Ó..'-..

r'észércjl crr'dnré.r5 te]^.lr.l i-''lLak és Cni^,ck -, hogy a véglehaj-
tás t e1}<erl-i1hessr'ik, i:eno. ezll.i lrellett az adatokat.
Kérem a további Órtr.lsítés ht:érkezését.
A te]eirkÖnyví mun}rí'.k clŐhaladását és az Isiszeg kozséggel a
f^l-:+^.'..^l .''-:..r .^l"-tq.otr rp;' |,a4yezii befc'!ezlséi tridonrásttiLrtI\i.LEl lriL-lt.-i; t rul.y'u .J, L !' r. .-r \'. tL

Veszem és os:ltom nézc.*ét, h,cqy a Go,:l liói Járásbír: gá"g végzése
ellcn, a-melyi.t'n az :r'eq j.llszegi szli1ós-kert'e}let kieil,,elte. nenr
apellalunk. ha're,n i1:!1i a-/' iii.lyct ll;| .r:''oér"es Bi;'oságnak eil :uk
át drjntés \'éáett.
Nern c]lenzem. j.ic-.. ;: icirvéltyes koi1ségeket. 54 Íorintot ez eIl
ottani jovecle}membcJ. kicgyeniítse.
Btzomyára tud.omása van rÓla, hogv a Glibacsi per a mi iavurrk-
ra dóIt e-l, s lrogy a irri t.:rhunlrre csépelóheiyek }esznek kiielől-
v.l. antelvck az clr''eszc:í :'lzi'q:l.''n ]<ivu] mcrendrylt lli. amely al-
l<a]onrbc-ll CcL.éL ur. ós l'itz tc'.ii'j) rlci r.;r ís i.cszL foqnak vennj.

Szíveseir várom továblri ér|esítését

Sina Gy rgy
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TIZIII\TI(ETEVVELASZABADSÁGHARCUTÁN

Abonyi T,ajos fciidbirto}<os-írÓ, pst9ll személyes ismeróse írja

osszegyrritott m..,v"' x,X' tooteten"t. 731-_2 oldalán:

..1861.ben megyei aliegyzÍj volt'am Pcsten. Egy márciusi napon

nag;,. toic;.lgi9 v9lt 3 fÍ'ro"sí}#"*! ,'.lT'"ei 
totok egy nagy. ter.

:ncszc|.t csoclal aruLtak virágcserepek,p;n. ilerrlzeti szinu Íiivet'

inelY e ta\,aszotl u l,o,,ieo*tisírjáá nótt: btt szedték azt a csata.

*ez-ón. Már nevet *"#;i;j;i Ho"voarti. odu t"i"kodtam' Tiz

kraicáron kezdték ;1;#ii;"írv"*ztek rá, én már 50-et adtam

eÉy cserépért. nlmÁoiyáJtá*, de a szemem konnybe^1i**:. ""
o"Ii.ozta-e, r,ogy r.a,,;}'J;"; *"[.!.Yl:é,t"^, de a cseréple iii.

i,ct,et| zsombék valosággai ncmzetiszí.ntí vo1t. Fse^.1'-**"u"'
cseppet sem száraz."i"f, ;:.;iánk Y^.]^"..' 

a ttjve háragos,zold, kti-

zupén tejfehér..Kiválasz-totlam. a t"gu"énuut és rohántam vele

vissza- a megyena"h;;-S; kérdve, se hallva siettem vele be a

l<isgyulcsbc. piutar]of #;égt.io "iit.' 
voltak ott egyiitt. iMin.

cenki mcgbámult"::"il"'y;?;ii "1.t."1t""seclett 
rajta: ez jelent

valamit' ó ez nagyát jelent: a csatatér beszél, a hóstjk kiomlott

vér:r: szÓia} meg,,. ő!;i..á"á"- " 

"k;;;' 
a"lispá.1 maradt 1átszőlas

hidegen. Sót egy Í;;;' m"osoly vonult el ajkain s azt' mondta

reá:-,,Voltar., ar<iaidág r.*'á"o,*"e" mée ""*"uti 
szinr.í hoidvi.

lágot is láttak,,. os etuászette'a nemzeii?zin hold tiirténetét. De

aztri felém to.a.,it, "jr.a 
széIén m"g"á"a,'tt az az izom, mely

a szívhez ,,"""t 1".']i ;';ilili'. *"í"e volt beliil: ,,Add nekem

*"*u .,eev egy másikat magadnak!'' 
Hesedrís LászlÓ másolása
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SZOLGABÍRÓI HiVATAL ISASZEGEN

(Az isaszegi, I,[ zeuln Aclattál"ánuk ?4, 38B. 7.Ie|'tő'rz száln , do-

ItuTnerrtumabo!)

Eddig nem v-olt'' semmiféle adatunk azzaI kapcsotr.atloan, lrogy

Isaszegen ."",gu*',ái'i'i""ár mríkodÖtt. volna. 
^Az alábbi trevél.

részletek vi'Szont "#é'i;i*;;".isá""uak, 
hogy az 1B60-as é'vek-

ben volt szolgalrírÓí;i;;á1 ; trBzsogteá. 1Ái idezett leveleket

H"s"arí' lásziÓ adta át m zeumunknak')

Pintér Lajos ispán, 1864.-clecember 15.én kelt levele Bartal

tigyvodnek c'odollóre (részlet) :

,,1\1[ai napon értéseirrre adatott, ho-gy{aeiione csijmijn iegyzó

ur esv i'endelcj;et il;tili;;;;"s-ooT rek] I{omoki Endre szol-

-luiFj ;iál H;iá- mit,.ily ittcniJakos ugyében ' . .''

RészletBartajtigyvéd-részéreGiidoilóreki.ildÖttlevélból1867.
február 23-á.n:

..ottlik István Pétzelen.'

