ISASZEGI ADATTÁRI K0nLn[tENYBK IY.

F\

h

ffi
trd.
I'i$rl

,,'

*9É"

k
B
$-

Isaszegi adatt ári közlemények
TY.

1

982.

llLŐszo

Az ISASZEGI MÚZEUM ADATTÁRI KÖZLEMtrNYEI Ív.

Szenkesztók:
clr. Dtirr Sárrdor, clr. Kovássy Zo|táry Szatmáry Zo\tán.
Az isaszegi M zeurrrbaráto'k Kore elno,kségi tagjai.

Kiadj.a: 'az is'aszegi Mrizeumba'r.átok Kore,

1982.

Felelós nyomdavezetó: Nagy Sánr1or igazgatÓ.

Kézirat gyanánt.

HU ISSN

0133-2481.

ISASZEG nagykozség torÜénelmi mriltja, az 1'94$-49-es szabadságharc ,'ISASZEGI CSATA'' dicsórsé,ges gyózelme olyan feladatoillra kotolez,
hogy a mri]t hagyományait 6rizze, védje és b'emtltrass'a. Jelen.leg enneii
szellemébern kertilt Sor aZ ADATTÁRI K}ZLEMÉNY negyedik sorozat kiaciásra. trzen kiadványban is azokat a régi torténelmi és szájhagyományokat aclják a szetzók kozre, melyet a jovó kor számára szántak'
SZATMÁRY ZoLTAN m zeumvezetö hosszti, szorgalmas és ered.
rnérryes munkája, a kozség lakÓinak é.S tonténelrnet szer.etó fiataljainak
bevonás.ával. segítsé'gé,veteredrnényre vez,et'ett' 1967-ben, ha nem is az igényeknek megfelEió _ de a mriltépíÍrcs,t6rz6 _ éptiletlbern l.étrejohetett az
ijnállÓ FALUMUZEUI'/., mely biztosította a gy jttitt anyagok rends.zerez,:,ését és b.elmutartrás át' Ezt kovetŐen megalakult a MÚrzeu'rnbarátok Kore és
a gyí1jtott anyago]kbol rendlszeressé t.e'tték ,a kiállítások megtetkin éséta
}<ozonség számára.

Tize,not évre visszatekintve, ,a csendes és szorgalmas. munka nemcs,ak
aZ anyagol< gyarapodásában, harrem egy Úlj, korszerií mrjzeu'rnépiilet megepíté'sébenis eredmérnyre vezetett.

A

felsŐbb párt- és álianri vezetés eredrrr.ényes munkánkat segííette
erkolcsi e1isrnelr'és,s'e'1, h.ane.m pénzi.igyi támogatássa,I iS. Az I9B2.
évi mr-izeumi hÓnap alkalmával az éptilet átadása tinnepé'lyes ker'etelk ko.
zott fog megtortenni.
Sze,re'tn.é'nl< azt a tcjrekvésiinket valÓra váltani, hogy a m zeum ne
csak kiállítási helyiség legyen, harnem a kozmíivelódésben az eddiginél

ne'mc]Sa]i

nagyo'bb sz'erepet váIlailjon.

Szeretnék koszo'n.ertet mondani azoiknak, aki.k segítették munkánkat,
hogy kozségtink tcjrtréneÍmi en.r,lékeíje'lentóségtikraek rnegfeleilóe'n, a társaclalnni sszefogás eredm.énye'klént az uj mrizeumban megnyugtatÓan elhel.y

ez.ést'e ker[i1nek.
Is,a.szeg, 19B2.

Címlapon i ffia ffrár ismeret,len alkoto rajza, a T,anácsrktiztársaság ide.ián
megjelent piakát a konyvt.árak propagá1á.sára, máso1at.ban.

március ho
Bodrogi, And,rá.s
tanácselnol<

ISASZEG TERÜLETEN AZ ŐSKoRToL ÉlŐ NÉpnxRŐi,'
A HONFOGLALAs ÉsrnRÜlnrÜmx ESEMÉNYEIRŐL
ATTEKIIvTÉS

Tertileti.in.kon élet vo'lt rnár az Ősidó'k'ben, mi1liő évektkel ezelótt. A
jágkorszak e,lótti fonrÓ, rnele$ ég.hajlatri, ma EurÓpának nevezetrt vilátgr.észben az akkor.i világot elpusztítÓ hat'a.Imas fo.ld'rengés kovetkezt'ében
hazánk és a mai Isaszeg teruleltéró,l orokre eltiínt a Pan.non-tenger. E.zután
ÍTldtinlire sok ezer évig a jégkorszak borul. A fold rijrafelmeiegedése
után más arcu1ata lett a terÜrletnek, melyen bóven voJt forrá.svíz, melyet
a Rárkos-pata'k .a Dunába, másik folyÓn'k, a TápiÓ a Tiszába vezet. Is,aszegen h'árom hely'en is elókerti\t az egykori Pa.nnon-tenger' a megsziíné:sét
olkozó korabeli fo'ldrengés általi sszegYíjrt felszíni mecler vonul,ata. Néha.i
Szentiványi Gyuta helyto'rténészbarátornmal inne.n cyiíjtotttik be az isa.
szegi rnrizeum részérema már ne;m létezó mammutok megkovesi.ilt csontja'it és fogaina'k darabjait, tengeri kagy].Ó.kat, szárno.S lelet koziit't a nagyon ritka ŐrsreptiiŐgyí,k, a sárkánykoponya roncsát is. A ktjzelmriltban
foldtinkre sok ezer évig a jégl<orszak borult. A fold rijrafelmelegedése
Nagyróczei ottőné az Eldő utca végénhriződÓ tengerfenék tiiedékei kozott
egy megkovesult emberi lábszár- és l<arcsonttoredéket is talált, melyet
mÚtzeumunknak adományozott. Mikor az egész foidrészt borítÓ jégkorsza]<
sok ezer év után felmelegedett, kezdód tt a kókorszak' Isaszegen kŐkorszaki lel helyeink a mai Pécel felé vezetó muut jobb oldalán á11Ó ritszé.!.i
feszr.ilettŐl, ha benéztink a rétre, messzirŐl kiabái a háromsz gií nagy cso.
portdomb, meIyet 3000 évvel ezelÓtt az akkor é1ó fiataloknak kellett sfivegjeikben sszehordani a pogány vallás állatáldozati dombjaként. Ez az
isaszegi Bikas-tÓi ália. Hajdanában halászatra alkalmas nagy tÓ tjvezte.
AgyagbÓl égetett, formált hálonehezítékek is elókertiItek, sok kókorszai;i
kószerszám-maradvány toredékeive1, rengeteg korabeli égetett agyag.
edény-maradékkal' melyeket szántás kozben az eke kifordított _ Érdem.
beli ásatás a tertileten még nem volt edclig.

VáItakozÓ ósteleprilési nyornokat lehet

itt megál.lapítani a

leletekbŐl,

me,lyeket az isaszegi mrizeum.ban órziunk, Ieltározottaln.

Azo'no'síthatÓk még az egymás' rnetlett sorjázÓ. meredok dom okkal
ijvezott sz,oles vo,1gyek, me,lydket a téli állattaritás kará'mjai.ként haszrrál.
tak. A vasÚrtépítéskettérszelte szabá.lyos vonulatukat. A tÓ is eltrint, be4

iszapo'lÓdott a hegye;kból jovŐ esózrések vízvonu1,atátÓ.1. A ma is ki,trinó for.
rásviz,ek nr,ég eró,sen buzogn,a]<, a Rákos-patako't táp.Iálják.
Magyaror.szág honfo,glalás elótti terti etén élt lakosság ne,rnzetiségeiról
az utÓbbi idókig megjerlent t rt'é'nolmi kozl'ések rnegdólterk az Úrjabb kuta-

tások és feltáráso.k er.edrnényeiké.nrt. A va'lÓságnak megfeleló ttj'rt;é'neúrni
tanulmány szemelvényeit kcizlcim: Tomka Péter kozreadásábÓl, melyet a
Magy.ar Tcjrté.nelmi Társulat folyÓirata a ,,TJistÓria'' 1981. é'vi 2, szá.ma
..Hová tiín.t.ek 'az avarok?'' cím.en kozo'l. Nem véletlen tehát, hogy LászIó
Gytlia régé,szfogalmazta meg az u.tÓbbi idók 1egnagyob'b port f,e vert óstorténe'ti koncepcioját. A kettŐrs lro,nfogl.alás el.méIetéregondolok, arra a
feltevésre, ho.gy Árpád YaZéY honfoglalálsa elótt már magyar (finnugor)
nye.Iven beszélók eltelr a Kárpát-medenoerben. (Attiia elsó honfoglalása
ídejénittreked.telk leszárrnazo;ttjai.) Term,ész.eteSeríI ÍI ,ITI eZ ,az egyetlen óst rténeti koncepciÓ' a,mit a magyar régészekmegfogalmaztak. Volt olyan
kutatÓnk, al<i a honfoglalás előestéjén csak szláv népe,k je,1en.létével számo'lt. Volt, aki a késó avar n'ép,ess.ég nyelvi elszlávorso'dás'ával egy id ben
.annak kulturális fennm'aradását hirdet'te, sót o1yan is, aki már .a korai
avar kor:,b:in (a 6. száz,ad második felében) magyar nyelvíícsoportok jelentété't bizonygat,ta. Egy do.logban azonban egyetértettek. A Kárpát-medence nem lehetett lakatlan .a 9. században' Árpáci vez,ér népé'nekho'nfog.
lalása nem légtires tárbe valo benyomulást jelentet't és az itt ta1ált lakosság ssze.olvadt az rijonnan bekoltozók'kel. A rendellk.ezié'sre áilo torténe,ti
források mindén fajtája osszhangban Van eddig a pontig.
Ebben régész,antropologus, torténész., nyelvész egyetért. Tudjuk, hogy
a honfoglalÓ magyar társadalom sokkal fejletteb'b volt, mint azt korábban feltét'elezték. Saját fo.tdmiÍveló kul,trirája volt, az osztáIytagoz'Ódás igen
elórehaladott fo.kon állt. A régészekneksíkerti1t fe'lfedezniiik a vezér.ek, a
t,cirzsi-nemzetiségi ari'sztokráoia magános sírjai és kis sírcsoporLjai, vala.
minrt a kozépnéteg nagy családi temetói mel'l'ett a honfogIalÓ magyar koznépet, .annak nagy sírszám , szegényes temetóit is. Nyilván nem vérIetle.n,
hogy a ,,római or kséget'', a romai kori városok hálozatát cs'alk 'a hon'fogla1Ó magyaro:k tudták váIla'lni a Dunántril tertiletén. Ma már tudjuik, hogy
a korábban o1y dontó fontosságrjnak tartott pannon-saláv áilam nerm is
1étezett.

Az avar áll,am romj,ain a kel'eti frankok (Dunántril), a clunai bo,lgát'
állam (Tiszántril, Erdély) és a morva fejedelemség (Felvidék) o,sztoz,ott
egymással is marakodva. Nincs semmi meglepó .abban, hogy az avarokro]'
nem beszé'lnek sokat _ aZ egykori híradásokban n.em a koznépre figyeltek. Az avar átrlam cjsszeomiásával érdekt'elennévált mind.áZ' ami korábba,n ,az ,,avar', osszefoglalÓ

név a1att szerepelt. Ha az avar állam rnegsziínt

is, de avar népeslség továbbra is élt a Kárpát.medencé.ben,

ki.ilonrÖiSefl á

mai Pest és Buda f'eltiínŐen messzire huzódó tertilet,én (Tormka Pé'ter kÖzreadott térképeszerint).

A szlávol<rol tobbszcjr hallunk' jelon'létr-ik kétségte"ten, csa1< éppen sziimukrol nem vallanak a Íorrá.so'k, és arrÓl sem' hogy mikor és ho'nnan kerultek rij lakÓhelyeire. Az onogur népnévis Íelbukkan a g. százaa sorá-n'
Tudvalevó, hogy ez a torráSa a magy'arok áitalán.osa'n használt megneve.-

zésének(hungarus), végsó Soro]n a 7, századi nyugati torok-magyar torr.sszovets'ég nevével áZoiÍIoS.
Nem tudjuk minden e,setbon eldonteni, hogy igazi onogurr.rkat, vagv
már magyarokat értenek-e e7.le.t:' .d néven a 9, száz'adi források' Egy esctben minden biz,onnyal nem a magyarolk e1só kalandozásairÓl van szo, az
clkl,evélbon aZ onogulr tartomány mint határjelzó szerepel. Tudjuli, hogy
670 táján, a dunai bo1gár fogIa1ássa'l egy idóberr ujabb népvlándorlás értc
el a Kárp.át-mede'ncét. Az er]<'kor bekoltozó népe1emek az onogur Cso'iJortbol vál.tak ki. Ehhez a csoporthoz tartozn'a'k .a dunai boigárok ór.s.ei, a volgai bolgárok is, sót biztosr'a vehetó, hogy bolgár-toro.k csopo'rto}r népe.sítették be a dél-oroszo,rsz.ági puszták jő részétis. Ide ta'rtoznak azok a tryel-

állatten;,fszettel ÍoglalkozÓknak rnutatják be ókeL. Ez a népességnem
prrsztult el a 9. százac] folyamán, legfeljebb vez,et,6 rétege tr-ínt eI.
A1ávetve. poilitikail.ag széttagolva, Paraszti Iétfonmáju,kban régészetileg majdn'e.m láthatatlanokká váltak, nyomailk 'azonban mo.St a feltárások
gyarapodása révé'nmégis egyre szaporodnak' Bizo,nyosr,a vehetjtik, hog;'

vek, amelyekból a magyar nyelv CSltVas típusti jovevényszavai szár'rnaznlak. AbbÓl, hogy a B' századi ternetók el'terjedérse és a 11_13' száz'adi magyar hely,ségneviíteri.ile,tek egyboesnek nelm feltétleniil l<ovet]<ezIk az,
hogy a B, században itt magyarul ]ceszé'ltek, :mint azl konnyen feltéte'lezhetjtik. Hogy ez valószíníísíthetóle$yern, aZ o,sszekotó kapcsokat is meg
kell találni. A fenti osszefr.iggés Iegf.eljebb arra elég, hogy elfogadjuk, a
B. századi irépesség nagy tomege nem szláv nyelven beszé'lt, ellenkezó
esetben ugyanis a szláv helységnévadársri teruleteknek .sokkal nagyobbaknak kellene len'nit'tk. Vitatha.t'at1an, hogy a 9. század elejének eseményei,
frank hadjáratoik, be,1só ellentétek' bolgálr behatolás, ame,lyek végul is az
avar' állarm bu,kás'ához vezettek, aZ eEésZ Kárpát-mgdenoé,re hatÓ változá.
so.}lkal jártak. Alig lehetett olyan félreesó hely, ahol egy-egy kÖzosség tolháboríta'tlanul élheitt,e voln.a tovább me$szorkott é1etét'
honíoglalő magyar díszító miívészet .azonban nagyjában-eg,éS7'ébe].l
ugyanabbÓl a forrásbÓl táplálkozik, mint a korá]:lbi, B, századi késŐ avar.
jesern

A

A Pannon-tenger tiledékeinek

kori miívászet.

felszíni vonulata.
Vizsgálják: id' Szentiványi Gyula
és id' Szatmáry Zoltán,

A

forrá.st, az o.sszerkotó lánc.sz'emet keletre, a dé1-oros'zo.rsz:igi pusztzikon, 'a Fekete-tenger me.ntén, Vagy a Kaukázus elóterében k'e.res.hetjui{,
nem is beszélve Kozép-Azsia és Bizánc hatásárol. Az av'ar kori népesség
tovább'él'éséról a megállapításo'k szerint annyit elmondhatunk' hogy ne.m
kétséges.. aZ 'avat kori népes'sé$ utÓda{ találkoilnk a honfog1alÓkkal, részt
vettek a magyar nép etnogenézisében. Kutatásuk a torténeti tudományok
kozols Íeladata. A 670 kortil belko,ltozott, rijabban kozépavarnlak nevez,ett
népességb'eno'nogurokat látolk ' Ez .a népesség ugyan nem egységes, hiszen
kr-lzttik va'nin'a,k 'a kora avar k'ori népe'sségleszármazottjai, biz'onyo.san szlávo}< is, Úgy ttinik azonban, }rogy lényeges a1kotÓrélsze onogu.r e.lem' .Az

onogurok már régen nem voltak nomádok: te1epti1.é,Se.ik, temetóik. tenyésztett állataik, munkaeszkilzeik is állandÓan megteleptilt, fo'ldmtíve1éssel é:s
6

A Szobor-hegy alatt

etnikai tar:kaságuk a 9. száz,ad fo'lyamán még nagyobb lett, olyan mértékií, hogy avar népról már nem is beszéltink ebben a korban, azért nern

tud rÓluk _ mint avarokro]
torténeti hagyomány' Feltét'elez- a magyar
hogy épp az etnikai tarkarság
gyorsította beoIvadlásulkat _ bármi'ly
ktilonbozó ele'melrb<íI ÖtvozŐdott, Ve'li.ik szernben mégis egységesnek trinó
hertjr.ik,

-

magy.arságba.

Ehhez járult, hogy a sz1áv szigeteket ktirtilfogÓ nem szláv' n'elm inc]oeuropai nyelvií, feitéte,lezés'emszerint zomé'bein cSu\,ra|S típusu t rok nye.l-

vet beszéló rr,épességnyelvile'g min'den nem finnugor nyelv l<ozLil a leg-.
kcizelebb állt a magyarok nyerlvéhez. trhhez rnég hozz,áteh'etjrik, ilogy a
magya'rok vándorlásaik során e8ész Dé1-oroszországban bo,1gár_torol<
kornyezetb'e|n mozog'tark; számításba vehetjiik, hogy a magyar nyelv csuVais jel]egií jovevényszavai tobb nyelvi rétegre bonthatÓk, a ké.t nlépesség
kultur'ális arculata is kozeli rokonságban volt. Így már sem,mi meglepci
nincs abban, hogy a m.eg'gyengtilt k.é'só avar kori népess'ég igen hamar a'SZ.
szimilálodott. Meggyózódésem azonb]an' ho'gy ez a hatás Í}e'ÍTlcSák ]<u1turális és nye,lvi hatás vo']t. A Kárpát-m.edence későbbi népei, a mai nemzet,elk kialakulása mogott kozos ijss2g.1.'5 Ís rejtózik. A 9. század és a későbbi tcjrténelem sorá,n másképp színezŐdo.tt avar kori alap inliább o,,ssz'ekoti, mint szétválasztja az itt étó n.é.p.eket.
Isa,sze'ggn is él'tek idejrikben avarok, arln.erk bizonyságára iréhai Szc'nt.
iványi Gyula helyto,rténeti kutaÚÓnk hívta fe'l a figyelm.ert. Isa.szgg határában, a Locsod-puszfa oldalátől a szarmata kurgánok után Pécel határ'ába
átny 1ő erdólségben épségben, szabárlyos távoIságokra .aZ avar gyrlíriíik so-

téseko.r nagyon értékesagyagedények keriiltek eló (kelta, szarmata), de
A leletme,ntcí ásatás ie.letanyagát 'az isaszegi mrizeum-

sajnos e1kallodtak'
ban cirzirk.

Isasz-eggel s.zo.mszédos Godolló és Va,lko határrészek.e'n is számottevó
régészetileletek kertiltek eIö' Az isaszegi és szomszédos ó.st.elepiilési helyekre a Magyar Tudorrirnyos Akadémia Régészeti Intézete m.unkat'ársai

kasága sbrjázott. Némi megmunrkálási nyomokkal, szilárii homokkcjbŐl
voltak az al'apjai, melyek valÓszínií az is'a.szegi várhegy utárri litihegyból
származhattak' Az 1960-as évek elején az Állami Erdógazda'ság gépesített
Íakitermelést végz,ett a tertiloten, ezáItatr szé'troncsolÓdtak a kor alakri
fundamelntumo'k kovei, melyelk a fcj,ldbe ásr'ra még sziI:írclan álltak' A Íák
gytjkerei sem tudták formájulkbol e'lmozidítarri. Még a felszínen itt-ot.t ma
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is hevernek szanaszét, vasta,gorn faleve.lekbe takart,an, ar'ra járva belé..ititr<
botltln.k' Ezzel megsziínt,elk az ilsaszie'gi avar nyomok. I.slasze.g óstelepulési

helyeit dr. Patay Pál, a Magyar Nemzeti M zre'um régész.eti vez'etó muzec.
logusa munkatársaiva,l kin'tjártábol ismeri, rig)zszintén 1962-1963-ban ]eletmentésként az isaszegi erdcíb'ern Garam ÉvartuzeolÓgus álta1 vezetet,t
feltárásokat, a szar,mata kurgánokat is megterkintette, melyelkbŐl már e]<-

kor rnegátrlapíthato 26 darabját Íelitérképezt,ék'A Nemze,t,i MÚtzeurn régé.
szei Isaszeg hét ós,telepti'lési hetyét is b'ejárták és térképeikbejegyezték.
1938-ban Szentiványi Gyulával 72 temetlkez,ési dombot sz'ámoltunk rneg.
Az 1890-es években és még 1900-ban is Isaszegen szántás k zJre,n elcí,kerÍjlt

réz- éls brronzkori leletok 12 darabja kerrilt a Nemzeti Mttz,eumba'
1898-ban Ragályi nevií régészmagánku'tatásokat végzett Isasz'egen, a
leleteket 'a Nemze.ti Mrizeurnban adta le, Káliksz Vi1'mos iocsodi foldbir'tokos (Isasze'ge'n is volt lakoház-'a) és néhai Szentiványi Gyu1a helytol'tén,é]SZ elmondá.sa szerint' A Pest m'egyei M zeumok lgazgatosága le.Iet,rnentŐ ásatásokat végezt.ot.eit a Korssuth L. utcai HídvégiIstván és a Nagy Sándor utcai Tihanyi LászlÓék egyvonalÚr telkein 1971-ben, melyet Hellebrandt Magdo na muzeolÓgus vezet'ett. (Tihanyi LászIó filmfelvételben
orokítette meg a leletrnentŐ ásatásokat, a m z'eum adattára órzí.)

A

MÓricz Zs. tltcában a volt Harnmel házak udvarán faragott kik vezé'sií sírg drok kertil,t'ek eló, és végig, a Nagy Sándor utcai házak épío
o

Bikastoi Őstelepiilési hely és áIlatáldozati domb
Kvassay Judit muzeo'Iogus

veze't.és.ével gyarkran láto,gatnak ki és min egy
rrégyezer éget,ett agyagedény-'toredérket vizsgál'tak át, rnelyelke,t Isaszeg te.
rtjietén a m zeumunk régészcsopo,rtja Juhálsz Vi'lmosrsal gyrijtcjttek ossze.
]lzokból 650-et leltározta|k b,e. Isaszegern végz'ett feltárlások sz,armaták egyltori teiepi.íléshelyeit igazo.lják. Kozlségtink tertiI,etén hrizÓdortt k.ereszrtr.i]' a
romai birodalom Budátől kezdŐcití siíncár.ka _ a Já.szsiigig. Az 1930-as
években még hárort'méteres mélly,ségéb.en,,a szárítoi puszta irá'n/ábran a

magaslalon _- mint kozponti helyrŐl

_

háro,rn irányba haladő árkait is le-

lretett iátni, az ár-kokban fe'lltiíncjerl Sork hornokkó is vo'lt az
'avarban.

Néhai Szentiványi Gyula nyo,Ic db megkopo,l,t rimai kori pénzd,a,rabot
lelt az át'okban, mert ó végigjárta és meggyŐzódése volt, hogy h'a,dvez,et'ési
kozpontl<ént szereperlt a tertilet idejében. trgyszer néhai Ecseri
Pállal,
tobb,szcj'r Juhász Vilmossal bejár'tuk a terriletet,
rnég láthattunk a Máriabesnyó

feló'li része,n 30-ná1 tobb ot méter magaslság 15 m'éter átmércíjtí
,
szjabályos vonulatban ha,ladÓ lovasság e,lŐ.rehaladásának gátlására
ssziehondott meredek dombo.kat. Az Álh,mi ErdŐgazda.ság 1930-tÓ1
kétszer is

végzett gépesítet.tfakiterme.lést a ter[ileien, azoLa aZ asi sánciir.kot érs vérle'lmi dombjait a Íolis,merhetetlenségbe kuszál,ta.
Az isa.szogi mrizeum l<iállítársábarn 40 db Isaszeg bel- és kulter'ti1ete.r'cjl
ellókertil.t eztist-, réz- és bronzpénz találhato, az egy.kol'i rÓmai birodalonr
pénziei. Isasze'gról volnultában, ahol a Ráko's-Patak a Dunába tor'iko]lik, íri1
még a r'Ó,mai birodalom órtorrny.a, rnelytól 30 km-ig terjedt a r'omai bii'oclaIom 1im'esvo'na.1a, mellyben

k

zségiinJ< her'ce.gáiiai részé'h, a

KiS- és N:rgy-

(1900) és
Suszter-hegy o.ldalábo]' képzett tisztálson á,l1t
- Ragályi régész
néhai Szerntiványi Gyula helytorÜénészállítása szerint - a t'omai bir.cldaln.rí órrtoronÍ, melynek sáncátrka még fel'lelhetó.
1920-ban az Á}la'mi Er.dói$azdaság c'sem'etekerrl,et léte,sítet| a íei'tilet
volgyén és a hegyoldarlbol égetett agyag vízvez'etékdarabokat és mintegy
20 db ép agyagedényt, koztti.k piro.s és zománcozc>tt színe.S edényeket, r.ri.
nrai pénzeket találtak, eze.ke.t szi-iletett Csernáik Mária, a volt Kiszerl JÓz'seÍrlémo,ndt,a el, aki ott dolgozott. A lele{'eket a munkálato,k,irt vezell.5
ondri.k Jozsef erdesz gyiÍjtld,tte és vitte Krauz'e erdófcítanáososhoz a,z- it.c:dába. A tei'tilet szántÓin az eke sork é$etett agyagedény-tn'ara,cvárnyt forclít
ki a foidból, de Ősi kováosol'tvas és rézszerszámok, nyílhegyek is elókeriLlte]<. Vasicza Jánors, vo.lt ttirvénybíroszántá's kozben egy I'emieik honfoglalás kori lándzsát szántott a foldbő'l, melyet átadott a helytcil'térneti gyiíjteménybe még az 1930-as években. Eze'n a teruleten áIIt .az I" István királ;r
által alapí.tott Szentgyorgyl,e,leke falu kis templomával, mely kegyszoreí-

vel 1735-ig fen.nállt. Maid

e1rorno'sodott, az erdcígazdas'ág e,lbotrtatta, [ara-

gott kcj'veiból építtet't'e fel a ma is ál1Ó Acly E. utcai erdé,szházat. Isasz,'eg
iakosságát Árpád YC7,ét hclrrfogla1ása idejérr avar 1esz,át:mazo,ttak és
sza'rmata népesség lakta. Ezen tényt a végzett 1eletme.ntó ásatásoli bizcnyítják. Mindkét feitárás.rrál rÓmai birodalmi pénzek is előkerti.ltek. rne.
lyek leteleptiltséget és a ko'r'abeli ktr],turáI bízonyítják. A még nem '[sa-szegnek .nevez'etrt teri.,lletiinkon a tobb teleptilésí helyen lako vegyels népesség élt. Ezek kijzott szá'mottevŐ szarmata é's avar l.eszármazottal< is élte.}<.
Feltéte,lezhetó, hogy Attila 553. évi bein'dult honfoglalásábÓl megtelepiilt
iís,magyar családok néhánya is kozttlk lehetett. Az avaro,krÓl tartja zr trjrt,énolerm, hogy tudtak m.aglÍarul is. Rokon nemzetség volt. Terr-ilei|inlrijn
rillattartássa( és foldmiíveléssel foglal,koztak' Allataik legeltetésével vá,tr.
doroltak is' Téli szállásr'a tertilátunkre tértek' A családoik foldbe vájt iiregekben laktak, melynek bejáratánál té1en éjjel és nappal ttize,l'tek, ez acta
a meleget és a világítást. A n'agy do,mboik o,1da1ában még nyo'ic métet'
mélységbenis és három méter szélességben az oldalak agyagos tapasz.
tás ak és kemencéik a szabadban vol'tak.
Terrilettink legósibb óste'le.piilési he'lye a mai Bikas-tÓ ália, ahol nagy
lralastÓ is volt' Száz katasztrális hold teruleten évenkéntaz eke kifordított
ktilonbcjzó idóbeli égetett agyagedény-toredéket é.s inn.en keruilterk trrl.tzeumunkba a kókori eszkozök és szerszárnok maradványai. A 3000 évvel
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ezelő,t,t rlss.zehor.dot.t ósi állatáldozási oltár dombján, tnolyen az isa'szegi
(ir.egek br'isz}ie ósi hagyománya szer'int Arpád vezér bemtttatrta a sike;.es
lronfoglalásélrt fehé,r"Iő-á'Idclzatát. B96-ban tortént Árpád vezér honfoglai:is,a, nem porfelhóbe takart vágtatő, han'em s-z'emlélőcló, csendeis lovaglá:.rsa1 j ttek a ter:tiletre cjsei.n.k. Leálltak tisztelegve az osszesereg1 nép e.l tt.
lVíegjelen'é.stikneghal'Ódiist é.s rokon'szrenvet kelt,ett & no,mácl óslakossiifjban. Tolmácso'lá'ss.s,al tudtul adatta Árpád vezé,t,, |lc:gy az itt lal<ok továbi:.

ra is zavar'tal.anul é1hetnok terrilettikon' cle nem tÚíri koztti.k a gyilkor.i
egytrrás kiizti villt;ngásokat. Békességbenkell éi.ni a néptorzsel]rnel< i:ir'ltlkolt tertiletLiiktjn. Az itt lakokat birtollilásukban megoi'Ő.sítette. Gcln.J.ia voit

rá Árpád vezérnelk Art'él is, hogy megsziínjo,n a teriileten a néptot'zse1k egyniás ktjzotti r:ablásai elóli menektil.és. Kihir'de'1lt'et'ett, Ilclgy a terti]et gaz'.
dája Árpád vezér má.sodik fia, Il.sa. Ezért a tert-ile|elt a lalicl.sstig sokájg
Ilsazugna.k nevezte. Nagy meglepetés Volt a lakr-rsság eriíitt, Irogy Árptid
vezér Sel'ege nagyon fegyelmezett volt. Jelenl'éttlk nyugodt.ságot é's bé'kességben éIlretésthozcrt,t, ezétt az itt é,lt népességbizalmába Iogadta a hotrfoglalok.at. Árpád vezér után 972-ben már Géza fejode1elm tevékeny1<eclil<
il magyarcág megtartásáér:t. Isaszegen ósidóktíjl egy erdór"ész van G,éza-tr:tcjnek neVeZVe' bizo,nyái'a az is.aszegi tartozkodásai ernlélkrére nevez'l,é,li el
G.éza fejede,lem e,lhatározta, hogy a magyal:ságot kereszténnyé teszi, íj
l1lag'a csaJácljával is át.tér. Majd a,Z országig]gpítÓ I. Istruán kir.ál1' (9971038), akit Isaszeg alapítojánal< tar'tttnl<, tnert elrendolte, min en 10. l<oi:ség építsenegy templomot, mely még é1etébenitt felépiilt, a messzi krji'tlyék elsó keresztény ternploma, nrelyet azért is meg ke]lett építeni, mcr't
vcil't egy másik re.ndelkez,ése' ahová besenyóket l,elepítenok, megtérítésiikre templomot kell építeni'A honfog.lalás Óta Isaszeg és kornyélke királyi
llirtokkén't szerepell,. A torténelem szerint I. István kirá1y a cse'hektíjl
megvásárolja az elfogott lengyel hadÍfogjai,kat és királyi bir'torkokr.a telepíti' Így kerr.ilnek Isa,szeg tertiletére len'gyelek' akik szabadságban élne]<,
az erdóségek vigyázását é.s ápo1ását, valami.nt a vadászatok rendezé,:s,étIáta1apíthat't'ak' I. István király Isaszeg term'észeti adottsá-

ják eI és családot

gait is taniicsosai által fefiBmerte és négy udvarházas kozséget létesített
tertilettinkon, melyek az Árpád-kori terképoken miind szerepelnek.
1. Szórény falva, a mai Ezeréves kert tertiletén állt a Mártcnbei:r:rl;ben. Hatvan bencés rendi Szrerzotes számára rendházat, temp1o,mot, ugyancsak a királyi regóSok és a királyi vadászork palotáit, valami nt az uclva:i
szenr.élyzetlnek kóbrjl éptilt éprileteket épített,mert Imre herceg fiának
nyári tartozkodási helyétil jeld'tte teri.ilettinket. Ezen kóh'ázak lrarban|artot,t.an a kiráIyi vadászo.k és vadászatok szálláshelyétil a torok idŐrkis fennálltak, a tcjrok idÓk alatt e.1rornroso.dtak, a váci ptispok 1710-ben a galgahévizieknek adta, hogy az osszedólt fatemp1omurk he]yett az elromosodott
falak elborrtá'sábol épÍtséklel rij templomukat. 350 okr s fogatri szekérre1
szállították el a sztikséges kove,ke,t és téglákat' A bontás után még soliáig
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látszottak az egykori fundamentumok, pinoék nyomai' Az utÓbbi évtizedekben szekerenként száilították el a még használhato faragott kciveket.
ezt látva az isaszegi Mrizeumbarát Kor tagjai a még szétszortan levó kovekból egy kis emlékeztetót építettekaZ általuk odaszáIlÍtott cement,
mész és víz felhasználásával, társadalmi munkában vasárnapi napokon,
melyet 1962 Óta az amatör régészkedók bontogatni kezdenek.
2' Szenrtgyorgy1,eleke fa'lu szintén templommal rende,lkezett' molyioI
az |735. évi Kanonica vizi'táciÓ jegyzókonyvében a kegytárgyak is fe'l vannak soro'lva.
SzétszÓrtan a korai kozépko'r"i építkezésmÓdjának nyomai a ktí- és
tégl.adarabotkon, szinte rájuk kiivesedve fe,ll.elhetórk a megtort égetett
m,észkó nyomok. Azonosí'thatő a rornai katonai Őrtoro.ny ártka. Elób;bi sorainkb.an m.ár is'mertetteken kívtil aZ egykori t.emetójrik fellelése izga1masan érdokes len.ne a tertjl.etról. Üreget sejtetŐen d ng tobb he,lyen itt a
fcjld. Néhai Ecseri Pál kisgazdál.kodÓ elmondása Szerint dédnagyapja, amikor kozségi bíro volt' .a.klkor még két beormlott nagy pince is állt ki.ko'le.
zetten. Az egyikb'en aZ oreg bíro is bortjával egy dombocskát sz rkál't, gye..
rekek vígyázva bo'ntsátolk sz,ét a do'n.lbot ! Egy 3 hdktÓs boroshorclÓ ko.r:hadt dongáit lelték fi'l'eg, b'enn.e negy'e.drészén me.gkocsonyáso.clott, jo i1latij,
szi1árd borra akadtalk. A bíro bácsi kiadta .a p.arancsot, vágtában hajt'satok
és lepedól<et hozzato.k ! ,,Po,drko.szrto}nyik centá.'-nak hívták 'a teriiletet _fél Órába se t'e,lt, visszaérkeztek a háziszóttes lepedőkkeil _ nagy vigyázatta! tenyereikkel befordíto,tták a szilárd bort a lepedóbe és lassri rnr:nettel hazaértek' Nagy csuda vo'it a kozségben' az oreg bírő kiskanállal
adott kolsto'lÓrt, rnindenki cse'trtintett a nyelv.ével tóle és rogt n jÓ kedve
kerekedett a kÓstolő után' t't 0vig is volt belóie, csak srilyos bet.eg'okne'k
adtak egy-egy kiskanáIlal, mert így mondta Udvardy tisztel,endó r.
Az előbbi márto,rrbenki és ezgn herce'gálíai tertiletról Sz'elntivá'nyi Gyr.r-

lával és dr. Barabárs Gézáva'l évek Ó'ta

rakosgartttt,k, l.e

is tak,artuk a ter[ilet

faragott kómaradványait, hogy maj d elhozzuk és vádett he'lyre tessziik.
De mire rijra mentiirlk, eltíínteka kovek, a sz,ántokon a,lkalmi tiízrakási
oldalaknak használták. Elhatároztuk, hogy a darabokat meglelési-ik után
hazavissztik. Miko'r rnár jÓ néh.ány kŐ és tégla (kozte rÓ,mai kori is) osszegyiílt, megkértti,k 1948-b,an az akkor épiiló refor'mátus temploirn lelké,szét,
Nagy ZaItánt, helyeztes,se az épii'ió templom falába eze'n ó'si épr-ii'et erek-

lyéit, mel'yeken az .A'rrpád-kori kófara.gások nyo'mai

fel1el.het

k.