.,t"ki.'t"t"u tjgyrléd Ur 1

;;öa;i;";iifií ráJ"gen a SzolgabírÓi hivatalnál kihallgatás

végett!''... 
Aláírás: ottlykIstván



AZ ] 898-EA},I BUDAPESTEN KIÁLLÍTOTT
B]iL'í-PETtFi KoRKÉ]F,l] lL

I(ocsis I{áloly isaszegi taníLÓ ozvegye nrondta el 1940-ben, hogy
}*{arcsányi ist-rán és I'udrligh Béla taní1,iik, az isaszegi csataem-
iék építíibizcttsá5";í"nak tagiai ir szoboi: felálIítása rigyében Fes.
i.c mentok lE[}B tava,szán. !.elkeresték az isaszegiek i barátját,
i)alnrad.y tyrlz5 megyeházi instruktort, akli korábban nevezetes
írir és a honvéciszobcr áilítása egyik patrÓnusa rrolt. A megbeszé.
i<5sek vér1ez1,ével aiárrlotta nekik, hogyha már Pesten vannak, te-
iiirrtsel<.ilrcg a l,igetben a Népszínház kozelében rogtonzcitL nagy
pavilorr1lan az 7Í349-es nagyszebeni titkcjzetet életli{íen ábrázoíó
}iatalrr:as korképet. Meg is tekintették. Idehaza soirat meséltek
ir csociálaios, hata]-mas iátványosságrói. E,zért a ktizség vezetói,
:; ianíL.ók, vatranrírit a laltossíig koréból is ttjbben megnézték az
ámu]atha ejtó, tr5 méter n"lagas és i20 méter hosszti Íestményt.
tJdvarr,1y Antal, a krjzség pIébánosa a teirrplomban a misék után
az al}rotás megtekirrtésére buzdította a lakosságot, mivel ez ak-
ko;: oi.szágos szenzácíÓ volt. Az tijságok nagy elismeréssel írtak
a h.atalnas "ioriénelm.í festrnényr'ól' A k rkép csak 18g8-ban
vo}t jqjáilitva', a'zián ]'engyelországba száIiították. A kÖvetkezó
évben is sokan keresték rnég szerte az ország terriletéról, de
már csak az einléliezés élt rirla.
A'z isasz,egi Falurn zeurnban gyakran érdeklódnek még ma is,
ho'g;- hol 1'ehet megtekirrteni ai apáik által emlékezetból ismert
n:-''o'llnils tclrtérielrni Íestrnényt. Ezért jelent meÉi aZ isaszegi
1\ciai'l,ál: I('dz1err.rények etrsó izánrában tudakoző 

.,fe]hívásun[,

31n51yre az a]ábi:í "felvilágosítást 
kaptuk. - Ezrito;- fej;zziik

iti koszon's]tLi,lket Békes István tőrténelemkutatőnak (Buáapest'
..\1{9r kaz 2,), alrí vo]t szíves megkuiIdeni tanulrrránybt, *áty"i
tt l\4iiterei:-l círnÚ. miívészeti folyÓírat 1958. márciusi u"í*u Éő-
zcilt ,,Berr: és Fetófi - egy elveszett korkép emlékei'' címmel.
Á. tanr"rlmány irevezeto m-onaata t idézz'Jik: ,rot csatatop tato-

t7,

mását 6rzom kiirlratatlanul ifjri korom m.íínyomat emlékei ktj-zcjtt. Két színes heliograv r 5Ép"t Az Lgyikán pÁforí."a.qat 
"r-másszrjrke pat,ipán a-hÓcsordítb to." tuiá."i ia:uá'.".'frá,ito,,a szt.irke l<tipenj'es p'"- 

'po-}iáv"ii ial.rkarával a puskalcivés-nyi távolba" a lo yt5,jzgt}!]] í'í"É 6"j;;^t*. 
'i#T,^fri*' "sza"badságharc 50. évfo^rdulÓjá.u d';g';. és tengyel-.iÉJtá,i.i,,e-szek áltai készített 

1qoQ nfárzetmet?res hataimas vászonfest-mény - a Bem-Petófi-kcirkép ertnnii Csak az utÓbbi évekbentalálták meg a k rkép- néhány to."aár.ot l'"'.'gyáiá.."á*t"" aK n yv es Káimán t<..1q 
3s.n 

an m"gi"r""T' -.ily;il";;'; ? Táraa-nyaÍ is elka].tőd.tak. Néhány 1elenbt Áásotata" ;.Vd;; tj.asegykor'u hasáb iain m egtalál}ia to tut'r-t-r;r:tenészeink i;iő ;"g-
;:iÍlf ' 

llogy volt ilyen' kép, ae r'ogy. mi1yJ-;;il;;rig"i"tj" *a.
Az 1849. április 8*í isaszegi csata 125' érzforclulőja emlékére azisaszegi Fa'lumtizeuirn k t6n i<laitirast rendezett. Ennek kiá'iÍ-tási'tár.gva' krjzt v.:]t a 

^D: ?:"1" l,ájás gyu;to t"i"J;;"áu"; I"-vo 189J-ban mesieletrl 30 otdalas k njrvecske ..Nagyszeben be_véielc tBj:t. márcíus l1. - BeIn e. p-iáti l< rkcp.,címmel íWer-böczy KotiY.rrrYonrdu 
1^T* ""'"& 'ivl,'v4'*"gye u. itJ_ra.;.Ezen eretlcti kiadvárry tasd_b'n a tárIiap kiáliításának katalÓ-gusa volt, 20 krajcárér't árusítoiták. Á tiua"e".y u l'"si'"it""icsatát és a ]<cjrkép alkotásának t'.;iiume'';' eit, az alkotÓÉ neveit,vaianrint a hatallrras alkotás ;.g'9.lli*""t"lt ismertetí. Mindkéteredetí dokilmentum másolatáT"p'rtir,nirzeumunk Adattára órzi.