Í,gy az

egykori ósi éptil.etek t redék kovei ma is védett helyen átrtnak.
3. SzentpálÍalva. Is'arsze.g oreg lakossága emlékezet egy régi isaszegi
k zségre, rnely a ,,Szentpá1-vo1gy,é'b'gn'' leh'etett, de elsi.illyedt. M zeumbarát Ktirtirrrk ifjrisági tagjaival, Palotai István,nal és Hegediís JÓzseffel
sokszor kinaenttink terepszem'lére, rnég az Ezredes tanya teri.iletét is l<r't-

tattuk, d'e semrrni nyomra niem akadbunk a Szentpá1-vcl'1gyében' Elhatároztam, hogy az egykori foldtulajdonosok,at kérdezgetern, így jutottam el a

Dányi ti Ragács Vince bácsihoz, aki e,leinrte tartÓzkodo'tt, de késóbb nagyon szíves,en kezdte elmond'ani az egy,kori Lusztig tanyánÓl, mely éppen
a Sze.ntpál-volgyének tantozétka voJ.t, hogy volt a territreten egy rÓzsaf a, Az
tireg Lusztig bácsi lajtb.an hordatta 'a vizat nyá'ron tinttjzésére' torzse a'kkora volt, hogy egy emb'er a1ig bírta átnyalábolni, Az reg Lusztig'nak !1
rnég a fiatalkori bérese, Balogh JÓzsi bácsi, naenjek aI hozzá, hátha az tud
érdemest monda'ni. F'el is kerestem Balogh JÓzsi bátyámat 1962. évben,
k.ért'em jcjjjrjn ki a te'rtiletre ve.lem. Ki is j tt _ so'k mindent mutatott a
tertiletról
- itt volt a gazdálk nyári szériískertje,amott volt egyrnás ko.
ze.lé,ben }<ét gém'eskrit, ott volt a helye a péceli Ráday grÓfok vízimalrni,rnak, hatailmas fészererk alatt kocsik álláshelye és ott vo,it a kutaknát a

vendégfogadÓ, mert hír.es volt a vízi'mraIom, nr,esszi kornyékról jott.ek i<ocsikon óro'lt'etni, két napba is tartott a vár,akozás _, a Rádayalk Ie.bo,ntoitáik a két kerék me8hajltáso's víZimalrnot! Menttirrrk iassan a szlántÓkon át.
fel a domboldalra, megmutatt,a az egykorí rózsafa hoiyét, korhadő dar:a,bjaibÓl rrrég látturlk dar'abokat. Elmondta Balogh JÓzsi bácsi, hogy mikor
e]ószo.r fogta be az eke elé Lusztig bácsi két lovát, akko,r azt rnondta neki
:
János ocsém! (akkor 13 éves volt), ha a lÓnak lába lestippedne, rogt n
dobd le az istrángorkat, nehosY kárt csináiljanak maguknalk! Te1.tek, mrilt,aik az év.ek, de már noJri, d"r.eg islaszeginek is mon.dták, Jőzsi vl'gyázz,
mert ott V'&nrná.k a gcidrcirk, ha szántasz ! Egyszer szántás kozbe,n, ahogy a
barázdába lépeget, lestippedt hirtelen nyakig. Hií a mindenségit ! Kiabált
rnegállást a lovaknak _ azok szÓt fogadtak, d'e ótet a hid.eg tázta, mezíi'lába.san volt
mélyre hato,lt a puha talajban, fél Óráig kínlÓ-, IábszárajÓ god<irból.
dott, míg kikecrnergett
a
A Szentpál-volgyén haladtunk, mély
v l.gy volt mogottt.lnk, végig egészen az Ezr.edes tanya fe.ljárÓ ritjáig. I{árotn dar.ab égetett agyagedény-toredéket is talál,t.am. Másnap esteledéskor
bez rget Rajta János barátom és elmondja, hajna'lb'an n"lenjek ki az Eztedes tanya feljároján inneni szántÓfoidjér.e, ahol a t;sz tavaszi mélyszántásáná:l ó ís rrészt vesz, és na8)r tertil.et,en emberi koponyákat
és cso.nt'okat
ÍordÍtortthi az eke! Ki is rngnterm kapámmal és hátizsákkal,
ha,t db kii.
lonbozó koponyát tertt'em becso,mago,ltan a hátizsákba és m'ég
azna'p 'a

Nemzeti M ze'um.ba vittem. Dr. Patay Pál vezetó muzeologu,s,t b'elnn
aiáltam, aki kozéplkori temetó létezésemegál apítás.át tette. T,ehát
mreg'van a
Szontpálfalva egykori temetóje. A tanyátóI az egykori rÓzsraÍa
helyéig a
hegyoldalt átnéztem, sorjázo mély gridrok (már tcibb égetett
agy'ag cs,erépedény-toredéket talátrtam) helyei van'nak elcsenevészesediett
cse.resznye,f'ahajtások az al<ácfák kÖzt' Az idóben vo,lt a szarrnat,a
kurgánok leletmerrttj
feltárása' Megkértem a felt.árás t vezEtó Gar:am Éva
muzeológust, hogy teg.yen szíves kijorrini a megtatráIt
Szentp,álfalva kozépkori k zség helyére.
Éppen friss szántás volt a tertile,ten, Ő i,s, én is jÓ
néhány érdem,es égetett
agyagedény-tcjred'éket taláttunk. Helyszíni
szernléje ó,si faluhe1y és temetóje egykori hetyét azonosította. E1gorndo,i;koztam,
hogy Isaszeg lakossága

I2
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miért nevezte ,,elsullyedt Íalunak,,. EZ a teleputrés már megszíínhetett, az
1200+as évek el.ején, Az akkori népi lakohelvet magas do.rnbo,1da1b.a ástzlk,

fa1át kitapasztották, aprÓ kis ablakát télen szénával tomkÖdték be, tlzhely a szabac]li.éményes kenaence és fózóhely agyagtéglábÓ.I égetetten kíviilbe1ril tapaszto,ttan. A kiásott godc}rre fagerendál<at és szaruÍákat f.aragtak

és csépléskor kévékbe kotott rozs'szairnával fedték, a tetózet kezdetben

a

Ícjldig ért.

Isaszegen gyakori volt régen és rijabb idókben is a felhó'sz'akadásos
lrata]'mas víztorneg árarnlása, az utÓbbi idókbe'n két ízben is a vasriti tol.
tés sínpárj.ait 200 nr,éterre is olhordta. Ilyen felhószakadás okozhatta a
Szentpálfalva várat\an iszapzrjduIásos elstillyedését' a 1akÓhelyek elttínésé't. Ragács Vi.nce bácsi mondta el, hogy or'egjeitől hallo'tta, hog)l az e.lstillyedt falu helyén ilkor nagyságri két kó át1t. A torolr idóben az Isasz,egen lakÓ torok p'arancsnokna]k szilárd kóházat kellett építeni.Bevornüattáli

okrtjkkel a kovek'et

az egykori Langharomer

lnázhoz, rner.t azt

a torcik

iciókben kóból téglabo'1to,zat,os'an építették.A bevorritatott ktiveket szétt rclosíékés az egyiLkból egy haran$ esrett ki. A régi szájhagyo,rrrrány így ori)kíti ineg: az isaszegi templom harangját a toronybÓl ledobták és az oreg
templom to,rnyában volt eIeinte a ttjrtjkokrr,él szokásos hajnali is'tentisz..
és a kovek kozt
te1et. A hara,ngot elhrizták a tijrok basa háza épí,téséhez
,az isaszegi
hogy
Fel
étel.ezhetó,
láthatta a harangot az isaszegi lakosság.
fun,dam.enrtumtiház
kor.abe[i
a
Langharnlner
harangját
ledobott
templom
ba temettrék. Az egykori ház fundamen.tuma nagyob;|r része ma is a ftjlclben van.
4. tkord fa|va. A tortén'e],mi feil'jegyzéselk szenint a Rákos-patak'ntil
kezdódotrt és Ker.epes hatá'ráig tartott. A margitszigeti apácák birtoka
vo1t, népes j obbágysággal.

Merthogy a tatárdrilás Pest és Budára torténó felvonuIása vonalát.xr
esett, e1pusztult tjrilkre. A tatárdrilás után IV. Béta király tobb királyi
rendeletéverl rijr:a birtok'ba hely.ezte a mrargitszigeti apácákat, de a tertilet
egy Godollői n.eveze,tií foldersrir és más birtokToglalÓk megmurakrálásában
volt, azok soha tob.bé nem engLed)ték' hogy rijra a szigeti apácáké iegyetl.
A torok idók után Grassialkovics birtoka, tkor-puszta, tktjr-tanya néve.n,
majd a Kirrályi Korona urada1om tertilete a felszabadítási id kis' A tertitetról ot db kóból f'aragott kézi gabo,na6r]1ó kertiit rn zeumunkba'
Rég.i térképeken Js'alszeg megnevezé,s mel[ett szerepe,l

l<apuja.

-

Buda vas-

Isaszeg természeti adotts.ágai rend'kívtiliek, csupa hegy és mély szakaclékok az erdók teri.iietein, nehéz vo,lt ellensréges seregeknek a kelskeny
irozldkedési, karbantartot't foldutarko,n Isaszegre behatol.ni. lsidókt l kezc.lve kozlekedési bekotó ri'tjai 13 irányban ma is fell,elhetók.
L4

Isaszeg kozlekedési cenrtrum jollegét Gra'ssa1.kovics forldesriri birtokliisa sztintette meg. Isaszegen haladt ke.resztLil a császári és kibá,lyi szekérposta, PestróI elsó lovakat váltÓ állomáshely volt, míg a postát áIlami kezelésbe vették és vasÚttvonal létestilt.

Isaszeg nevez.etessége a teriiletén lezajlott sereggyiíjtés és nagy sere.
gek gytilelkez'és,e és cs'aták színtere, ezé'rt k zségiink torténe.lme ismerte,1,ése kiegészítésérefelsorolom teri.i1etiink háborris esem.ényeit, me'1ye;krre1<
negy tcirtélrelmi és hagyományi m ltja van. Bé1 Mátyá.s, nevezetes torté.
nésztink 1730-ban Bécsben megjele'nt Magyarország foldrajzáb.an írja Isaszegról, l'rogy a nap mirr,den szakiában aZ áthalado u,tas ké.nyelmes' szá1lit:;.
holyet kaphrat fris.s meleg é1e1m.ezésse'1. Is'm'ert,eti az isasz,egi DÓzsa-erserr.lé,nyeket, majd felemdíti, hogy Isaszeg kozség eloljárősága nagy szilár:dságri átkelóhidat építa Rákos-patakra. 1074-ben (márrcius) Salamon király
seregg}Iiíjtó helye Isaszeg teri.ilete, egy honapo'n át gytilerkeztek, gyakorlatozta]< a németfoldi vasas seregek. Salamoln király a kcizsé.g p é'bánosával
régebbről jÓ vÍszonyri ismerets'égb.e.n voilt, aki nem gyözte jelenteni Saiamonnak az isaszegi lakosság sérolmeit a goromba seregek által okozott
erószakosságokat és rablásor}rat. Géza kiráty magy'ar ser'ege Kerepes-Mogyorod kozott vívta Salamon kiráIy ellen gyóztes csatáját' Salamo.n király
Isaszegen rejtózk dott, Iegyózott senegeí l.saszegre torterttelk menekiilésijl<l<or, de ve,szttikr.e, rnert I. Géz'a király gyózt.es serege Is'aszeg terril,etérr bekerítette óket és mindnyájukat foglyul ejtette, az isaszegiek oromére. Az
isasz-egi szájlr'agyomány szerint Salamo,n király oregségében Isaszegen é1|
t.emeteként.

a délró,l jclvó gorog betijrést 'az ország szíve f'e'lé Isaszeg és
éber és vitéz lakossága hŐsiesen megakasztotta és a támac]Ókat

1091-ben
}iornyé}<e

tildozve aZ orsz.ág elhagyására kényszerítette. Néhai Szentiványi Gyula
Ire'1ytortén,é.szad'atok bi.rrtokában

mondta eI ezen

esemrén)zt.

I. Szent László király 1091-ben Horváto.rszágat hazánkhoz csato,ita.
mert kirá'lyuk elhalt, orcj'kijs nem volt után.a, csupán Lász,lÓ király rorkcrni
l<apcscllata. Ezen tényt a gorogok királya nem jo szernmel nlézite, merrt régebbon Horvá'tor"szág az ó birtorkuk volt' I. Szent Lászlő királyunk ideje
ala'tt ez esztendóbe.n n'agy seregeikk'el hazán|kra tortek már naáso'dszor a
l<uno'k' kiket ne.héz kr.izde1emben legyózott. Frzen he'lyzetet haszná1tra ki a

P'or g

király és 500 fónyi jÓl felszererl,t lovasságát kiitdt.e, részb,eln Íeldorít,ésre és 'a nápben rémi.ilet keltésére.I. István király rnég éiletébenBuc1a

védelmérebesenyó nemzetséget tel'epített, akiik GodotlótŐI tovább, Hatvirnig terjeszl<edtek. Ez a bátor, Isaszeg tertiletén é1ó népességhriséges helyt.
álIása és szervezettsép-e Goclollón át zavarta, tildcizte félelmetes pusztítássari és bátorsággal a g r goket, Godcillón az idóbóI Van a gorog
forrás, got' g foly és gorog lríd elnevezés.
I24I márciusába'n tortént, hogy B,a,tu tatár kán százezre's serege kozségrink teri.ileté,t is érintette, Perst és Bud,a ellen haladásukban. A magyar
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ilelmzot torténelme említi meg, hogy a tatárok ellen egyetrlen gi'óztes ellenáIlás a Rákos'-pa.tak ment'én tor ént. Az isaszegi,e,k kozÍ.il ma is é'hrek,
akik meg ttrdják mut,atni a ,,ta,tárhányások'' néven ismert erdei áliát, altill
eI lett tem,etve az 500 kutyafejií tatár, akiket leszakítottark a fóseregtó1.
azork tobbé nem egyesiilhetrtek, mert behajtottálr óket .az isaszegi erd ség.
be. ahol dorongorkkal és baltákkal 1.eka.szabol.ták és elte.mették óket' Tcirt6ne.lmi f.el.jegyzés említi, hogy a felvidéki Bolo'ndÓczi vár fóisp.ánja a tatároik elól levonult Isaszegig _ itt rne.gszervezték a lakosságot érs mikoi: a
tatárok vo.nultak, lrozéjuk ron.tolttak olyan eróvel, hogy elkan1rarodtak te.
ri.ileti.inkról.
Néh'ai Kli.ncsek Istvánnié és Bárány néni gyonytjrií szájhagyom'ánycl.

kat mondtak

e,l

a kutyafejií tatárok nagyarországi pusztításairÓl, a rej'l,öz-

kodésró1, nem volt szabad tuze.t gyrÍjtani, merrt a Ítistre ott terme.ttek a taLárok és megij;1t,6k az ott levólke.t. Mriz,eumunk két eredeti kutyaÍejiítir.

tár koponyát óriz,
1265 márciusáb,an tortént Isaszege.n IV. Béla király és fia, V. Istvárt
magyar király kozott, aki akkor már a fél o,rszág m,ogkoro|niázo't't királya
volt. Csa1ádi háborriság vo}t. V. István kun vezéir lányát vette feil.eség|il'.
m,e1yeb királyi édesanyja e1lenzett. Egy alkal.OtTlllTl&l a fia'tal király Erdé'lybe ment ellenórzésre. Ez alkaIo.mmal o'ttho,náb l feleségétés kisfiát édesanyja ei1lopatta, hazaérve V. István nem találta családját, míg végre mcP,.
tudta, hogy édesanyja |opatta el. Ktlvetelte vissza, n'gm adták, rá akar|ál<
beszéI.ni, váljo,n el, elé.gítseki Íeterségétkincsekkel és bocsás'sa ei. és vegyen feleségiil neagyar hercegkisasszonyt. Ebbe Í}em egyezertt be'1e V. IstVárn' n&$} háborir lett. IV. Bélának is 10 000 fós sorege és V. IsLvánnak is,
és Isaszeg teri.iletén iitkoztek meg. A fiatal király gyözott, békeszerzódést
kotottek, n,lelybe berlevették V. István kívánságára, hogy ezutátl a magyar
Ícildmiíveló jobbágy nép sz'ab'adorn kottozhot az ország teruletén. Ezen csai,a
er.edményezle a magyar né'p elsó szabadságjoga rnegadását.
Az 1400-a's években terjedt el hazánikban Bud,ai Nagy Antal sza.b;rcls.ágharca, mely az orszáE tertiletén és Erdélybon volt. Vailásos szab.adság;harc volt a cseh husziták támogatásával ,,ke1yheseknek'' hívták Őket.
Erzsébet a}rikori királynónk a cseh huszita Ziskra kapitányt országos
kapitánnyá nevezte ki a békesség ferrnrtartása miatrt és Isaszeg teriiletén,
a n,lai Ezerréves kerrt tert.r'letén, aZ egyko'ri Szorényfalu kóházaiban voIlt
szá11áshelyt.r'k, Budai Nagy Antal támogatásána. GalgÓcy, nevezetes ma.
gyar torténészi.ink írja le, hogy a huszitákat Isaszog,ern meBtámladták a besnyói barátok és mindentiket felÍor.gatták, mert ez idó,ben RákoscsabÉrn
temp1omot építettek. A kovetkezó alkalo,mmal Máriabesnyón a baráto,kat
világgá zavatták és Besnyó akkor virágzo kozségot fe'igyrijtották, mert a
la.kosság a brarátokkal egytitt volt az isasz'egi 1.átogatásukko,r.
1514 elsó hÓnapjaib'an DÓzsa Gyorgy ceglédi kapitánya gyak,ran jijn
Isaszegre seregok to.borzásár:a és kiképzésétIsaszegen lábták el. K zvetlen
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kozlekeclési karban tartott foldtit vezetett Isaszegtól

-

_

Gytlmrón keresztril

CeglédÍg.

Dozsa serege számára néhány száz lovast és ezerfónyi gyalogost gyítjegybe Isaszegról aeglédi kapitánya'
Mi,kor DÓzsa 5grg'$ét a pÍ.ispoki hadsereg (Bornemissza János és Tomori Pái) megfutamÍtotta,Isaszegné] szÚínt meg tildcjzésti'k. Isaszegen nagy
szájhagyorrrányi emlékezés, hogy a levágott orrii es ftilií Dozrsia-sereg.be1ie.
ket Isaszeg lakossága fogta gyirgyítás aiá és fairkasalma fŐzetével kenegették, mely kezelés néhány nap alatt behegesztette az okozott sebeket é.s
Úrgy' gyÓgyultan bocsáto,tták el óket. Tobb magyar festómiívész Örijkítet.te
meg a Dozsa-s,ereggyiíjtést Isaszegen.
1530-ban már Isaszeg trjrok megszállás alatt á11, feltehretóen már 1525t J., rnég viszontagságos, nehéz másfél évsz,ázadig. Isaszeg birtokosa a,kkor
ijro.]<iés jogán Bát.hory András, majd Báthory István országnádon.
A hadsereg'tartÓ fo,lde.s r tobb csatát vív Isaszeg tertile,térn gyiízeln,leSen a torciko.k el,le'n, n.evezetes nagy csata TurátÓl kezdve Isaszegig 1594.
ben Forgách Simon feividéki magyar hadvezér vezetésével. A gyózters esaták után a torokcj'k elhagyták egy ideig ls'a]szeg'et' de késó.bb visszaszivárogtak. 1595.ben Isaszeg férfiait és a 12 éven feltili firilkat, akiket el tudta.k íogni, Toro.kori:szági:a hajtották m,ezei mtr'nkára. Az a'sszonyokat csecsemóikkel, 'ai<ik nem tudta'k eirejtózni, behajtották a Szorényfalu kis
templomába és ott az ajtÓt és ablakot kíviilrŐl faorszlopoilokal támogatva

t tt

csc]azárták!

ott haltak el éhha'lálban.
- Az 1930-as években az erdógazdas.ág fe[szántotta az elŐzetesen kiterme1t erdó fÖldjét, az eke em.b,ercsontbol szántott barázdát a rom hoiyén' sok lris gyerrnekkoponya volt kozt'tik.
1686-barr már megszij,nt a torok uralo'm, a vármegyei népszámlálás
rrévsorába.n h sz csonka családot 'ÍaláItaik és írtak ossze Isaszegen, még
l]0 év mr'ilva is n,agy szakállal vo,lt isasze$iek jottek haza gyalog Torokrlrszágbril.

A torr-lrk idók után gyorsan felfejl dcitt Isaszeg lakossága, Má'ria Terézia kirá1yn6 70 nemesi lengy.el család betrele'piil'ését enged.éilyezte Isaszegre
_ a piébánia e'lsŐ anyakonyveibeir már kezdetben sok lengyeI nevií van
beiktatva.

1710-ben a gyóztes kuruc csa,ta Isaszegen.

A kurucok ezen

Összefogása

akkor tortént, mi.kor jalnuár 20-án Rornhánynál rÖkne letorcitt zászlóját
es kardját utolljá,ra vonta ki RákÓczi. A bizakodÓ kuruc cso.portok még
hiísegesen egytitt maradtak. Így tortént, hogy 1?10 januárjában 600 német
fegyveres katona íartÓzkodot.t Isaszegen, Az volt a feladatuk, hogy azut,ak
kozlekedés,é.nek bizton'ságát és a i< zségek adÓzásána|k beszedését e'lIássák.
Isaszege.n- feltiíncjen gorornbán és erószako.Sarn' Vis9]kedt.ek. A kozség bírÓja
és néhány esk'.idt fellkereste a Cickapu5zt$n nagy éberségget ott táborozÓ
kuruc kapitányorkat és tanácsot kertek tŐltik. mit lehertne tenni az osztrárk
t7

A kuruc

kapirtányok vállalták osenyiczkán szintén táborozó
kurucolkrk'al a megbeszél'ést, ígérték,hogy szívi.igyr.lk,nrek artjá,k a kozs'ég

ktilon fejezetben kozreadju.k, Az 1919-es tcjrténetek tiszteletéul kÖzsági'irlkben a vortjs,kato.tra honvédein,k on-feláldozása ernlékéreeml.ékmií fe.iáIlÍ-

III. ktltete 1eírja a kurucok brav ros helyt'állását, a kozsége't Örijl<re

1944 ószén félelmes szeptornberi, oktÓberi, novemberi és decernberi
Íro,nt é.s harctéri he1yzet állt be Isaszegen. MinLden ház udvarán bu,nker,
seho.l egy ép kerítés'ledontottrék a német tarrrkok. A sok légitámadás éjjet
és napi:al szedt.e áIdoz,atát minden nap a békésis'aszegí,ekb6|. Az Isaszegerr tartÓzkodÓ nérnet seregrész eleinte egy ezred, majd egy zászlóalj, vé.

sereg ellen.

érclekében az oszit:átkok rnegregulázását.

Mtiz,eumurlk ad,attári kozlemén;re
m'eg-

"szabadították a basárskodÓ osztrákork világgá zav,atásával. Sajnos 'a nérme-

tek par:ancs.noki szálláshelye a régi plébánián volt, rnelyre váratla'nul ráé.s felgyrijto,tták szalmatetejét a kulrucok. Itt pusztul.t e'] az I. Istvártl
kLirá'ly <i'ta a kozség papjai álltal írt ,,Hi.s'to'ria Domus''.

tor.tek

Az

Isa'szeg tertileté,n lezajlott csaták legnagyobb lé,tszárnri seregek]rel

vívott nagy csatája 1849. április 6-án tijrtént' Az osztrákok már hetekket aze,ló,tt Isaiszeg'e|n táboroztak, gytil.ekeztek sátrakban és foldkunyhÓk.
b'an, a ma$}arok pedig a két nappal elót.ti, ide B0 km-re levŐ, hajnalig
'tartÓ tápiÓbicskei csatábÓl. jÖttek, á mrársi'k ré,sztirk a hatvani gyóztes csatápihenn'i jottek Isaszegr.e, de a felderító járórok je'1e'n.tett'ék, hcgy
ból
annyi oszt,r:ák kat.oina nyt.izsog Isaszegen felfiegyeverezve) mint a hangya-

bolyban a hangyák. A magyar honvédségben hatalnr,as vo'l.t a szabadság
utáni vágy és a hazafiasság, a honvédek mag;uk kér!ékp.arancsnokaikat a
csatra meg,szervezésrére. 40 000 osztráklka'I szernrb.en 24 000 magyar gyiileli."e.
zett, Kezdetben viszont'agságo,s ádáz ktizdel.emben. Nagy seigítségul voltai<
ho.nvédeinknelk, hogy kivé.telesen az is'aszegi csatában a sors rendel}<ezé.
sérre háro,m Öná'llÓ lengyel légiÓ is részt vett. A csata gyözel,mét ók is elŐsegített.Ók, ft.irge, gyoiris és bá'tor rajtaiitéseket tudtak az osztrákokon alkalmazni. A l.erngyelek is re'tternthetetl'en hósiességgrel ktizdtjttek _ bátor

a magyarork,at. Kozi.ilt,lk 200 es.ett el, míg a
magy'aroknak B00 halottjuk vo]'t. Egyrit't temett.ék el a iengye'l elesetteket
a magyaro'kkal. Az osztrákoknak megszáLrn].álhatatlan sok vesztes gtik vo]t
hail.ottak'ban' s.okan m.eneki.i1éstj.kkor fulladIt'ák az akkoni n,agy tertilet tnélyen stippedŐ ingoványaiba. A n,1agy,arok elesettjein.ek n.agy részéta mai
honvédsírolk teri.itretén hantolták el', mi.ntegy 90 egyes és tÖ'bbes síngÖdcirben. Mirrden fejf,án neveik fe'I vorltak írva, de 40 évig az oszfitá,k csgndóro']<
őrizbélk a honvédrsírokat éjje1-rrappa,1, egy szál virágot sem voil.t sza.b,ad sírjaikra heilyezni, a kegyelet tilo's vorlt. Vadul, goromb'án zavartak e,I min.
denkit a terii]'et kozeléból. Kihaltak az etresettek sztiIei, akik gyalcran jott'ek a teruletre kegyetrettik ny'ilvánításárra, vagy a holrttestek e'1szá.lJ'ítására,
de mindez tilos vo t, ezért mos't a ho'nvédsírokfetrsó és alsÓ részénVan
csak osszesen 6 síremlék,a fejfák nyomtalanul elkorhadtak. Ha nem lett
vo1na az osztrákok tiilalma' ma legalább 70 kó sír'emléklenne e tertilerien.
A T.anácsk ztársaság 1919. augusztus 1-én megszri'nt Magyarolr,szág terti1.et.én, de a bizakodÓ magyar volrÖslkato'na honvéd.ek, akik egyedÍili vé.
delrnezói vo'1tak hiazánknak a ránk toró el.tenség ellen. Isaszegen vívták a
Tanács.koztársaság védelrnében utorlsÓ ellonállásukart, él,ettlk felá.ldozásírva1. Részletes kozlest ez.gn MÚrzer.rlmi ada,ttári k zlenaénytink IV. számábirn
hósiességti]kkel bátorították

1B

tása fo1y,amatban van.

giil egy

sz'ázadra csorkkent.

Szírllásuk Isasz,eg teruletén vo'lt, ka,tonai barakkokban és a házakklalr
voltak elszállá.solva' A kozségben miíkodó L2 tagű' nyilas tagság erósít.ésér'e rijpesti nyil.as szakasz volt kirendelve. Tk Iátták el a námetelk élelmezési eilátását, ha szukség voIt rá. A nyi'lasok Őrizték az Isaszegre hajtott

munkaszolgálatosolkat,

alkiknek Szentgyorrgypusztán készi.iló szél.es es mély

árok ásását kellett végezni. Ugyancsak ezt a munkát végezte a németek
á1tal Isaszegre hajtott, részben civilruhás 400 fónyi lengyel internál,t férfi
is. November végénházróL házra jártak a nyilasok, fennhango.n kovertolték, hogy a kozség lakor5r5{ga hagyja el n.lég azrrap Is.a,sze$et és Vácon te.
leptiljenek 1e, ahol már ki van jel :lve a rnegfeleló hely. Napont.a ttjb,bszór
doboltatták, kilátásba helyezték, ha a kozség lakossága nem hiagyja e1 onként lakását, a lakosság meg le.sz tizedelve. Az akkori kozségi bírő és ]re-

lyettes'e, a torvénybírÓ aIlkonyatkor, éjjel es hajna],ig lnázróI házra járta]<
és arra kértek mindenki.t: senki se mozd'uljon' ha kell haljunk nr,eg mi'ndnyájan, de Isaszeget ne hagyja el senki. Másnap is fenyegetöztak a nyila.
sok' Akadt két vasutas, akirk Vácra mentek és meg is jottek on]n,a]n az:,z,ll,
hogy rettenetes tomegnyolT},of V'á'Íl Vácon, aranyi az odainányított népesség,
hogy sehol sincs hely. Ezt megmondták a ny,ilasoknak és kcjvetelták, hagyják békénIsaszeg Ia'kosságát. A nyiJ:asok visszakozni kénryszebtiltek, lovas
fogato'1ásri kocsikra pako.iták ho'tmijukat és elhagyták Isaszieget.

A

néme.

tek a kálváriára és a Pap-hegyre naár régebben kiépítettékálláshelyeiket

és a kozség tertiletén nem mutatkoztak.
Mindennapos votrt á tégitámadás és Isaszeget is kezd.ték lóni a németek aknázásaikkal, a iakosság rnegÍé'lemlítésére.
A nerrreterk Hatvant.ől Rákosig felrobblantottá'k a vasrití síneket és hidakat, Az ál,lo.más é'priietét is
felrorbbantották, égett az éptilet, a trizol.t ság oltásra felvornult, de a német

katonaság elzavarta 6k.et, Az rij templom hatalmas állványzafttal volt kÖ.
rtilvéve és tetó alatt á1It _ a németek mi'n,tegy 200 Vá$oln Iádás lószent uis
lcivedéket rraktak be e, míg Is.aszeg teriitetén voltak. Gyo.rs eltávozásuk
miatt kitiríteni nem bírták, ezért a áaknázták, hogy ado.tt alkalonemal _
bizornyára az volt a szándékuk, ha a felszabadítÓ sereg érkezn'e, merlynek
érI<ezésétIsrasz'e,$ lakosrsága nal$}ron vánta
indítják be áIláshe-, a,ktkorIsaszegen
1ytikról, a hegyró.l 'az uj templo'm felrobbantását.
maradt r-'.gÍ
magyar ho,nvéd tiz'edes, aki csa1ád jához gyalog hazaindult, Az országtiton
19
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haiadva láto.tt oldalt friss dornb'orzatu Vo'n,alat' a foldon kovett,e a Vonalat'
mely a ternplominaz vezetett, benézett a nyith'atÓ ajtÓn, látta a r'engeteg
Iószerhalmazt. Bajo'nettjával megkaparta a dornborzatí vo.nal.at, hárornszor
2 száIas vezeték hrizÓdott a fold'ben tudatában vol't, ha valamint aiá
van aknázva, ak,kor várhatÓ a robbantási bein'dítás is. T pedig haza akart
fo'g:|aL a vezetléket és rnind a 6 szálbÓl B-B méternyit
érni a családjához

A TA1YACSKTZTARSASAG iSASZEGI ESEMEI\TYEINEK

KRONIKAJA

-

kivágott bajo'netrtjáva}, és dere]<lához is f.6zte, magával vitte azokat' Í'gy
rnentet.te meg Isaszeget egy szornyií detonáciÓtÓI, melyet aggregátorjaik.
bÓl irányítottak vo'ln,a a lószerek fe1rob.b.anrtásához. (A fe'lszabadulás utii.n

két hétig holrd'ták éjjel-nappal teher,autÓi'kkal a feIszabadítÓ szovjet s.eregek, míg kiti'rtil't az uj templom.)
Végre elkijvetkezet,t a várva várt nap. 1944. dece,mber 12-e, déli ].2 rira.
A felszabadíto román népi hadsereg órjárata megérikezett a Templom utca 25. szániÚt házig, ahol egy ruhásko'.sár fris.s pogác.sával fo.gadta a há,z
népe. I ag;'aru.l trrdtak beszélni, erdélyiek voiltak. Szeml,ét tartottak a s'a.
rokházban és eltávoztak. Kevés idó mríIt'án katonai te1efonszerelók lepték
el a házat, majd r.|rjra katonaság és tisztek, A h,ázat a román katornai parancsnotlcság szálláshelyéul jelolték, a lakosok a }l,;áz aiagsorá.ba hriződhat.
tak. A felszaba'dulás megtortént, de csak a ház rnellletti kiskoz, a tarrácsháza melietti vasrithoz vezató tig. A németok aknázása sztr'net néI]kril szti.
rÓdott, a ház tetóz"ete is n.agyon megsértilt.
A k zség rnásik rrész'e december 26-án sza.badult fel, mert

a né'metek
a Gtidoillóre be'vonult és a Cickapuszta kiizd'eImes harcaib.an elónehaladő
szovjet hadsereg bekerítésré'tó.l tartva végleg elhagyták IS&SzCB tertiletét.
Isaszeg népe fe'11,é1egzett, hozzá lehetett kezdeni a sériilt házak javítá,sához, megsziínt a bunk.e,rek ővohe'Iyén 'a szorongás

-

Óriási volt a pusz-

tulás Isaszeg lnázain, tanácsház,á'n, is'ko'lákon és a felro'bb;antott hrázakon.
Nagy osszetart.ással a társadalm'i mun,ka kezdetrét vette. Egymást se-

gítette a kozség lakosság'a, bár egyetIen háziállat s,em maradt a kÖzségben,

de

jjáéptilt ]saszeg!

ld. Szatmá,ru

Zoltó'tt.