(Szerk.)
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AMERIKAI ]\,TAG.YAROK A HORTHY-RENDSZER ELLEN

1928-ban Arnerikőba,ment l/Iaggararsző,gről' a szabadsd,gharc
8C. éoford'u,i j ra Kossuth szabró,nak meglcoszortizdsd'ra ega
szélsijjobboldali magEar kiildőttség. Az amerikai' maggarok ma-
Eyar ngeluíí rőpcéduldt ngom"tattak, és az att él m'aggarok kÖzt
terjesziettéI,t.. Tiltakoző gyíilést rend'eztek a kii'.l'dőttség megbé-
Igegezésére" E7yik eyedeti r pcédulűt dr, Szele Lajos, o'z i,sasze-
gi l,tuzettmbtLratok !{ilrének elnőkségi tagja a m zeum kidllí-
t sdrct rendelkezésére bocsótotta. Itt kőzőlj k a rÖp.|,ap teljes sz -
tegét:
,,Megérkeztetek! az 1848.as szabadságharc nyo1cvanadik évfor-
dulÓján I'ossuth Lajos szellemének meggyalázői!
Ttt van a Bethtren grőfi csa1ád egy tagja, a mai hribéri Magyar.
ország megszemélyesítói e.
Itt van l{éj.ias, a munkásrildÖzés, zsidőcjidoklés nagvmestere.
Itt rzan Tonrcsányi Vilmos Pái vo1t igazságrigyminiszter, aki j-
ra t rvénytre iktatta a Kossuthék által megszi.intetett hiíbéri
intézmélryt, a botozást.
Itt van Bár<i Perényi' aki mint rendórminiszter felelos a minisz-
tersége alatt elkoveteLt tcjrvényes és t rvénytelen gyilkosságso.
razatért.
Itt van Horthy lánya és annak férje, a volt kulonítményi tiszt,
orgovány a, :ostolának személyes képviseletében.
Itt van Sipicá Jenó polgármester, aki a román lradsereget beve-
zette Magyarországra és bevezette az iskolaí spiclírendszert.
Itt van Wolf Káro1y az Ebredó Magyarok hírhedt vezére és Pe-
kár, a másik pogromista.
Mi, amerikai magyarok, ott lesztink, ahol ók lesznek! Mikor ki-
nyitják szájukat propagandát .6zní a Habsbu.rg-uralom vissza-
álIítására és a kcizvélemény félrevezetésére, mi ott leszÍ.ink az
igazság szavaival és megmondjuk:
Ti vagytok felelósek 5000 zsidÓ és munkás lemészárlásáért!
Ti vagytok felelŐsek ezrek internálásáért!
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Ti vagytok Íelelósek 20 000 lraladÓ szellemií magyar ktilfÖtdre
számiízéséért!
Ti vagytok felelósek érte, hogy ma há.romezer ártatLan ember
szenved bortcineitekben !

A mi szabadsághitunk és akaratunk áiljon szemben a scitétség
szellemével!
Mondjuk el a mi igazságunkat!
$tjv9teljr;k u *agj'u.o.izági bcirtcinkapuk megnyitását az ártat.
lanul elítéltek e]'ótt!
1928. évi rná'rcius 15-én csr-itcirtok délután 4 és este B őrakor
a Cent::al opela }Ior.lse-ba.n (61. Fh. Street 3.-i avenue) két
nag;l népgyiílés lesz tilta}sozásul a bestiátris Horthy-uralom és
képviseióí ellen. Nincs helyr.ik kőzottr-ink, amerikái magyarok
1{OZ'u l
Kciveteljtik azonna]í távozásukat i
T|intessrinli a 'magya| nép szabadságáért a horihyzmus réme el-
]en. Fel a gyíilés::e!
.,A Horthyzmus ei}eni liga országosIntézó Bizottsága.'

ID



,,PECEL''

Az isaszegi Falumrizeum acattára orzi a,,Pécel'' címíí.'kulturá-
iis, társadáxmi és ktlzgazclasági foiyÓirat (Pécet nagykozség hi-
,,átuln' ktiz1onye) toiá' 3rinlus 29-i számát. A lap s-zerkeszt6.
sége és kiadÓhivataia: Péce1, Szernere PáI u. 18. Fele1ós szer-
keiztó: .Iamriska I'ajos, a felelós kiadÓ: Takács LászIó. A nyo1c
oldaias hetiiap tá3ékoztaa,ásL ad Péeelról.
A ,,Nyaralás Pécelen', címij vezércikkében tőbbek közt ezt ír.
3a:.',,},liehetnek a SukorÓ mtigott eltertiló szép fepyves!.e1,.ryég
tov*-iln az isaszegi Királ;'-erdó felé. S felnézhetnek a t 1olda1on
komor szul'keség"ben nyujtózkodÓ Várhegyrinkre,- melyhez az a
legenda Ír'.zód:lr hogy IV' Bota ideiében nagyriri .várkastély
ernelkedett ol,b, melf'rrek r.lrai a tatárok elól menekiilve, felhal.
mozott kincseiket ift astat el, s azok még most is elrejtózve a
Várhegy rnéhél:en várják feltámadásukat.''
Az rijság második oldaián kozlí ozv. RadÓ Gyu1áné isaszegí ta-
rrítÓnó,,Gyermekszet etet,, c. versét.
A 4. oidai Í{írek rovatában arről olvashatunk, hogy az isaszegi
Stefánía Sz vetség az anyák és csecsemók védeimére jrinius 3-án
szépen sikeriiit,,Tiindérjátékos r.innepélyt,, rendezett ijzv. Radő
cyutanc elnoknó vezetésével az á]lami iskola színháztermében.
A-m{ísor legkiemelkedóbb szárna két trindérjáték volt: ,,Bizza-
tok a magyar foldben,' és ,,Mese az édesanyáről', címmeI. Az
rinnepi beszédet Hefty llona péceli védónó tartotta, mert ó az
isaszegi 138. sz. Stefánia Védóintézet vezetóje. Az isaszegi vé-
dónó, Dencs Istvánné 4 éves kisfia kedvesen szavalt. Az iinne.
péLyt a.z Óvolások csataképe feiezte be.
Az ríjság B. oldala kivonatos másolatot kijzol a g dtillói járás
Íószolgabír:ojának a tejhamisítással vádoit B. G.-né isaszegi la-
kos i.igyében 7927. november 17-én és 1928. évi január 12-én
megtartott nyiIvános tárgyaIásárÓl és az ítéletrói. E szerint B.
G.-né 37 éves, háztartásbeli foglalkozásri, vagyontalan terhel.

io

tet biíntjsnek mondták ki, nrert 1927. szeptember 7-én 200/6-os
vízzeI hamisított tejet hozott forgalomba, s a tejvizsgálatot meg-
hi sítani akarva, a vegyészt munkájában akadályozta. Ezért a
terheltet 20 napi elzárást heiyettesító 40 pengó pénzbtintetésre
mint fóbiintetésre, ezenfelril behajtatlanság esetérc 5 napi elzá-
rásra átváltoztatandő 10 pengó pénzbr'intetésre, ;nint mellék-
buntetésre ítéIték. A terheit kciltségén Pécel k<jzs .gben egy íz-
ben dobsző rÍtján, egy ízben a Pécel címii heti]aplcan kozhírré
keli tenni az ítéIetet.
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PARTELET ISASZEGEN REGtrN. . .

A god<il1iíi járás fószolgabírájának áIlandÓ i.ildozése, valamint a
helyi csendór:Őrs zaklaiásai ellenére Isaszegen mozgalmas párt.
é]et rzoit. A Szociá"ldemokrata Párt szervezete 1908-ban alakult
Isaszeqell a Gergelv-házban. 1918 ószén Kun Béla is idelátoga-
toit. Ekkor Drozda Gycirgv volt az elnok. 1920-ban a Gergely-
kocsmát nregvásárolta az A.rnerikábÓl b'azat,ért Jrini Péter, aki
vendég1ót létesített. A Szoc.-dem. 'Párt helyisége 1936-ig itt
voit' majd 1943-ig a" ]Jarnjanich utcában Flajdu MiháIy házánát.
Eln<jk: Rciszler Rátkai Miháiy, a titkár 1944-ig Elekes MiklÓs,
aki szervezó képességével az utcabizalnriak segítségével 400 ta-
gii szervezetet létesített' Minden lréten kcizponti jogtanácsos tar-
tott tanácsadást és nyriitott rieyvédi szolgálatot a rászorul<jk-
nak. KriionbÖzó heIyeken gyakran tartottak tjsszeicjveteleket.
Továbhképz{i tantoiyamokaf," poIitikai oktctásokat, *cg 

","p"-rantÓ nyelvtanfolyarnokat is tartottak. A Népszavát 100-ná1
tobben fizették eIó. A' Pesir:e iá'rÓk munkahelyuken fizeiiék eló.
Ezer clarabből á11ő koriyrriáruk volt. A konvvállvánv folijtt
nagybetÚís fe]iratlcan Ju]lrász Gyula verse állt.

,,Csillognak az elbágyadt szemek,
mely milliÓknak ád jogot
vérért, verítékért cserében,
hogy legyenek mind boldogok!
Hogy a gya|ázatt ember képe
Ragyogion, mint a nap lobog.
S a munka ne le.gyen robot csak,
De himnrtsza a doleozÓknak.''

(Szerk.)

40.U

MoNDoD, I-IOGY NINCS KENYÉR . . .

1946. április havába'n Rákoscsabán volt a Rákos menti ktizségekif; sági szavalÓversenye. Az isaszegi ,,lzl}il,, krjréb l D".,o,Tibor szavalta el az a1ábbj verset, ire1yért elsó díjas dicseret-ben részestilt. I{atásos' lelkes eloa'casat" meg kellett lsmeil]nie.Mivel ismert k<jltó ver'se irern álIt rendekeíése.", 
"eí-iJ?' i."-szegi lakos az alábbi sorokat áliította cissze számá.á' ""

Most br-icsrizzttnk a mriittol, mert menni kell . . .
Munkára fel, tapossu"k el a pusztítÓ ha1ált!
Uj élet hajnaláii ezttLán ,"",'t i",, az a]'kotás!
Kár a szó, kár a lr nny a mriltért,
Ezért hiába sír panaszt a szád.
Rá g nyos kaca.j a válasz.
F'eiejtsd a gyász7, a kínl, melyér1
Milliomnyi szív meg}rasad[. 

.

Gyalázatunk. !9gy élniinl. keJlett rabszolgaként,
Hogy elrabolták mind a fénr't.
I,Íit ezer év hagyott ránk!
Átvészeltrink tatár, tcircik, .I{absb,.rrg-igát,
osztrákok btjrttinét. 1áncát"
Német rablÓk táncát.
Tengernyí vér, hoi csak szemlinli szer'tenéz.
Fatakokbair hullott a b s hazáér.t.
Mondod, hogy nincsen érc,
Es hogy nincs kenyér,
De iehuilott a rabbilincs !

Lángoljon a sző, sztínj n a jai!
J jj n a tett, jojjon a tííz,
olvasszon egybe, hogy minden szív
Dalolja : Egyek letttink a munkában'.
ES LESZ ERC, LESZ KENYER!!!!
Szent lett a munka, mert a mun-lrás egyrrrás kezéi
Szorítja, Szeretet az acél, mely íjket ciiizeiart-ia'



ISASZEGI INDULÖ

Raita, rajta, csendtilicin az indulő,
l{arsan a kurt, pereg a dob,
SzÓl a trom}eita!
I{orlvédszobor a dombtetón, induljunk odal
}Tonvédsírok az erdóben, meniiink el ocla!
I{onvédszobor, honvéc1sír:ok lrósokró1 regélnek,
Í{onvécl hóstjk gy ze\mőr l zengjen ez a.z ének
Ezernyolcszáznegyvenkilerrc április 6 napja
isaszegi gyóztes csata d"icsóséges rrapja.
Klapka' Gorgey, Aulich, hi5svitéz Damjanich
A nragyar szent szabadságért harcoltak, gyóztek itt.
Isaszeg, Vác, Nagysarl<i a gy ztes csaták Úrtja,
Honvédsereg dicsóséges gyózedelmes iitja'
Kik a hazáért esteIt eJ, nem haltak triába,
Ern}éktiket megórzi a il..r'tza ifj sága.
Harsan a kÚ.rt, pel'eg a dob, szÓi a trombita,
Dicsó }ionvédhós k neve nem hal' meg soha.