ISASZEG,

1919.

Szatmáry Zo\tán emlékbeszéde a Tanácskcjztársaság 40 éves évfordulÓján, az isasz,egi miívelódérsi házban tartott megenlékezó unnepélyen.
1918-ban az uralkodóI.táz utolsÓ eró,l,kiidése is szerteforsz,lott, Magyarorszá.got tobbé hiíbéressorsban tartani nem tud.ták. Megszíjnt az urak,
hercegek és fópapok varázs;a, hit.egetése. A nép nem hallgatott ttlbbé ráju'k. A m)ag)rar nép életet és jÖvendót akart g1'ermekei és ifjtisága szám .ra' nem nyo'mon ságba dcintó, ron'gyo,skodo, senyvesztó pusztuilást és !raláI.t. Meg mertek csillanní a szemek, me'lyek sokszor homályosuitak el a
sok fájdalom és emb'ori életet sÓvárgÓ sohaj'tásokbÓ'1. Uj reménységek és
valoságok te'lítették a levegót és rázták meg aZ elfálsult ke'bleket. IIaz'irtént egy-ogy rég nem látortt katonafi , megjott a hazavárt éd,esap,a, rnessze
idegenbó,l, ezer mrérrfor1derkr61, ezer veszé'lye.n keresztul az oro$z hadifog.
ságbÓI. Így jotterk a hír'ek egy nagy népról, meIy szintén csak élni akart és
7erázta magárÓl. mát az ur:alk b'ilincseit. Így kezdódcitt Isaszegen is a szel';b,
boldogabb, szaba.dabb és igazab'b magyar él'et őhajtd,ső,nak kinyilatkozta.
tasa utő'ni sőud,rgő,s.
Isaszeg dolgozo népén.ok voit e,l.élg sok oka és cso'rdultig telt már a po-.
hár a sok igazságtalans.ágtÓi, elkeseredéstóri. 1918 orktobenében az eg|ilsz
isa.szegi nép egy akarattal áIlt ki 'az országos megnyilvánulások mellett és
itt holyben is becsi.ileitte'I becs.tiletet kovetel.t.ek és szereztrek a nép,nek. Nerrl
folej,tertték el, hogy a kozség vezetói az ínségerseket, a hadiozvegye<et jrr.

váikkal egytitt az erdó're legel,ni ktildték, segítséghelyelit. Igazságtalanul

rekviráItattak, konyori.il'et néliktil a h.adiozvegy sokgyerÍ}eke'S asszony egy
tehérrkéjétis elárverezték. A korolnauradalom és a kincstárri erdélsze't iS.

pánjainak és csó,szeinek erősz.akorskodÓ goro.mbralságait, az ingyerr.murrrkákat
és venéseket. Isaszeg doigozÓ népe rnégis onuralrnát megŐnizve nyílvánította ki ergytittérzésétés tinnepe'lte az o.r;szágos oktÓberi eserrrénye}<,et. A
Szociáldemolkrata Párt nlinden vasárnapon és i.irrnepnapon a Ge'rgely.fáIe
korcsma udvarán nyilvánors gyiílésekettartott, ahol tájÓkozta.tták aZ o'rszág és a világ esromrén}reiró'l a minden alka.Io,mmal to,megesen megjei.ent
isaszegieket. 1918. oktőber 31-én este a kozség n'épe hatal,mas tti,nt'etéssel
fejezte ki koveteIését a nép jogainak tilszteletben tartásáért a k zségháza
és az iskola e'lótt. Tobb száz lampion és fáklya fényénélhatalnr,as to.meg20
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.
ben hilmpo.lygoLL zlz utcán a kÖzség nÓpe az itt állomásoz<i ho'nvé.d zászl
Internacionálé
az
és
Himnusz
a
alj tegé,nységévelés tisztejeivel egytitt,
tobbszori elénerkl'ésével iinneplik az ország f.íigget1ens.égét,éltetik a forra.
daImat és a ktjztársaságot. Ez ,alkalornmal a csendŐrsége,t leÍegyverezték.

Akzségbenháro'mévÓtaváltakozvamintegy100oroszhadifogoly

volt rnezei munkára kiaclva a koronaun:adaIomhoz és a heilybeli

Bazclá1i-

hoz,akiknagyornrendesenésbecsij1etesendoigozíak'mo]Sthazamehettc"'"r.
oroszor.szágbÓl nagy ke.rulő utakon, tobb száz kilom.éteres éi).otveszé1yes
gyaloglások után tóbben haza tudtak j nni, hírt hozt.alr azokrÓl, akik még
har'coltak aZ orosz néppel egyijtt haz'árottmaradtak és szabaclok iettek

jukfiiggettenségéértésaszo,lgasorsellen.Ezévbenazószésatélelég
Lnyhe vo t' A háborÚl megszíí'ntéve1a r.end is kezdett helyreállni. Mind
január l8-án nevezetes
tóbb.en kezd,tek Pestre munikáJr,a járrr{. - 1919.
kÖzigazgatását, a
kozség
veszi át a

esernénye vo1t a kijzségnek: tanács
lrtjzségi bírÓi á1lást megszíintetik' 1919' márcitrs 22-én tartja utolso ii1ését
a képvisetó-;testÍilet a tanácstago'k részvé.teléveI.1919. március 23-án l<oz.ségiinkbe,n ís kihirclettete'tt a prol etárdi"ktatrir'a és megalakult a kozsÓgi
direktÓrium. Elnóik: Drozda JÓzsef. Titkár: Nagy Sándor. Pénztáros: Tilrcln

JÓzs'ef.AdirektÓriumtagjai:ApágyiPál,PalagaYincze,Vasicz.aJános,
Baiuska Mihály, Sárrvári János, Grabin,szki Jenó, Kiss Benedek, Palver
Mi.
JózseÍ, Kalten.eoker Gyorgy, Benzelits Mihály, Varga Sándor, Nagy
hály,VojtIstván,HrustinszkiJános,}Iajclr-iMihály,SztachJános,Kiszel
János, GÓra Béla, Karto,n Simon, Klin]<Ó Márton, Cseri István, Háuszler
Lajos, I.Jlekes JenÚ és Rustinszl<i János.

Koz'.ségiink n'épe a Íorr:adalotn a1att fokozoít éde.k1tj.dést tanÚrsított a
kÖztigyek ei].1enórzés,ében. Soi1r szép régi javaslat. m.ely nem va1ősulhatott
meg, ez idrj 'aliatt teljesiilt. Nagyon szép ker'eseti 1ehetóséget bizto.sÍtott a
beindított tózeg.terrrnelés. A kil'erme t godr'otrr he1yén nyári strandftirdó té.

és a
t.esijlt. Kisvágányti iparv,asrit szál ította a fát aZ erd{ibo,l. Az erdó'n
mege1égedésre
megfeleióen,
fize.tése
a
l<oronaurad.alo'mnál dolgozÓknali
rendeztetett pénzben és ter'mészetbeni juttatásban' A mr-tn]<aidó nallj
nyo1c Órában állapítt'atott meg o.t.szágos viszclnylatban minden tnilnkairt'.
lyeln. Rendelet valÓsíto,t|a m.eg a dolgozÓk számára or'szágos viszony1atban
a Íizetéses szabadságo.t' A régi Ísaszegi magábazár.kÓzotts'ág fe1o1dÓdott.

fiatalság érdeklcjclése Pest felé Íordult. A gyárak kapuí l<itáruitai<
llap mint nap tÖbben kezdtek pesti gyárakba és rnás mtrn.kahelyekr'e
-bejárni
munkára. Kezcltelr az igények jelen.t'kezni. Ujságok, kiinyvek l<crtiltek a kezekbe. Jobb oltcizé1r kívánása és a nagyon is szegényes élelmi..zési szo'kások helyett a vá]asz!Ókosa]rb, bŐ'ségesebb étrencl kezclett meg-

A

- Jolontlreze'lt az ifjÚtság
alakultak, futballcsapatot szerveztel<. A

hcrnosodni' r'ij szokássá vá1ni a családoknál.

t

k,'t].

rigénye, mr]íkecive1ói csoportok
sárfalri, roskadt, szalmatetós reg házalr kicsi, stjtét abtakaikkal egyszer.iben szííkeklettek. tobb vi1ágosságot és ievegíit kezt1tek kívánni' Új ház.tk

,)

gyors megvalílsításána.k sziikségességét
epítésébekezdtek. A sok szép ter'v
tartotta. KőzségÍinkben mindenki
lét.fontosságuna]k
a nép megnyí1t szerne
magában érezte nagyobb szabadságában az a1kot.ni akarás erejét. Jtjvójét
ez
Iatia, az ontudat erósődőtt a népb.en, mert a munkd's keze alkot(t,sának,
kórház,
té9,kozTiirdó,
VillanyvilágíJás,
orszá,gban.
idotol lett becs lete az
iagyár lételsítésehatározt,atott el. Kozségi orvost szerzódtett,ok. A DirektÓrium a néppe1 é1t és minden jogos kívánság teljesítést is nyert. A taní'

tijjáalakítják szakszer'vezetiiket,
kat
és esti idŐkben tanítgatják :t
tud
nem
o'lvasni
é's
írni
az
osszegyiíjti.k

tÓság egyLitt r:Lolgozik a inun.kástanáccsa1,

1t)0 Íónyi írt-ri-olv.asn1 tanulo'kat Homonnay Károly tanítÓ szervezésében'
Ismeretter'jesztó e,lőadásokat tartanak, villi.rnyvilágítás nélkiili fiJmvetítéses szorakoz,tatáso'kat és rádiÓs kísérleteket mutatnak be.
Így lrovetkezik be május l-e elsó szabad megunneplése Isaszegetl,
i]ven rlísze's, szép, orrjmt,eljes iinnepség, melyben a kozség népénekósszessége oly forr'o tinnepl.éss,el. ré'szt vett - azota sem volt. A he.lybe1i vrjrtisórség fegyelmezet.t díszsortiize és a mé.ltato sz.ép iinnepi beszédekre em1ékeznek so'kan még. Az utána ktjvet]rezij napo.k azonban már vészjÓslo Ie1legerkot hozt'ak hazánk egére. AZ aggod,alorm és a kishitiíségkezdte martli
a kebleke , mef1t a nép jobb jovendójét és javát szolgálci országo.s terve]<
rl-regva1Ósítá.sát, az ország megeró.síté.sét, védelméta buko,tt háb'orli utárr
n-r.árÓl holnapra nem lehetett kézze,1foghatÓan megvalÓsítani és érzéke1-

tetni.

Pt'édát, szabad rab'1ást és bossztit szomjaz'ő or'd.as fark,asc-r,kként tol'ttlk
hazánikr.a 'a szomszécl osztl.ákok, csel.rek és r"ornánok fegyveres ban:]íii,
lrogy hazánl< népur:almiit letipor'ják; uraik z,avarták rá'nk óket azér.t, trehogy náluk i's a nép keriitrjcl.n hatalomra.
A pest,i gyárakb'an gyiíléseken ki'molndj:r a mr.rirkásság, hogy felállítiák a munkásezrredeket és a haza oitalmára á1]r'rak. Isaszegi.ek, akilr akkoi'
a pesti gyá.ralrb'an dolgoz,tak, így lettek vijrclskatol-rtik, lá.tták a sok szí:p
pé1clát, csak egyet a sok ezerbíjl hadd említsek. A Ganz.gyár' egyik népszerííÍómérnoke is jelent)kezett vorÖskatonának. feiels.é'ge ped'ig ápo,IÓníi.
nck' Mega1akultak már május 2.án a munkássziizadok, -zászloaljak, -ezr.edek, s ezeikben az isasz,egiek ís me.netelneil< és halcolnalr az ország k.t.
lijnbozó tájain, ahová az osszet.artás és egyet aklarás vezényli ríket diadali.iil diacl.a1ra, és az országra 'tÖró ellenség rneg is hátrál és sikereseln verli
az ország határait a magyar vii'r'ós lradsereg.
A godo]lí'í iárási clire'ktodum 3618/t919. számr-i 1919. május 9-én keili

valamennyi lrozségi ciir'ektÓriurnnak szrj1o 1eiratábran így rencelkezik:
^,U1vtárrsak! A prcrletár.1raza veszélyben \ran' a bojárok fe}rél' csor'c]ái a

mirgyaf l<oztárstrságot rohamozzák. Proletár'testvél'eink, a v r'Ös hadsereg
katorrái Pel.st várrrregye hatáfán védó bástyark'ént állnak órt és Íorraclalrni
eiszán|sággal proletártestvér'einkke1 a legvéresebb harcokat vívják a ránk
tclró e.llclnséggel. Akiket a pL'o.etá'rok á11ítottLak aZ egyes járások, k zsé-

gek, vagy kerfiletek élére,azoknak a sorsdtjntó őrákban a proletár ntr'r-

dat és koteleslségteljesítés ragyogÓ pé1dáit kelt szo1gálüatniok' Gyáva. }:itang. aki he]yét ethagyja. Fegyelmet Lartanl, a forradalmat, a szcrcializmust, a proletárhazát fegyverrel védeni a legnagyobb és legszentebb palancs. A v r,tjs vármegye eddig is kit,ett m.agáért. Direktőriumi tagok, _

tanácsi * hÍvataJnokolk telje'sítsétekkote'lességeiíeket. Gijdolló. 1919. május 9. G .dóllói járási k zporrti diroktőrium.',

Az ínséget hagyő ho.sszri háborri után a dolgozÓ népre 5zakadt sck
nelil<iiltjzés és megélhetési zavarok, é1e1mezési nehézségekmiatt ti-ire1mét

vesztott, ellátatlan lakosságunk kie égítésére
k zségiink direktÓriuma becsl.il.etesen, rendtiletlen hiíségget a nép szolgálatában intézte az r.igyel<et.
Ú;;áalakult a direktÓrium, munkásíanáccsal egyr-itt intézik az rigye]iet.
Hadseregilrlk fóhadiszállása Gcjdollón székel. Bcihm Vilmos, Landler Jenó,
Práger Jenó, Szamuely Tibor Isaszegen is jártak néhányszor. El is beszetgette]k a néppel és a vezetókkel.
Isas7gg k zség 1000 db birkát, 200 darab vágÓmarhát, 100 vagon gabonát, 500 vagon fát, szénát és szalmát kiild fel j nlus és jrilir-rs hÓnaporban Bud'apest kozé1elmezés.ére.
A levelek és tizenetek jrjnnek a 'frontokrÓl, írják a v rőskatona fi k es
éd'esapák ,'hátrál az ellenség _ elíírehaladunk
kiszorítiuk az ellensé".
giot és nemsokára o'tthon lesztjn[<!'' A vas t és a-,postaszoilgá.lat jől mÍíko.
dik. A katona cs'aládtagjai az tizemekból á11andÓan liszt-, cukor-, zsír- és

egyéb élelmiszerellátmányt kaptak. Aratási szalaadságra is hazaj

't.t rré-

hány von skatona, akik elmo'ndták, hogy is.aszegiekkel hol ta1á,1kozta]i,
mit ijzennek, egytól eg)z.ig a 1egjobb reménységgel vo t.ak, hogy az ellerrség ki lesz az országból szonítva. De ezek a szabadságosok a frontrla viszszamenni nem tudtak. A h'azát, védók és a nép e1őtt, így Isaszogen is re.jtély maradt, hogy a'nnyí szép diadalmas e1órehaIadás u.tán, mégis' miért
t nt tre a felemelt zászlő ujra, Miért tettek fcj,ldijnfutÓk az agyoni<ínzott
már'tírok, iild zot.iek és bebortonz |te'k a népet és hazájuk'at védó magyarok tízezrei, végig a m.agyarok h.azájában' Derrrr,ed.t némas.ággal látták a
határban és a hegyell<en dolgozok, hogy Sáp és Fenyves fe1ól ha;Lalmas.
rendezetlen t megben elI.epve a foldeket, nyilván katonaság hornpcliyt-rg
Isaszeg felé.