(Szegh6 A,lidor nEuclcilr"tzazott isaszeg,i tanítő szerzennénye 1.949.
t:61,. A szerz ct kézírű,sgs kat,tút és a sztiueget dt,adta Ctz i,scLszegi
Falulll'ű'zeum gdattárdnak" M zel"tm,unk ezen dotnd'nyt Szeghö
Andor tobb mds szerze.rnénye,iue|' egyii"tt bel,elt rozottan rzi')

riu B1

A PEST MEGYEi FOT{RADAI,Ii,II IFJUSÁGI i{APoK
INDULŐ.TA

Fényes csillag jítrt el tti}"nk
Ktjvesdi János Verse, Baiá.zs Árpád zerréje.
(élénk menettitemben)

1. Réginriit }iorrÓl szóI az érlek, csatazaja zugó, mint a széI,
S!ívr-irrk rné}yén él az emlék, utÓdoknak így mesél:
Tiiz rolnant a foldőii, átsopr5rt a táicln,
Elnyomottak szavát rzitte át a rragyvilágon'

2. Fényes csillag iárt elóttr.ink, isaszegi hós lí csillaga.
{víit az égen dirs szivá'rvány' reménYségnek hajnaIa.
Uj tavaszrÓl, nyárrÓl szóttek tiszta áimot,
S mint a zászlőt lobogtatták harcgyriitotta lángok'
Új tavaszrÓl, nyálrÓfsz(,ttek tiszíá áimot,
S minI a zÍtsz| t, trobogtatták liarcgyt-ijtotta iá.ngok.
Eégm lt korrÓl szo]' az ének, fiatalok ajkán indulÓ,
Uj tettekre hív a példa: Szabad foldon cseng a sző.
I-fj ságunk épít égrenyílÓ kedvvel
Uj világot, s jő,vónk felé árad, mint a tenger.
i.fjriságunk épít égrenyÍlÓ kedvvei
Uj világot, s jovónk felé árad, mint a tenger.
Fényes-csillag járt eiótttink, isaszegi hós<ik csillaga,
Száz színével most világol szabadságunk hajnala.
Enekelj a széllel, hangod messze s"áilio.',
Átreptilj on szabadságirnk híre száz bitáron.
-.Enekelj a széllel, hangod rl.Iessze szálljon,
Átrepriljtin szabadságunk híre száz iatá.ían.

(A Forradatmi uj 'sági Napok seregszernléjén, 1974. n.tórc.
31-én daloltct Isaszegen a 1.5 0aa fós i'"Jj 'só.g.)

I
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i\{EGEMLEKEZESEK

MEGEMLEKEZÉS A }/íAGYÁ}i, SZAtsADSÁGIIARCBAN
1B49. ÁPP'ILiS 6-,llN I.sÁ.SZEGtrIv EI,ESETT

l,E}IGYtrí- }],ŰS,JKF{ŐL
i9?5. OKTOBER, i2-E}i, Á LE:\C.YEI, NEPHADSEREG

lrAPJAi\

A Lengyel Nléphadsereg napja tj'szte]-etére koszorrízási uinnep-
ségre kei:uit soi: Isaszegen.
A kaszor",izási i.innep-seg az, 1849. ápr'iiis 6-i isaszegi csatában
Jé's1t. v9tt Wysocki .]őzsef honvéd tábornok és a ieigyál 

-regi.1

lrÓis-i halott j e.in ak emléktáblá j áná1 et ref ormá'tu' t"*piá.,in a t t""-cóciott. Dr. Drir. Sándor, az isaszegi lÁ.Úrzeumbaráiok Káre ei-
rrcikségének tagja tartott rir:nepi nclemlékezést.
A'Lengyji Népkoztárs-?ság buda1ces,,i nagykovetsége nerrébenEclward Dysko. brigádtábornok, kátona"i attasé és Jozef Kowaiskii(onzul Koszoruzott.
/\ M'agya]grszági Beni JÓzseÍ Lerrgyei Ku1turáiis Egyesiilei; ko-
szorlJs'ját 'Sátrdor Lász7ó aielncjk és Kornéli LásziÓ tií(ar tretye"teel az emléktáblánál.
Az tinnepség renclezói. az isaszegi il{r-izeumbarátok Kcire elnok-sége nevében Szathmáry Zaltárlés Jánosi .Iőzsef titkár koszor -zott.
9?"1{': a nagyk zsé-gi tanács épiiietének faián eihelvezett enr-lékiábla, rnajd az,'Ismeietlen ierr;yel kapitáiy ;;..]',"*r"r.e"ur.
megkoszor zására kerr.ilt sor a tátonapátta gan. Az rinnepsegvendégei virágot helyeztek el az isaszegi csáta emlékmrivánek
talapzatára, I{arsányi Bálint huszá:. totiszt síremiékére és a csa-
tában elesett honvédek sírjaii:a.
A megkosaorlzott emléktábl.iknál és az ,,Islneretlen 1engyei ka-pia;ány'' sírernlékénél mag;lal iroi^.'ré.cség tugj*l ál1tak d"íszórsé.
g(rt.

s2

A LENGYEL NÉPHADSEREG NAPJANAK MÉLTATÁSA
(Unnepi beszéd)

tvl.3 s].eye. annak, hogy a bjelorusziai LeninÓnál a Iengyel kato-
|í!- 'j.j. fejezetet nyitottak 

.a 
lengyel hadviselés trjriénetében.

1943. oktÓber 11-én és 12-én a Tádeus Kosciuszko nevét viselóI. Gyalogos Hadosztály megvívta elsó gyóztes csatáját 
_a 

hitle-rista' csapatokkal. A SzovjeÍuniőban aiíÉult hadosztály Éatonai
megkezdték harcukat,' amelyet 19 hÓnappai késŐbb telies gyó-
z'eieryqe-l feieztek be és a Harmadik Biroáalom romjaira í *"o,,-jet zászl.ő mellé kitr]ízték.a fehér-piros lengyel lobogÓt.
1945..május elsó napjaiban a népi rcng}eiország:csaknem 400ezer katonájáva] ott állt-a gyóztesek k"ozrjtt. r8"5 ezer lengyelharcos vett részt az 7945' évi hataimas tavaszi offenzíváEán,
amelynek .végél a .|agiz11'is a-. saját fészkében s"*mis,ilt *ug.
Enn9.k.a ténynek dontő jelentósége vo1t I'engy"to.."ág_é. EurÓ-pa tcirténeimében. Le.ncle.|9rszág visszanyerÍé a Pias"t királyokkorában hozzá tartoző Íertiletekót, az odára és N;i;; i"ivor.ig
t.erjedó fcjldeket és a Balti tenger fartjait, beleértve ii""á"!,i"t.A Leninőnál vívott csata jeleátósegéd nemcsak a katonai sikerhatározta meg. A lengyel íemzet f61szabadítÓ na.cá.,"l."s"s,e-oen Len.no szimbolikus.. j.elentóségtí iett. Kezdetét jeientEtte a
l::e^f'"I"-.quláris traderó "harcainaÉ 

a legfontosabb fronton' afirtle.r..Nemetország fó fegyveres eróivel-szemben. Innen ,ítt aregrovrdebb ut a haza felszabadításához, az ellenség feIett ara-tott teljes gyózelemhez.
A Tadeus Kosciuszko nevét viseló I. Gyalogos Hadosztály elsógyózelmes.csatájának emlékére oktober 12-én iinnonoii;;k EtLengyei Néphadsereg napját.
A Lengyel NépJradsereg a népi felsza adítÓ hábortik trjrténelmi
lagyomá1vait kovetve_akkof is, ma is ,,A mi szabacisáe,','ta.tés a tiétekért'' jelszÓ szelleméb,en 

" ""íáJi h";"f *;3f,''u.-nacializmus ;egyében nevelte és neveli katonáit. É.uBu""n .""r-
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lemiren vettek részt az 1B4B-_49-es magyar szabadságharcban
a lengyel légiÓ katonái. Wysocki JÓzsef honvéd táborno1ugyan-
ezen g-ond-olatokat fogalmazta meg i849. augusztus 20-ái-or-
sovánál, elhagyva a vérzö magyar foldet, ariikor felhívásában
így fordult a magyar néphez: ,,Veletek harcoltunk. . . nem mint
zsoldosok, nem a saját személyes céljainkért, hanem abban a re-
ményben, hogy a Ti sikeretek, s ebben a mi részvételtink isaBnja lesz annak a további harcnak, mely élettink szakaáatlan
célja: harc .T,engyelország friggetle.'Áegeert. Őrizzéftái *"g .'"-mes szívetekben annak emlékét, hogy-eljotttink veszélybdn Ie-
vó hazátokba...,,.
idagy' cirom .és megtiszteltetés számunkr'a, hogy a magyar*len-
gye1'ba.ráisjlg t rténelmi jeIképévé vált isas7eg kt'"sZíjbln rin-
nepetrjr-ik a Lengyel Néphadse::eg Napját.
trsaszeg méltÓ erre aZ' i!1nepségre. Méltővá tették erre magyar
és' iengyel ó99i1k' akik 1849. afrilis 6-án itt, ezen a helyen vív-
ták- m eg. cs atáj u}<at az o-sztr ák cs apatokkat a naÁl anictr Tabár.,ot.ha testében harcolo, Vr'ysocki iezette lengyel lÉgia_; 

".áian""e,1',^.?jrelyen, ahol most Ü.nrrepséi4r.inket tártiukl eqy talpalat.nyi fo1det sern engedett 
'át az elieniégneit M"É"o&t".óu'il!"i"r'

táborrrok'trizérség?nek áIlásait, t<eovEzo reitet"erexei L'".iiu'' 
"magyar ellentámadás meglndításá}roz'

A. iengyei légio htísi helytáItásának á1lítanak emléket a nagy.
Í9':'",9i tanács épuileténelr hom]'okzatán elhelyezeti, 

"ár"*i"t ""ítt láthatÓ emtéktákrlák, tol"'ábbá az trsmeret]."; í*;y"í.r."pita"vsírem'éke a katonapallagon, nrely.ek nregkoszoru zására a mairlapon kerr-il sor.
A ma 32 éves Lenoyel Néphad"sereg katonái méltÓ utődai a népifelszabadít hábor"rikban fu''';;;3 ná'.;i..,.ln. Á" áü"",loi rcp-zett' korszeríí fepvverzettel eiiátott lengyei 

"oa*ol"i"',i*.,.,yitagja briszk".a..áj hos{ 1 h";;;;"g ií es"tenaeje védelmezi a
P?gr"t riép fr.iggetieris"égét és ezzJl hozzájárul a lenEye1 társa-
liyi' gazdasági, tudománlros és kulturáiis or"| t"i"iffi*tuía*a.
noz.
A hadser"eg nregliszteltetó fe]adatot lát ei a lengvel ifjrisás nem-zedéke i neli n evélés ében. A |<a t on a i .'tigar"t áiJtt.r.o^rfi lTu.,ure,
::I-'.T..'",gfgPb 

jellemvcnása a gazdasági epiiá*""r.'ai"" 
""rol cJZVctel' ljgye nrllha;u|<. |.ettunik a népi Lengvelország legna-gyo b b ép íikezésein él, 

^Resz 9.' 
v. :.:\ .p:i9.*"l " ;K;á;;lB''.i.or,o,

l'?l:l:\:j kisau1ogyár, az 1|szaki-kil( t építésében és a varsÓí
t':1l.y vai: u3jáepÍtésébcn.

l" !"l." megjjvása érde'kgb9n. teIjesítenek szoIgálatot Kcjzel-Ke-leten, az ENSZ-csapatok k telékébelr.