Tihon István ]901-ben sztiletett, akkor Dá.nyi utc'ai lakos, kortjiikllól
látta, hogy a Dány feló'l Pestre igyekvó magyar v,irrtjs honvédok az országt árkábÓl soirtiizet adtak ,a románokra, de midón látták, hogy a rornánoij<
tildtjzésiikre i,ndulnak, a szántÓfcjldeken át a topo'lyos Íelétartottak, ott
csatlakoztak az oLt7evó honvédek rajvon'a1ához' A topo.lyosnál megtorpan.
tak; ha'talmas, égig éró fiistfelhó, heves gépÍegyver- és puskatiize.1éselk rc..
pogása és ágyrizás rémíteítemeg a kozség lako.sságát. Leh.ajtott fejje),
szégyenlkezve látta Isaszeg népe 1919. augusztus 3-án a bevonulÓ rornán
bojár hadsereg lovasságát, majd n.agyszárn gyalogság és tiizérséglep+e

e,l a kiizséget, ezred ezrecl után' melynek n,agyobb része Gtjd lló és Pécel
te1é haiadt. A parncsnorklÓ ez;redes jelenltette a tanácsházán, hogy biz,to-

sít,ia a rend íenntartását, a lakosság 1tizze meg nyugalmát. A ro'mán ]iatonaság elárasztott.a a kiiz'séget. A kemencékból ók szedték ki a kgn)'ere.
l<et és vitték maguknak, a házaknál étetfózést k veteltek. Pénzt kcjvetel.

|eli a családclktÓ'I, ami számuikra érték,magukk'al vitíék,ruhane.mííket a
sublotokbol, az emberek, de még az asszonyok tábáről is a csíznrát 1epar;rncscliták. Minden ház'náI mindent ossze.kutat'tak, viir sk'atorrrákat keres.
tek. Megtudta a lakosság, hogy Hatvan feÍó'l, Is'aszoget érintve, Pest feié
tartrí rnagyar katonálk a Íenyves.né1 ellenállt'ák, m.egtámad.ták a románokat, de a ttileró 1egázoÍta óket. Itt két isaszegi vorcjskatorr,a is részt vet
ezek éppen testvér.ek vo tak'
Akiket az úton olfogtak, magyar vci'rciskato,nákat, mintegy 200 fót kij-

liin

csoportokban órizték, korbáccsal iitlegelíék, puskatussal verték és

éheztotték három napon át, majd ruháikat leszedték, még a tiszta alső fe.
lrérnemiíjiike't is a román kaíonák e1panancsolták tó'ltik és cseréLre a
szen]nyes' tgtvektól nytizsgó ruhákat do;bták o'da magukrÓl érte. Két isa.

szegi Voroskatona ebbőI a csoportből kiszaBadult, az egyik a félholtrave.
r.és ír1ta] nemsokára meg is haJt, a tcibbi agyonkínzollat' táborba szállították. Ezen csopo,r'tokon kívtil mintegy 120 vo'roskatonát a kÖzségháza udvarában gytijtoítékcissze, kiket az isaszegi házaknáI és rito'n fogtak el, iti
ni'ntegy 16 isaszegi ka'tona is fogva vo'lt, akik kozril néhány még aznap
l<iszabadult, a tobbit a'kozsédnáz udvar'ában golyÓ álía1i kívégzésr.esorakclztatva f'elállítottak, a kivégzésí é1ete ki is lett hirdetve elóttl.ik, veliik
szemben felsorakozo.tt a kivégzó ro'mán kiatonaszázad, várva két Órán át
a p'arancsra, hogy so'rtiizet nyissa'nak a rn]agyar kato.nákra. Éppen meg.
erkezet.t a rorrnán ezredes, 'aki a kivégzést letiltotta, s a k zségházára egybegyiíjtott vri.rrjskatonákat egymáshoz kc:tozve 12 lócsos kocsin fegyve,.:es
i'omán őrséggel G drj'tlóre szállították. Azéft szállították óket kocsin, tnert
a magyar katonák nagyo.bb része már megkínzott és s.eb'esi-ilt vo.lt' nehogy
az riton ij.sszeessenek, az egészs'égesok a kocsi után gyalog hajtattak, siírŰr
puskatus- é's korb'ácsbiztatássai.
Tcibb isaszegi vÖroskato'n,a, kik haz'a tudt'ak j, nrri, cle itthon tartÓzkoclaz ton az ország kiiltinbozó részeibe ]-ra.
zaigyekvó vcjrijskatonák a ro,mán katon,aság Pestet ovezó súriícirl<álásai
e1cí] a Katonap'alllag zegzugos siírriségeibern rejtóztek két hőnapon át, rnig
egyik elíjbb, mási.k késóbb hazatérhe.teít; mintegy 70 vollt v r skatona rej.
tí-rzott Isaszeg határában, akik k zril, ha erról az idóról
es k szÓ, k<lnny

ni nem volt tanácsos', vala'rnint

csillog a szemeikben,

s hálatelt kijszonettel gondolnak azokra, akik a
nap mint nap elIátták élelemmel, a hírhozásért és kbzvetítésér't,melyet onzetleni.il, nagy titoktartással 1áttak el, kik k ziil
néhírnyanm'ég ma is é1nek. K zs'égiink lakossága most sern
tagadta rneg
onmagát, most is hií maradt kozs'égtink ósi szép torténelméhez,
miclón ii
i;ujkáIÓkat
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I]Ózsa-idók r.ildozÖttjeinek nyrijto.ít istápot, majd mikor' a kLrr.uc harcosokat lát'ta el csla1ád.t.agjaiként, aztán az 1849.es idókben bujkáIn.i kénys:zertil't iildijz tt családo'k és honvéd.ek százatt rejtegették, oltalmazták. Most
is osztÖ,nszeriíen cselekectél< ezt az 1919-es időkben, csupán csak é1etiikei
mentó ártaí1an emberekkel szetnben az isaszegiek.
Ez idóben, míg a románok garázdá1ko'dt.ak, kőzrségtinkben nenr vo]t
tanácsos litria lre1ni, mert étretveszé'lyes, a ]evetlkŐztetésig valÓ meztelen ki.
r'ablással kellet't szá'mol'ni. Világos n,appal elhajto,t'ták a gazda istá11Ójáb l
a tehenét, 1ovairt, dis'znÓit, tyÚrkjai't. Azolnfeltil minden héten hadisarcsze.
riíen ijssze kellett adni' G .do11óre kellett beszál1ííani a román katonaság
kozponti parancsnoksága számára megszabott nagy t.ételííélelmiszert, de
még Iepedót és párnákat is. Nem vo .t ktlzbiztons'ág, rettegés és féle'ie'm
száLlta meg a ktizséget. A mindennapi r;ablast rnegsokal1va a nép elkese.
redésébenegy-egy rornán katonát harácsolások kÖzben, ha alkalom aditdott rá, otthagyatták Ve1e a fog.a fehé jé't. (Tobbek kiizot| az isasz'egi Apátgyiak elmondása.)
Kevesen tudják Isaszegetn, hogy az utakon elfogot.t, haz"aigyekvó h:ti
magyar voroskatornát agyonlótték a román katonák, hármat egyik alka1ornma1 a régi boncház háta mtigott, o'tt el is temették, hármat pedig szjrltén agyon1óttek, d'e ezeknek arcát vériikkol belkenték t5s két napig temetetleni.it otth.agyták, ezt bevonulásuk napján cs,elekedták. Az oreg Ablak
bácsi temette el óket. A topolyosi harcban elesett magyar katonáJiai az,
akko,l.i reg erdóóriik temetiték el, juto.tt az országuli ároikba is belóJ'tiir,
sajnos' Vadórtilk elmorndása szeri'nt a Ben<ovits álián és a Mártorrberek.
ben is temette.k el a ro'mánok álta1 agyonlótt magyar kg'tonák'at 1919,
5-én és 6-án. A direktÓ 'ir.r,m volt tagjai és vo1t vorÖskatonák sok Sanyll.Íl
megprőbálta,tásnak, sokévi bortónbtintetésn.ek, házkutatásokn'ak, állatrdÓ
zaklatáso.i<nak, évekig tartÓ megaláztatÓ nyilvántartásiaak, jele'ntkezési l<iltelezettségre és á1Iásvesztésre voltak ítélve'1959. mároius 16-án Hatvan
városa az 1919-be'n a rolmlánok á1ta1 ott kivégzett magy.ar voroskatotrák
emlÓlrére mé1tő emlékmiívetavatott

mártírhalá1t'

- itt két isaszegi

vÖrÖskatona lelt

Visszaerrr'lékezési-il a 40 évvel eze]őttre, hadtl említsem íel a ma i.s er'ii_
ben és egészségben é1ó 82 eszt.endós Greznár Jakab kedves bátyánkat. E:r
a jÓ orog fel volt mentve az I9I4-1.8-as esztendók vérzivatar,a altil, mert
az északi fómritiely eeyik jÓ dolgozÓj'a vo]t, 1919.ben mint csa'ládo's, tilbb
gyei'meke's apa, 42 éves korában, ezd'att 40 évve1, oniként je.ientkezett vi-i.
roskatonárnak, r.é,sz-t vet,t a gyózelmes h'a.r.cokb.an, a csehel< és romiinok el.

len, m.Ín'dig e1órehaladÓ Íronto]<on. A napokb'an fflegkérdezíom, n.ein bánt'a-e meg, hogy vor skatona vo t. Azt Íe elte: ,'Sokat a szem,elmre vet.ettél<'
meg is szenvedtern érte, de sohasem sajnál,t'am, hogy vijroskartona voltan,
nem volt hiába az, mert mégis szamert utána
- mag'amon éreztem L'adabb, megbecsr'iltebb é'Iete iett a dolgozőknak, mint aze tt volt. Amit
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1zelott munkalrelyiinikon nem votrt szabad mond.ani és lré.rní,azután biltrlabban rnert a dorlgozÓ ktlve'te1ni.''
Isaszeg k zség tÖrténe rnéh'ez m'éltÓképpen sorakozik az 1919. évi Talrács.ktjztánsaság ideje, h'a rrivíd volt is, de feilnrérhetetlen elórehaladás
Lávlatait nyitotta rIjeg az eles,ettségben sanyargÓ népnek a jobb jovenció.
hőz va1ő joga kinyilatkoztatására adott bátorságot és sok bátor helytállá-s
és hííségmaradt azután is példaképpenszámunkra.
Ezért becsri1jLik m'eg, mert m.egérd'emLik azo'k az idók, s 'azok aZ e]TI'berek, akik akkor hely'tálltak k zs,égiinkben érttjnk, habár sokan meghaltak, rájuJ< méltÓbb kegye'1otíel enalékezzrink, akilk pedig élnek, azok iránt
megktilÖnb zte.tet.t tiszteletíel és szerotetiink nyilvánításával, tÖbb megbecsiilésse , gya,krabban fo.rduiju.nk Íeléjiik,mort hazánk és kozségt'ink
b nhódtek meg a m ltat és ;i1.
népe szebb, botrdogabb jiivendójéert

',ók

vendót''.

1918 oktőbere és cL Tand,cskőztd'rsasdg Isaszegen

197B. oktÓber 15-én az isaszegi

tartott elóadás

m

zeumban

Hatvan évvel ezelótt hazánkban gyózöht a polgárí demokratikus for.radalom, me yet a kozny'e1v ,,ószirőzsás'' fotradalornnal< nevezett e . Az
utána ktjvetkezö idószak o yan forrad'alrrr,i átalakulásokat pro'dukált, mei-v.

nek egyenes ered'nénye a T.anácskoztársas.ág rnegalakulása lett. A
n)'Űr háborri okozta sebek váItják ki Ady Endrérból a kÖvetkezóket:

szol.-

,,Iszcn-ry,3 dolgok rnos.tan tórténiilnek'
Népek népok.lreJ' egymás el1en gytí1n.ek,

B

ntistj'k és jok egyk'ént i<es'eriilnek
S ember hitei kiváIt meggyongiilnek.

Ember ha.jléki már rég nem ép|ilnek,
Szívek, tiízhelyek, agyak de sérulneik,
Ki]r olvasandják ezt, majd elképtilnek,
FIa ó szívtikben hiv érzések fiiln.ek'

Jaj' hogy szép álrmok igyen

elszo.rnyii1nek,
J.aj, hogy mind.ernek igába gornyíi1nek,

Jaj, hogy itt most már nem is lelkesuilne<,
S mégis ic1egen pokol lángján siilnok.
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Itt most vér-f o'lyÓk par:tlrol k,itérLilnek'
lt.t rno,st már minden ieendók gyértilnok,
Itt régi átkok mélyesre mé1yiilne}i;
Jaj, m,ik készulnek, jaj, mik is késziiln.ek?

Míg a i<órnyezó k zségekben a
Nemzetórs,ég a1aku1 novernber 6-án.
az á11,amhat'alm,at képviselt.é(
szemt.ilkben
akik
nép dtihe azo.k elien ÍorduJ,
nagyobb kilengésekríil
Isaszegen
Zsárnbo.k),
Vácsze:nt\ászlő,
i;il ValkÓ,
jegyzó (Badá,nyi KáadÓiigyi
az
a
falubÓl
eltávozot.t
Mégis
ilo"'o.

. . .''

(KrÓnikás érrek 191B.bc'l)

Ágo'stoln f.őjeEyzó pedig betegszabadságra megy fe.bruÍr'
és a pénztárnok. Decembey.
i-a,,.,r,u,,.'o,"'ao.tt a kozségi bírÓ, a tijrvénybírő

""* u..'an.h
.Jii'l,

há]col'ti
tr rÖvid isrneL.tető ke'retei nom teszik lehetóvé, hogy akár a
meg.
sol:sát
és
átvák
az
a
seb'esiilt.ek,
'flélárvák
véráldozatait, a rokkant'ak,

isrnerjtik.AszámoIkÖnmagukér'tbeszélnek!Ausz1,ria-Magyalországotr
sebesult.
1914-1918 ktjzijtt a háboru méxlege:1milliÓ haiott,3,6 mi1l'iÓ

E szárnok ta

alrn,azzák Isaszeg háborris veszíeségeit is'

Az egyéni vissz;i'i.

ermlékezések'amégélószemtanrikjobbanecs.et.e1hetnél<akózellátásinehézségeket, aZ oro,sz frontr

l jtjvő híreket a

k'a1'onabarát,kozáSo.krÓ1,

a Nagy

szÖoktÓberi Szociialista Forladalo,mrol, az olasz frontokrÓl valő tiimeges
tartÓ
éve
négy
a
már
megelégelte
késerkró,l, az elégedet1enségról. Minclenki
hábor t.

Isaszegenaképviseló-testiiletiulésc{<egyreviharosabbakkáváltak.

Abeszállásol'niszándékozÓ16.honvédgy.aiogezredrészéreeJ.he1yer'é:;,t
már csak a karh.atalornmal lehetett biztosítan,i, mert a lr zség ter:uletéir
már rigyis le volt foglalva minden szálláshely az {. sz, honvéd keruleii
tartatrékos tisztiiskolásolk számára.

Ezekvoltakaze7ózményeiazaszirőzsásfo.rradalo'mgyrjzelnrének.r\

aZ ortovábbi isaszegi esornényelk szervesen í11eszkednek a naB)' egészbe,
hagyhaínánls
is
abba
Ezzel
tulajdonképpen
megegyeznek.
átlaggal
szágos

azisrnerrkedéstekorszakkal,haazrijabbkutat.ásoknemhoztakvo.lna

érinfolszínre olyan adatokat, arnelyek elsósorban benlitnket, isaszegieket
tenek.

oktÓber31-énaÍóvárosb'anátvetteahatalrnataNemz'etiTanárs,
KárolyiMihállyalazélén.Errő1mind'eniittplakátokje1ennekmeg.Károlyi Mihály neve ism.ert'té lett nálunk is. Emlékeznek is so'kan arra, hogy
azílkamajoriésaszontgyirgypusztaicsaládoklakásaibarrafalakonmiig
fijg1928-ban nemcs'ak a szentkép.ek, hanem Károlyi Mihály képe is ott
girtt. Mint a tijbbi k zségb'en, így nálunk is rr.legalakult a Néptanács november 3-án. A Néptanács intézkedései kijzott Szerepel a polgárórség felá1lítása s az élelmezéskérdéseinek rnegoldása' Tagjai voltak: Ntirenberger

a,Fekel;e
JőzseÍ,Guters,do'rfGáspár,KissGábor,DrozdaJÓzsef'GoraBé
MenárFiilóp,
R"agác.s
JÓzsef,
Vojt
János, Batuska MiháIy, Cseri István,
.I.j.
Zombori
János,
Vojt
Vince,
Palaga
F.orenc,
tovics Lajos, ifj. Paulovics
zsefné.

Az

a1aegész járásra kiterjedóen vÍszont csak 1919. február 6.án
é"
kozélelmezési
Íóleg
tanácsok. Tevéirenységiik

kulnak rneg a nemzeti

kózbiztonsági kérdé.sekmegoIdására vonatkoznak.
io

Isaszegi voróskatona fiatalok

jeben már forrrongásokr l, elégec]ettenségról oiLvashatunk a fószolgabírÓÍ
dece;mber
1918.
Egy
határaín.
lentésekben, amelyek átcsaptak a kcjzség
egy16-rÓ1 fennmaraclt jegyzőkinyv szerint az isaszegi kÖzalkalmazo;ttak
ségesen sz,trájliba iéptek' sÓít felhívassal fordultak a ko'rny.ék kozalkal,mazottaihoz is, hogy hagyják abba miík désirket, míg elégtél,elt nem kaptrak
az egyeseket ér.t sérelrneket illetően, KéFtéka Szociáldemokrata Párrt vizsg/r1atát. Ezen a gy trésen Drozda JÓzseÍ ir:ányítotía hely'es rneder'be az, esenlé nyeket (a kés óbbi cl i.r:ekttir.ium elnoke).

Mint ebb 1 is látjuk, a kizségb'en a vezetl szerep ekkorra a balo.1da1i
szociáidemokratáké. Ebbíjl az időból fennmaradt két visszaeml.ékezés sze-

rint Kun Bé1a kétszer is járt Isaszegen. tzvegy Sári Béláné1953-ban és
Özv. Forczek Istvánné 1950-ben számolt be arrÓl, hogy a Monártovi:s29

koc,sma udvarán tarto'tt beszéd.ében tobbek kijzótt a ktjvet,kezóke't mondta:
valrami;t, senki
,,Elvtársrak! olyan helyzetet akarurlk, hogyh,a itt l.etesziink
Tvtrorst
vagy soha, de
rászorulva.
se
legyen
senki
máséra
hogy
e1 ne vegye,

meg ke1l már egyszer valÓsulnia az l848-as eszrnéknok. Nem lehet a ina.
gyar nép a világ népeinerk a mostohája. Most a mene]<iilés idejét nem ke.
r:iilhetjtik e|; vigyázzanlak magukra! Sztirke lovon megyek ki az országtrÓl,
cle vÖ-ri's 1ovon megyek haza. Legyel-lek nyugodtakl'' Az utÓbbí szavak miir
a jti1ius végi beszédben hangozhattak eI.
Az éleImezési nehézségek,a rekvirálások nem szrirrnek. A sp'anyol.
járvány, ahogy ekrkor nevezték, elér,te Isaszeget is.
1919. március 21-én megalakul hazái.lkb.an a TanácskÖztársaság. Kijz.
igazgatásban j nevek tiínnek Íel. Isaszegról az elsó írásos ferljegyzés sz'eri.nt március 2B-án a kozigazgatásbÓI két munk'aeró hiányzik, de az ápri1is 19-i jelentés szerint már ,,a d,irektÓrium három tagja állandőan mííliiid.ik.'. Er':iclrich Ágoston tójegyzó h'elyére Mo nár Géza jegyzó keriilt. A megyei választásoko,n a já.rás 12 kti dotte i<tjztjtt van Drozda Jőzsef, az lsa.
szegi clirektÓrium elnorke. Az isaszegi választ.ásokrÓl eredeti szavazÓlapot
í5riz a r .:Iuzeu,:m. rnely.nek a apján megisÍnerjiik a jelolt.ek névsorát. A válasz'tások eredrrr'énye szerint a direktor:iium tagjai a koveiLkezők Iettek:
Drozda JÓzseÍ kárpítoo,
Nagy Sándorr MÁv Távirdász,
Elerkes Jenó állarni tanítÓ,

Tihon JÓzséf ÍÖldmííves.
Megai'aku1 a for ad'atrrni tórvényszék, a korrnyéllen az egyetlen. Einőke

Nagy Sándor.