84

A Lerrgyel lrléichadsereg rrrár évek őta magas szinten kíképzett
ii3["ufii:*"l'3f' 1.-,'.'.l;..;;h "ki.k - ;k"kár,.#r#r. 

"emberi értékeket. 
rtegszerzett magas szintij' s"aí.isme'etá["t e'

A Lengyel Néphads
g*'..g }#jí#:#1:1i:?i,r. 'yJ,;:it.!*mrsi"xj;:iIsaszeg, 1 975. ot(íőb";z$ellettcseit, 

tisztjeit e. 
-ta'uoi"ár.1it]''

Dr. Dtirr Sándor
a }'{ zeumbarátok Kcire elncjkségének tagja

I
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EluLEKEZÉS

7, Óth' Arp(t,d ny arantu I saszeg en tartőzkodott f ete ség éu eI. 1 92 3 -
ban jdrtak ott.utoljíra kétéues kistdnyukkat. A Dari,janich-tele-
pen,laktak néhai Erös Jőzsef és f elesége uend,égszeret hózóban,
Fijkéni a szabadban tartőzkodtak.
T.obb uersét, nouellóját, tanulmdnEdt és hírtapi, cikkét írta itt.
Alkotdsai lt,oziil csak az ,,Esti sugdrkoszoT1j,'' c-, uersére írta f eI-
1eEgzésiit, hogy ,,Isaszegen' 7923,,' ht tartőzkod,ósa idején gya-
Ircriló'togatőja uolt Kosztoldngi Dezs és Mőricz Zsl,gmond' ákik-
IrcI egytLtt ió'rtók az. isaszegi,- erd' mad'd,rfiittEős d,ómbjatí' Em-
!ékezésiil két uersét kőzoljiik.

TÓth Árpád:

E HAI'K TÁJT NEMR,ÉG. . .

tr haIk tájt nemrég r]vcjltés telé.
Golyok suhantak 6szi lombon át.
S a tepett illatos koronák
Aranylőn huiltak torz hullák fcjlé.
Agyuk roppant kereke recsegett
Csonton és ágon, s egy madárfiÓk
A lomb kozr-il, riadtan rigy esett,
Egy tcirt mellkasba . . ' véres fészek. . .

.' . fészeknél melegebbre,
egy t rt mellkasba hullt.

1916.

ro a,

'L'oth ArpaO:

ESTI SUGÁRKCSZOR,Ú

Elóttiink má,r hamvassá vált az Ú.t,
Es árnyak teste zuhant át a parkon,
De még finorn', halk sugárkoszorrit
Font hajad sc,rét lombj ába az alkony:
Ila1vány, szol'íd és komo1y ragyogást,
i\{ely rn'ár alig volt fények fcildi mása,
S félig i}lattá s csenddé szrirte át
A doigok esti lélekvándorlása.
ILiaitá s csenddé. Tl-|ok illata
Fénv]ett hajacban s béke égi csendje,
Es jc voil. élni. miní ahogy soha,
S a fényt Szemem beitta a szívernbe:
Nem tu.diam "'obbé, hogy te vagy-e te,
Vagy áldott csipkebokor d"rága' tested,
Melyben egy isten száilt, a foldre 1e,
S lombjáboi feIérn az lelke reszket?
:'gézve ái1to.n. sol'iá, cs ndesen'
Es percek mentek, ezredévek itittek *
Egyszerre csak megfogtad a. kezern,
S aiélt pilláín: lassan felveiódtek,
Es éreztern: szívembe vissza'tér
Es zuirogo, mé}y zenév'^J' el.ed meg.
Mínt zsibbadt ere].l'jiiain a vér,
A fcldi érzés: men'nyire szeretlek!



ó tanulni

késcibb nagy haszilít vette.
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EMLEKI{ZES NtrFIAI IDls SZENTIVÁNYI GYULÁRA
(1895.-1951)

Bá,cs krizségben szl'iletett 1Bg5-ben. Szrilei iparosnak szánták, deó tanulni aÉart. Iskolás korátran o,""a"' "'''' iilz a-,^-^1-^:L L^.^!L-Llás korában gazdag szr.iíok gyu"uk;iil;itot.ta, csalc így nvílhatott alkalma 3 t""ín[]""""ia1".". iaj"i "Íiia'o,
l,""'*T'í'"l: j5:^Ytk*"o'g"tÁáJ.t-é;;"bi;tka'".eáo3"ixti".
d elm es, hán y atott . oo., .oÉ *"sp'juááás ;;l"i;;:."n 

gel' t. I\Llz.

F:-u :*l.':t:l olt ?z- or áz á9b*' Té";öiJn volt kritonf éle munká-lKa-
f ::."Jil*ji*:'; jÍ{-':ilélíej-tt"i,"."#r"t."tettszert,meiynek

tnzetlen társadalmi munkáia szinte nélktilozhetetlen volt a kciz-
ség éIetének kritíkus éveiben. A FÉKoSz, az UFoSZ, a DE-
FOSZ, a Gazdakcir, a Vasutaskrir, a KIM, a sZÍT, a KALOT,
a nószervezetek, az iskolák mind-mind igénybe vették az 6
szívesen felajánlott segítségét. Ő szervezte a május 1-i tinnep-
ségeket és a sztireti mulatságokat is. Részt vállalat az egészség-
iigyi szervezetek propagandamunkájábÓl, sót katolikus létére
még a református templom építésénéI is tevékenykedett: r
szorgalmazta' hogy az jonnan épti1ó templom ne a beltertiletre,
hanem az 7849. április 6-i csata színhelyére éptiijon - mintegy
kegyeletképpen.
Guiyás Gyulával egyritt megszervezte a kultrirházépitö bízott-
ságot, és jelentós cisszeget gyr.íjttlttek erre a cé1ra. Tárgyakat
gyt!íjt tt és támogatÓ barátokat szerzett a feláIlítandÓ heiytÖr-
téneti gytíjtemény részére' l\{ozgalmat indított a strandf{irdó
létesítésére, de terveinek megvalÓsításában megakadályozta
1951' április 26-án bekcivetkezett tragikus, hirteIen halála' Ha-
lála miatt szép kozségfejlesztési terveinek egy része csak rész.
ben, vagy egyáltaián nem valÓsulhatott meg.