A

direktÓrium mííkodésétdokumentáiják

a

fennmaradt

jegyzóiktjnyvek 'a kÖvetkezó kelt,ezésekkel : áp.rili.s I4., I5.; május B., |7,, 24.,
31.; jirnius I4.,20.; jrjlius 5., I2., \g.,20. Az április 14-i iilése'n batároz,záI<
o1 a v rcj.sórls.ég felállítását. A v.ijrcjsórség tagjai vol.tak:
Pásztor Rezső
Surm'an 1stván szakaszp,arancsnok
Klincsek Istvá}.n
H,ajdri Mihály szakaszpa'rancsnok lr.

Forczek István
Sztrancsek János
Pe::ger István
Heiisler Lajos
Petrik István
lttern Je ro
Tihorn

Gergely János

Karton Si'mon

Petrik Sátldor

ltleln l\Írn[n
Apágyi János
Vojt István

Mihály

B,atosi1ra

János

Balázs Mihály
A v 'rosőrség Segítói a gátórbk voltak, 'akiknek volt fegyvervise1ési en.

gec1é1yijk' Így vécltékkőztjs eróvel a kozvagyont. tnzettren, hííségesmÍíködésukre azért is sziikség vo1t, rnert az 1918. november 6.án rnega.1akult

Ilelyi llemz'etórség ne.m tijltijtte be hivatását' Bizonyítja ezt eey ig18, noVelnber 19-ról {ennmar'adt jelentés, rnely szerint az isaszogÍ cserndór(írs
ielentl a eód.juó'i jár'á.si fószolgabírÓnak, hogy a fellázadt rr'emzetórtjiet,
nz aszricli ',Szervezett munkásrirség,' leÍegyvei.ezte (iásd .,Iratok Pest me.
gl'e' tiir'ténetéhez'' il9' o]d.).

direl<t riumi iilések a kóvetkezó .témákkal foglalkoztak: fi.l dosztás,
l biz:rlmi r'ondszer kiépít.ése,a jeeyz i fize,tés, iakáskérdés, iv víz, az intéz(i és a l<isbírÓk tigye, a kiuta t ruhanemrik elolsztásra, a járási tan.ács,ba
valcl clele.glllás, Ír'rvardíja.k' hídépítés'a PéceI fe1é vezetó ríton' faárr"erés,
1liJ<ílsJ:r!i'elr, borti1alom, 1<oz'e11átás, ritj.avítás, tejb.eszolgá1tatás a fóváros.
llak. a tÚizbiztonság. ,a járvárryiigy. VoIt olyan ijlés, rnelynek jegyzóikiinyve
szerint éjjel 11 Órakor lett vege. Nagy viták voltak! M.ájus B-án 'a direk*
tÍ]]'iul-n e1nÖke, Dr.ozda JÓzsef lemond a sze'mélyét ér.t támadások miatt.
l,enoncliis/lt áZonban nem Íog,adják e1, hane.m kerik, hogy tovább.na is Ieg]Ien il l<|izség népénekvezetóje. Úgy látjuk, hogy mindenki, akí,nek osak
r'olt be1esző1ása a kt-rzség életébe,é'rezte saját fel'e1ósségének s lyát. A fent
|t'1srrr'olt direktÓriumi tilések témáinalk sokasága is ezt bizonyítja.
A 342 foldigényló k zirtt igen kevés vo1,t a szétosz'tott 160 hold fold.
]..e1rrrcr|i1t a szovetkezés golndo1ata is, valÓszínií1eg szovjet hatásra. BartÓk

A

x{iir.torr MÁV-lakatos szavait id.ézem

:

..A fo1deket szét kell osz'ta.ni, a gazdák birtokait e 1<ell venni, rnÍnrleirt szrjvetkezeti alapo'n kell kezelni."
Nagy goind rnég' hogy az áIlatá,llo.mány igen rnegcsappant' Tenyészii]Iatokril 36 kér'e em érkezett, de eb;ból csak hatan kaptak' Megal.akul a
kiilonféle bizottságok meil.ett a gabo.naátvétel.i bizottság Br.edar Pál és
Mihá}y szernélyében. A Íóváro'snak 3000 Llirllát és tejet szállít a
A hallat.lan éilelmezésin'ehéZségekgondj'ait a vármegyei direktőt'iltn íe lrívása is híven ttilkroá:
,,tro'kos panaszok h,angzanak el a kozellátás miatt, o.1y p'anaszok' ame.

F'ard<as

j<iizség.

lyeken segíteni ma senki sem tud. Segíteni asak cinfegye1mezéssel és trirelemtnel lehet, 'mert ezt ktjveteli tó,ltinik nemcsak a k zség nyugalma, de

6 16'n{gs'ktjztárrsaság té,nye n'em a
ft.ontokon dól el, neim a fegyverek dcintenek, harrem az elvtársak onfegyeJ..
tne. be'látása, amely rrr,e$ tudía érteni és másokkal értetni, hogy a nincs.
,l'elenségnek
nem a je1en rendszer az oka, hanem ennek egy otéves hábttrÍr, arnely anyagilag, ertkTlcsileg, de Íóképpen gazdaság1ilag lehetetl.en.né
ttlsz. Kérem tehát .az elvtársakat, hogy hassanak oda, hogy lTlegnyugtassák
kiiveteli azt a tanácskorr.rn'ány léte is.

a 1<ozvélemén5rt.,'
Isaszegen szocs'alízáIt rjzem'rói is beszélhetíink. Ez a tőzegtelep volt.
Munkásainak névjegyzékétés ogy eredeti fényképet a m. zeuÍnban talá1hatunk.

Teljes épségbenés terjedelelmben maradt ránk 'a járási mérnÖk-bizrtos
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sorát
álta1 készítettmiíszaki munkakataszter, amely a tennivalÓk hosszri
ezek?
tartalmazza. NIik voltak
1.

b'aif okozÓ Rákos-patak szabályozás'a. A vidéket ugyanis
40 hold árLérrel ha'sznavehete'tlonné |ette. Ha ezt a terÍiletet sik.ertiL]. vÍzte]eníte.ni. egyrjttal kivá1Ó halastavak.at 1ehet itt létesíteinj.
A t,óze,g kiterrnelése e.g}'ic1ejií1,eg a Íoldmunkálatok elvégzésétjelenti.

A sok

2.Kéthídmegjavítása;egyikaPéce].Íelévezetóri.ton,amá'sikpedig a Rákos hídja.
3. Gazdasági vasrit építés'eerdókiterme1é's céljaira.

Ezt a rnunkát

MÁv Gépgyár munkásai válIa]t.ák.
A RákÓczi tit kivéíelévelvalamennyi rit kiépítése.I1karnajorhoz

a

es

Ür.gemajorhoz vivó ut kiépítese,rajta a hid'ak javitása.

A lakasok. az istállÓk. a'magtár]ak o'ly elhanyagoltak, hogy padiá.
saikonbefolyikavíz.Kb.10000m2teriiletszorulbefedésre.A
gazdas.ágban betonjaszl.ak építése.(1 vagoLn cemení; kell hozzá')

Mindlkét m,ajorban két-k.ét sztlnap,ajta építése(a faanyag az er,d(l.
ból term'e1tletó). Szeintgyo.rgy majorban u,gyancsak 5000 m2 tetó.
fedés sziikséges.
6.
7.

A kutak kiliisztítása, falazott trágyagtjdÖr ]é|esítése.
Ket m'egfe1e1ó bognármiíhely és két kovácsmiílrely van a gaz a-

ságban.
B.

A szentgyórgyi gazdasági gépeket a fóvárosi gépgyárben

9.

A

javítani.

tiízo tő f,glszerelést korszeriísííenikei.l'
darab 15 m-es tomlőre van sziikség.

A

meg kejl

m'ajcl'rokban egy-egy

10'Kert.észetre,illetveházhelyrealkalmasfÖtrdetadi'nnyefold,akaton,a.kertek kb. 4? kat. holdon. a cigánysor 5-6 ho do'n, meilyre
11.

már e1ózó1eg kb. 200 igényló jel,ent.kezett.
A telep kiválőan a'1ka1mas terrnészet adta ferkvésénétés vízbósé.

gérré1f ogva h'altenyésztésre'

].2.ASzenígyÓrgymajormellett1906_1916-igmrik dószeszgyármin-

dengazdaságiigénynekrnegfelel'Atózee.kitermetrésénekvil a'mosításá,ra van két elelkí;ro,motor e's 250 db oszlop. A kíí;errnelés]'5 évi
rnun,krát igényel. Az itt dolgozÓ idénymrr,nkások szárnára barakk
építésérevan szti.kség. Kellenének téglaé'getó kemencék is. (A hely.

színen jő rninó.ségÍíagyag találhatÓ.)
I.3' A szentgycirgyi építkezés'ekhezkb.10_12 vagorr kavics t 50 000 db
tégla sztikséges. Faanyag az erdóbó.l biztosíth,atÓ.
14. Két szénapajta is kell.
15' Itrázhely.ekre van sziíkség a majo.rok'ná1, hogy azoknak a cselédeknek, akik 14 m2 alapteriilertgn egy szobát kozos konyhávail l-rasználtak, kétszob.a-konyhás lakásokat 1ehessen építeni.

i{i.

vitn kb.300 napszá.tnos, írcs, kómrlír,.es és egyéb sziikséges iparos, kíkhez a szo'msz'édos DánybÓ1 is }<ereshetó.k mun-

A

l<ijz.ségben

kaisok

B'lii' 1ctt vo1na idíj mindezek rnegvalosításához,!
A ]<ozrtÚívelíjdessel r''alÓ torijdést rnr-ríatja, hogy már április 25.én megEtrekes JerníítanítÓ és
a]lrlit'tl zr koz'nrií'vlelódési bizotl'ság, melynek tagjai
Íáradozott' a koz.
solrat
tag
is
direktÓriu,mi
Jenó
mint
Elekes
Istr,án.
Vrr.jt
az él'el.mezésiés
rnég
kívti1
A kÖzmiívelódélsen
st.'g, ]akÓinak ér.clelkében.
indított e el]ene
I(ésijbb
az
eredrrr,ényesen'
is
intézte
népjti1étitecnclőlret
során még a Pestvidéki Tőrvényszérk is l<énytelen vo.1t figy.e'le'mbe
]lir::rs

r'cr-rni1920_bai"r,hogyaÍalunaksokatsegített'aszíikosviszonyokenyhíté^
a va11ás- és népsi:r,e1. .A. tantest|i1et elótt áprilís hő foIyamán ő ismert.etlte
Az isaszegi pe.
rencle1eteket.
nép.biztosság'i
taríalmazri
r.eí'ormját
rl]itatás

tagjai voltak a T'anítÓk Szakszervezet,ének. MÍírködésiikri5ú,az
készti1t jegyzólkÖnyv ered.e'ti példánya a muLi j tisztikar megv.álasztásárÓl

cllgilgusc;l<

z,cunbir kerult. E szerint einÖk Elekes Jeníi, biza1miak Homonnai Károl;l
t'- Kíir.ágo Jo1án, pénztáros Liftner Margit neve1ó. Taggyííléstik.jn meg,vigazcl'asági iigyek.
t.atiiil{ a po1itilrai esoményeket, foglalkozt,ak 'nevetrési és
lie1. A zavarta]an tanítás érdekében az iskola igazgatÓja ttj;b;b beadványnya1 fcrrclult a tanácshoz meszelés, tiizelés' tábIaiestés, v'alarnint a pÍnce
r-íztelenítésetárgyá'ban. A megye.i míív.oszt. vezetóje ut'asítja is az isa.;zegi clirektÓr.iumot az azo.nnali intézked.ésre,azonrban erre már nem kErLil
sor' Az- iskoIa régi anyakőlnyvi n,aplÓibÓl is'rnerjiik az ítt tanítÓ pedagogu.
sirli névsolát. Megtucljuk, hogy az 1918/19-es tanévben az isko.la tanu'lÓílltrli szátna 712, a nevelólét.szám pedig 1?. Az ovoda vezetóje Ko'csis Kár'o1vné (Mi1ka néni), az iskola igazgatÓja Flomonnai Károly, aki analfabéta-

lrnlolvamot is indito,tt.

JÚrnius 17-én a1akul meg aZ egéSzségtigyi bizottság, rnelynek tagjai:
Polgár Kái:oly, RaclÓ Gyuláné, Drozda JÓzsef, Apágyi Pá1, Payer JÓz'sleÍ]. Ne.tn vo1t konnyií do1ga a bizoittságnak a járvány pusztítása mialt,
ilc'ciig itz Útj o'i.vo,s választ.ásako,r rnegállapítást nyert, hogy ,,két orvors miíliiit-lése ebben a k zségben egyiknek a megé1hotés'ét veszé1yezterti,'. Egy

c1r.

A

sL:anyolnátha és a vérh.asjárvány kiizben
irc:lig Szedte álc1ozatai't. A felnŐ'tt1ralálozás mellett h.at héNen belt.il 10 csa.
}til-cl gyermeke ha]'t meg, mind egy éven alu1iak.
A Vijr .s Hadser:eg honvédó harcaihoz Isaszegen három a1kalornmal
V('lt toborzás. A bevonult katonák névsorát a Fa1um zeu:m órzil. A Tanácsliclztársaságért hŐsi ha1'ált halt Juni Pát, aki a ?. ezred II.. z.ászlőalj 5, szá.
z:rciÉrban ilarco,1t. Félnyképe é]s e.gy átta1a ír't tábori levelezcj']ap a m zetrm|lan t,aiálhatÓ. Szenrtan k valloimása szerin.t Jr-lni Pá1t már sebesiilíen, 3í}
Liirsáva1 egyiitt a románok Flatvanba hurcolták, ott v re,Sr'e verték és háronrnapi éheztetés után agyonverták. Kossik Bé1a volt voroskatona fény.
li.pet is a m zeum orzi.

(J]'Vosra

van csupá'n sztikség.

J.J

A prolet.árdiktatrir'a megvéd,ésére,az elle'n,ség fogadására eródítési
munka.latok folynak Péoel és R,ákoscsatra kozÖtt, me'lyeken is,aszegiek is
részt ve,sznek. A tanács.rendszer 133 napj'a után végzetes harcokra kerl.i t
sor. Augusztus 3-án román csap'atr:,k szá11ják rneg a ktjzséget. A bru;tali.
tásokről szÓlÓ visszaem1.ékezés'ok, szám sze.r.int 16-an elm'ondják, ho'gy ezen
a napo,n déIe1óít Hatvan feló1 visszavonulÓ vorcjskatonák tarto'ttak Budapest feIé. Érirltve az isaszegi országr-lbat, a szentkirályi ko'ro.nauradailom
IovLaskiildrjnoétó1 rnegtudták, hogy 'a TápiÓ vÖ1gye fe1ől hatalmas t miegií
e1lenséges lovasság és tiizérségozont tíe el a teriiletet. Erre a mragyar ka.
tonák 'a topolyosi részen rajvonalb'a ásták magukat és e]lenállásra rendez.
kedtek lre. Két isaszegi is kőztiik volt. Kcjzben a vasritvon,alon Budapest
felé haladt 'egy magy]ar katonai páncélvonat, rnely leállt s' rij'vid tájékozÓdás után beavat.kozott a harcba. E}<ko.r:ra azonban már a r,ajvonal elóti
felszÓrva ta]álták nagy tertileten 'a MÁVAG. és a Ganz-gyáriak álíal gyártotrt vaskos, hegyes éiií,négyágrí acélttiskéket. Ezeknek az vol' a tulajdonságuk, hogy a'kárhogy és akárhová dobták óket, három águlk a forldbe ta.
padt, a negyedik éles írg pedig felfelé á1.tt. A rom]án 1ovasság lovai, arnint
az acé1tiiskékre léptek, az .a patáikba frirÓdott, a lovak h,arckáptelenné
válva ]eá]ltak és nagy kavarodást okoztak. Ez volt az alkalrnas p,illanat!
A magy,ar rajvornal tiizet nyi'tott. A román sereg megtorpant, lrÓs b;b jabb
lovas.roham kllvetl<ezott, d.e rnegisrnét.Lódott az e1óbbi kavarodás' Majd a
tiizérségetvetették be a magy.ar r,ajvonal e'11en, csak így sikeriilt legázolni
ket' A rnagyar katonák n-lind odavesztek. Sebesii1ten maradt életben egy
éppen isaszegi, aki a1ig 18 éves voIt. A halo,ttakat lnét nap mri.lva temették el.
Megszr!ínt a direktÓrlium miílktj'dése is e n.apon. Szepternber 3-án letartőztatják a direktőrium tagjait. Veitilk egytitt 45 a \eta őztatottak szám.a.
A Pestvidéki KiráIyi Tórvényszék 1920. okLtÓber 20-án kezdte mieg a tárgyalást. Novern,b'err 2-án vo,lt az ítélethÍrdetés.A perinatok tanulmányozása során kirajzolÓdott elóttii.nk a vádtottak tevékenys.ége' Tizenhárman
keriiltok bÖrtrjnbe, csa.lt kettó'nek s.ikerr'ilt m'egszdkniie' Így végzód 'tt a
1;t;J nap ttjr'ténete.
Juhász Gyula így ír 1920.b'an ,,A vén cigánynak'' cí'miíverséb'en:
,,HoI az 'az tinnep? Énmár nem rernéltelm,
Talán rnegiátja késó unoka,
A fold alatt csírázik csak neményem
Éstinnepem itt font nem lesz soh,a.