Szathm ,rg Zoltó,n

lfry koríPan hajÓsinasként járta be a szomszédos országokat és:.'T:.''i 1cngereket. Egy va.dásztarsasJg ."séá*í"j.;#?á;t af-r:t<aban és Alrsztráligbán is megforJ"it a-" 
"i'á."iali'ail".n-},'an katona, majd vamtiizl-voi;:Ek[;. is bósé!e,. rTr,lio,es"ny íIt' a z cjnk é pz ésr e, i s m ere tein ek gv""ápiia.í." "fi..i" 

r.?'ii'iote-ic,ies elvégzéséhez ::^*ie .;;it'?,s?.'"ti, muzeolÓgusi, érem-tani, trirténeti, rnrivészettErténeti,- 
_?é,k"p."urkesztési, 

frildtani,kémíai ismeretekre. E szakteri']"i"r.á".
|:-'j:*J.s.,'i..+*".io.g""tiioi,r.orill;^"ii'é?:?t]1''"t;::,fj'Ífio-lyan szé1es ktjrií mriveltségg"t 

"".'á"nou""Tt, hogy 
"1ig";it tu,

{1,.:':ás',T"tI1"1: ne ismeii"e uot.,u"u]",rn nevét és gyakorlatitelhasználhlroságát. A kultura, 
' t"cÁ.,lx" minden ágában egy.aránt otthonosan-mozgott.

l-udá.sát segítókészen"felajánlotta a krizség javára, miután 45eves korában nyugdíjaztaÉ reuÁátir.u. 
.uailtál.ál' 

iil;ji "-..
] !45-blii aktívan iu...ll,Y:,, i 5 3sog .J;jáépítési munkálataiban.
I.*l'::ll:k.dott.az emeletes iskola fi'e'íreál'ításában, a romelta-KarltaSban, az é]et nrcgindÍtásában.
194'.Llan, 1949-ben o".'"".,""l" a centená.iumi tinnepség soro-zatot. Elóadásokat tartott, kiá1lítás'.."ienoezett. Fáradhatatlanmunkával azonosítottu 

" 
Éo"ffi.""?i' nu*'ségnevei! trjrténelmiemiétrchelyeit.



EMLEKEZÉS DoMSZKY PÁLRA
(1903-1974)

A Íelvidéki Herencsvcj].gy kiizségben 1903. május hő 17-én szti-
letett. Apja régi lengyeI család leszármazdttja, postamester és
tanítÓ volt'
A csa1ád az elsó világháborrit k vetóen Budapesten telepedett le.
Domszky Pál itt éretiségizett, majd a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemen' késóLob pedig Párizsban a Sorbonne-on foly-
tatott tanulmányokat.
Az 1930.as évektól Lengyelországban é]'t. VarsÓbarL az általa
alapított \{agyar Szovetség elnoke és a magyar kotrÓnia veze-
tóje volt. Len.gyeiország fasiszta megszállását kovetóen részt
vett a lengyel eilenáilási mozgalomban' 1944 auguszt'"rsában a
Gestapo felfigyelt tevékenységére, ezért kénytelen voit VarsÓt
elhagyni.
A felszabaclulás után Magyarországon elóbb vidéken, rnajd Btl-
da.pesten élt. Legfontosabb feladatának a magyar-lengyetr tór.
ténelmi kapcsolatok kutatását tekintette. Négy évtizedes lelkes
és kitartÓ kutatÓm.unká]a eredményeként igen jelentós menyi.
ségÍí és értékií tudományos anyagot gyííjt tt cissze.
MegatrakulásátÓi tagja vclt a Magyarországi Bem JÓzsef Len-
gyel Ku1turális Egyesriietnek.
5utatőmunkája során 1967-ben kerrilt kapcsolatba az isaszegi
Falumrizeummal. A m.rizeum anyagát igen. jelentós mennyisé.
gií lengyel-magyar torténeIrni ta"gv.i dokumentummásol"attal
gyarapította.

! j" I'ett, az isaszegi Mrizeurnbarátok Kcire elniikségének és a
Fa]'urn zeum Adattári Munkakóztjsségének is. Tevékenyen részt
vett az- Isas'Zegen 1972-ben rendezett Magyar-Lengyel Ttirté.
|."ITi -Napok elókészítésében. Kezdeményezóje voif-a lengyel
légiÓ és parancsnoka, ".Vysocki Jőzsef honvéd iábornok tiszie}e-
tére elhelyezett emléktábIák felállításának.
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MeevalÓsításra vár a Nemzeti Mrizeum kertjében - a lengyel
lésiÓ megalakulásának színhelyén - a Wysocki-mellszobor fe}-
aititasarJ tett j avaslata.
Domszky Pál a magyar-lengyel barátság nagy ápotrőja, a két
nép t<irténelmi kapcsolatainak Lengyel'országban is elismert
kutatÓja volt.
tnzetlentil nyrijtott segítséget mindazoknak, akik e nemes cé.
lok megva1Ósítása érdekében munkálkodtak'
tJtoljára 1974. oktÓber 12-én a Bem Egyesiiletben találkoztunk
vele' a Lengyel Néphadsereg Napja alka1mábÓl rendezett iin-
rrepségen. További terveiról, elképzeléseiról beszéit, pedig rnár
srilyos beteg volt.
i974. oktÓber 17-én bekcivetkezett váratlan haiála pÓtolhatatlan
veszteség valamenn'yiiink számára.
Em1ékét tisztelettel megírizzuk.

Dr. Drirr 'Sándor
az isaszegi Mrizeumbarátok Kőre elnokségének tagja

ní
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