Fáj veszni ]átnolm annyi biiszke álmot,
De ez a fájás is ti1os nekem,
lis pan'aszos nékik dalos magányo'm'
Id.egen lettem i,tthon, idegen.
ó.,

Kis hangos senkik tr-il-rikoltanak tán?
Halkan zo'kog a fát.adt fájdalom,

Enyém egy árva, ho.ntal'an magyarság
Es emberség. De ezt már nem hagyom!''
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Kore elntjkségi tagja

g lels er é s éb en

Az e1lenséges rornán bojár hads.ereg 1919' augusztus 3-án harmirrc társár,a] golyÓ áltaii h'alál.ra íté1te,a 'sebesiilt Juní Pá1t, az isas'zegi Juni Péter
vcl1t vendéglós fíát, aki 18 éves korrában mint a Ganz Da.rrubius dolgozőja
icientkezett vóroskatonának. Részt vett a felvidéki harcokban az isaszegi
KÓkai Sándo'rral, a koronaur'adalom voi't szegódn.]rényeséve1, aki 1918. ok'Lt]}:eÍ"ben j tt haza hadifogságbÓl és 1919. május e1ején jelentkezett és b.e.
vrl n ul |'"'ő'rÖs'ka to n ának. Mind.kett ó j tiket k'ivé g ezték H,atvanban.
Az isaszegi topolEosi ellendlldsi kiizdelemben 1919. augusztus 3.án
}i"agy János koronauradalmi szegódményest, Nagy Gábor szi.ntén koronal.ti'ilc-L:r1ini szegódményest a topo1yosi e11enállás harcosának testvérbátyját,
l.L]<i az ellensélges tLizé'rségiágytizás krlveíkeztében a rajvo,nalban 23 éves
i;or-ában srflyos sebesulést kapott, ott a román ser,egbeliok szuronyaikkal
;r,r,i,onsz rtáli. Szintérr a topoiyosi e11enáliás rajvonalában nyolcvanegy
lnir!|}.ar v rrjskatona honvéddel egytitt, srilyos sebesiiltek, hósi ha.lottak
lt'ttcl]r az ellenséges tiizérség áey 'záséLt,őL. Az isaszegi temetó akkori fa)ltlciéjánál hat magyar katonát agyonlórttek az ellonséges rornán seregbe1iek' azért mert a román sereg Isaszegre bevonulásakor Szentgyorgypuszta
és a belsó rnajor koz ít a rom.ánokra lóttek. Csa.k két nap mrilva te'metlrcl;te e1 ezeket 'az oreg Ab ak bácsí, a h'arangozÓ,, sírás'Ó. Az Ál .arnii Erdógazdaság tuzbereki áliáján volt a rormán katonaság által elfogobt magyar
vijrr'lskatonák kivégzóhelye. Nyolc magy'ar viirijskatonát lóttek agyorn itt.
}igy szakaszra valÓ e.lfogott magyar katonát ki'végzesne állítottak fel, kr]z.
t."ih volt az is'aszegi Beszterczei János is. A kivégzés előtti pillanato'kban
i:t.kez'ett oda lÓháton egy rornán ezredes, aki a továtlbi k{végzést betiltotta.
Trlbb kivégzésnem volt itt. A nyol'c eltemetett magyar katona ki)ziil 1920ban kettó,t exhumáltak és Rákospatotára szá11ították. Hat sírha1o.m sokáig

és vil..ágos volt' A budapelsti hozzátarlozók az isaszegi állornástÓl
gyalog sokszor látogatták rneg a tuzbereki sírhantokat.
Isaszeg teriil'etén 98 magya'r v r skato'na honvédnek emlékét 6nzzik,
l-t]<iket az eilenség ártatlanul kivégzett.

Jtpo1t

Megjeggzés:

Az

ís'aszegi falumrizeum tanácskrjzsársasági tárolőjában

isaszegi vtjrtjskato'nák és vÖrÖsórsijt névsorá.ban 118 igazolt isaszegi volt
r.;jroskatona honvéd neve Van fe1so,ro.1va.

ar:

-

Szerk.
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A topolyosi eltená'tldsi harc,

7919. augusztus 3.

_ GijReggel ? Óra alig mrílhafott. mikor az _ akkor még keskeny
_
tészIőnyi
60
felói
ÍIaívan
d 11ó felé vezetó kozÍorgalmi irthoz érkezett
pihenésre
el.
]<is
egy
áror1<
sz,élén
honvéd. Az
ben sebesiilt
- vijroskatonavo]t a menetirányu,k. A koz.ttik levó N,agv Gáhelyezkedtek, mert Pestre
borésNagyJánosisaszegiek,épp.enbricslizásrakésztitrtek,mikorfel.t nt
a falu Íe1eíl lován vágtatva a Szentkirá1yi m.ajorbÓl Gijd ,llóre, az lrada1om kasz'nárságához kLitdott uradalm.i béreslegény.A Nagy fivérek felismeriék, rnert k is a koronauraclatrom béresei kÖz l jelentkeztek - még
_ kiáltotta
május hő 1.én őnként vorrjskatonán.ak. Áltj n.!eg ocséml
megá}lítsa'
biztosan
hogy
á11t'
is
Eléje
felé.
Nagy Jánors a lÓháto'n haladÓ
_ Miért riz 'd ennyire a lovadat? _ Stirgós a parancsom, er.esszenek tovább János bátyám! E1lenséges o1áh katonaság 1epte e és ii1te m.eg a te*
rijletet, mindkét majorunkat (a1sÓ és fe].só szentkirályi majo.r)' Rengeteg
Iovasság, tiizérség, gy.alogság! }'{ustrálják a lovainkat, vj'szik az ab'r'akot'
jelentsc1
nagy a veszedelom. Gaz'd'ánk menesztett, ,,Menj, rohanj G d 1lőre,
,a kasznár rirnak, hogy siserehacl 1epte el majorjainkat. Nerncsák a rnag.
tárt, de a 1ak,ásokat is raboljákl,'- Er'esszenek hát tovább, magukat meg
áldj,a m'eg az Úr Isíen| _ Máris vágtatott lován tovább a hírvivó legény.
A hír hailatára va1ahányan elv rijsÖdve, forróság járta át m.indnyájukat'
Nem megytink tovább! _ volt az elhatározás. Térképis e'lókeriilt. Az el.
lenséges sereg e1óreha1adási iránya: Gcj"clolló-Budapest! Nézzétek! Micso'
da |erep, kétsz'áz méteres lovészárkot végig a homokbuokán! Máris dobáiEgy p'áncélvonat ha1ad a síneken Pest felé.
ják a ftjlcletl
- odanézzetekl
Leá1lt Isaszegen. I(ét l:ajtárs' vá1lalkozík, hátha 1ehet veltilk szÓt érteni.
Meginduilnak az isaszegi állomásra. A pánc.éIvonat parancsnoka tájékozojedás.át éppen bef'ejezte. trvendett, amikor a két bajtárs odaé]r.'t, akik
_
érte.aho,gy
erról
lentotték, hogy nagy ro,mán sereg van a kozelben, ók
rajvo,r1alba ásták magukat ellená1lási szándékkal' Ha tud, segít.
sÍiltek
parncsno|lr
elvtárs, mert kevesen vagyun,k!
sen
A páncélvonat kísérői máris iioriilótttik voltak. Heíen hajlandÓk vol'
votrt to.
tak Tsaszegen maradn.l, mert a párroéIvonatnak siirgós parancs'a.ga1om
le.
vábbhaladni. mert már az uto so volt a vonalo.n, már minde'n fo
rajvon'al
a
melyet
magr-r.kkal,
álitl Hét bórzsákban acé1tiiskéket hoz,tak
eiótt nagy teruleten szétszÓrtak| Iíz ór,,a is lehetett, éppen végezíek a raj.
vonal elkészítésével'amikor láttál<, hogy az er.dószélen a falu feló'1 rendetlent-il. orólteteiten, szinte Íutva katonaféle aI.akok kÖzelednek feléjÍik.
Összenézngk a rajvonaloso'k, magyaroLk eze}r! Ir.ltegessiink ngkik! Meg is
j
érrkeztek, n'agyon iriegesn'eil< látszottal<. Elmondták, hogy Dány íelól ttek'
Pest felé vo.it szándél<uk menn,i. cle ahogy Szentgyij|gypusztát elhagytá'k'
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hogy hatalmas ellens,éges sereg, e 1 lovassággal, h'a1ad. lk a szá'ntÓíijtdr'e htizodtak már a kozeli majo,r eiŐtt és sortr'izet adtak a ro.mán seregfe' A 'Sereg leálit, m,ajd két oldalrol lovasság száguldott fe'Iéiiik. lk az
el'dcjségbe futotta.k' de azt is lá.tták, hogy néhány lemaradőt koztiliik eIÍogtak a románok és csapatul<hoz hajtoíták, lket már nem tild zték. mert
nrj,' ok tnesszire távoIodtak. A rajvou-ra1beliek elmondrták az rijabb hírhozilknal<, akik 16-'an voltak, hogy ók is Pestre szándékoz|ak menni, de
az ér1esri1ésrer'ajvonalba helyezke,dtek és el]ená]lásna készr.iirrek. JÓ tudják' hogy életliikkell fizethetnek ezélrt, de maradnak és maradjan.ak ők is,
így rryolcvanhárom lesz a léLs.zámuk'
Alig helyezkedt'ek eI a rajvon.alban, fegyveneikc"t elólkészítették,de
mcgallapították, hogy kevés a lószertik. Látták, hogy hat'alm,as tÖmeg im.
bolyog a falu felól' ro.má.nok, elo1 lovasságuk. Betrjltrik a szántÓfoldeket.
Kijze]c'dnek. lú.ár az acéltriskésteriiletre éríeik'Megtorpant végígaz el]enségas lorlasság * egyre-másra hullo'ttak a frjldre a lovaso <' mert leroskladtalr a lorlak, az acélttisk'ék a patákba i rÓdtak. Nagy tumultus keletkezert.
,,Futtuz, cli.akula'' * a kiabálo károimko'd'ásolk a rajvonalban is hallatsza.
nir]< tnár. Nagy lett a zíirzav^n:.az ellenséges seregben.
Ekko,r sivított v'egig
a hc.rnvéd r'ajvonal sortrize, mely m'iatt az e,llenséges sere,g lorlasságát
visz.
1i11táI<,

szakozta1 ták.

A raivon'a] rijr:a sorttizet aclott, melyet azonn'al jraistnételt. A me*lcpct| ellen.éges sereg gy'alogsága védelmiil a fcjldre Íekridt,
mintegy
más-

fél kilo,rné,terre voltak már a rajvonLa1tÓl. Egy icleig cserrd lett
a tertileten,
a' t.ajvonal vcjrosklatona honvédjei fig),.eltélk az
ellenséget, mely mozdulat-

]ai-rul fe]<l.idt.

Fé1 'ra multárr

egv sortiizet adtak

le a

kezclterl.'

felállni az ellenség'es seregben' Még

raivotlalbÓl' de már nem volt mindegyiktiknerk
l,o1ténye. Újra csencl let,t és fekvó helyzetben
maracit az el1enség. Egyszer'
csak liitják, hogy az ei1cnség' tr.izeL'jei erkeznel<
és lŐáliásba lrelyezkednek'
A ri.rjvoir'albÓl már csak k.'vesebtr prrská'bol tucltlak
so.rt,'izet adni ]ószeritiány nr,iatt, cie míg tottényiik van, acldig isnrettrik
lovéseiket. Az elle'nsé.
ges tiizérek m.integy l.rrisz ágyr'ibol
megkezdték a vorosliaton'a honvédek

laJvona1ának pásztázo 1ijvéseikkel szl-lnet
né1kl.i1i os'tro.rrrlását, so.rra csaLz ágyuzás egy ora hosszat tlartott. A rajvonal vortjskatona honvécljei k ziil m.ár
soJ< volt a halott az agy ',ástol,
alri m,ég éIt, az is sebestilt volt már. Selr'estilten,
c]e élt m.ég a két is.aszegi
tivér, Nagy Gábor és Nagy Jái-ros. Nagy
Gábo'r a rajvonal erdó felóli véBén volt állá.sban. Ürege,t vájt a rairlonal végebe,
melyr.e a légr-ryo'má5 lr r,ctlreztéb.n a kozolben levó nagy
Iclmbozatli akácfa ráclólt. Így teljesen
el 1eft zá..," n *.i''^.^
'..1 '.',oJb,an, és így maradhratoit életben egyeclriil, melt az
.1,-.'-'. .
(tts)/uzas
megszr-ínte ut,án az e1lerrséges gyalogs'ág feltiízot.t szuronyai'kkal
rohamozta m.g a rajvonalat,
még az elhaltakat is sszeszrirkálták, senki
sem
pocltak be a tar"ackok
találatai.

marad't é]etben.

Legázolták a hósi ellenállás't, csak egyetlenegy, a 18 eszterndós Nag.v
Gábor m'aradt életben sebesiilten. Az alkonyodÓ estén mert klijÖnni és a
Be}só majorba m.ent, alrol béres vol.rt' Pálirnkás gazd.a vett,e pártfogásába.
Az elhalt magyar hon.védeket az erdésze't emlberei te,mLették el két nap
mrilva az országrit ánkáb'a és a terriileten. Az árok oldalán mint.egy hrisz

fejfás sírh'alolm voJ.t, de a tertileten végig, a topolyosi r.észig vorltak fejfák,
melyekre két-három éVig virágot is vitt a kegyetret. A hantokat az enyészet már nyolmtalanná tetüe.

Szatmá'rg Zoltá,n

A Szouietuniő elleni interuenci,ő isaszegi, katonói'

A

Szovjetuniő me'galakulásában, a Nagy oktÓbe'ri Szocial{sta Forr.adalom gyózelmélrcrr százezer magyar hLadifogo y honvéd kozott 27.en vettek részt isaszegiek is' (Tortérrt.elrníink gyo'ny ríífe1adata 7esz az isaszegi
Hon,isrngr'eti Szakk rnek házrőI házra járva adaíaik.at iisszegyÍíjteni.) A
SzovjetunlÓban nevezetes tevékenység'et végzett két isaszegi, volt h'adifcgolyrol emlékeziink.
1. Gyalus Mihály volt isaszegi ktjzl'isztelet,ben é1ó bo,gnármester 1890.
ben sziiletett' 1915 februárjáblan behívták katonának, 1915 szeptemberében o.rosz hadifogságba es'ett. A fronttÓl Kijevig 600 kilo,méte'rt ko1lett
gyalogol,ni'a elfogott társ,aival. Sok hányattatás és nehéz kÖriilimrélnyek után
Acsinszk;b'an' j.anuár e'lsején, Miháltyi nevezetÍí,a Vóros Hadsereg magyar

konaisszárja beszélt az obtle'Vó magyar hadífoglyokhoz, százan jelentkeztek' Parancsnolkuk a legendás hiríi Zalka Máté volt' Tájékoztatták óket,
lrogy veszélyben van a fi.atlai szovjet áI'Iam aranyfed,ezete, fehér bandák

akarják kilopni az otszágból,

A kil,enc vagorrbőÍ á1lo, arannyal r.akott Vonat egy tatár egység feliigye,lete alatt épp'en az állo,máson van. A szovjet korrnány kéréséreát
kellett venní a vas.riii szerelvényt és Kazanyba szállíta'ni. Nragyon hossz.ri
Úrt és ezer veszede em kcjzcjtt vállalták a folad'atot. Egyetlen olomzár se
sériilt meg a vagoÍrokon, éber vigyáza t'al, sikeresen te;ljesíte,tt.ék a megbízatást. Dicséretben részesiiltek. ]'921 tavaszán Összeírták ó]ket, ki szándékozik h,azatérni' Így keriilt haza' Rigáig hajÓn szállíto,tták, ahol egy
hétig megf.igyelés alatt óxizték, majd M.agyarországra érkezve a csőt.i lá.
gerblan rnég két hétig m'egf'ígyelésa1att tar'tották. Ahogy éle,t,é,benelrnondta, a késóbibí évgk során is érezlrette, hogy idehaza is rnegfigyelés
alatt állo'tt. 1942-ben pedig m'ár a koteilezó lratonai korhatáron tríl vol,t,
rrlégis behívták tart'alékos katonai szolgála,tra. A felszabadulás eló,tti na.
3B

pokb.an 1944-ben szereiték le. Internac'ion'alista tevékenys.ége hivatalosan

A hadiÍogságbÓl csak a rézcsajkáját tudta hazarmelyet
em]éktil,
az
1965. évi e'lha'lálozásáig is megórz tt és 19?6.barr
bozni
Ie.lesége muzou,munkn'ak ajárrdé.ko zott, arnit ereklyeként órzijnk.
bizonyított és elismert.

Míhály (később Simonra mag'rarosította nevét) 1894-ben
1914-iren
bevo.nul'tlabták katonán,ak, kiképzéseut,án az ol:osz
sz|iletett,
Ir'ontra kertilt. Szakasza 1915-ben orosz lovas.ság rajÍalités.es roha'ma ktjvetkeztében hadiÍogságb'a juto'tt. Gyalog Voro,nyezsbe meneteltek, katonai
2. Skribek

péks,égben mint hadiÍogoly dolgozott. 1916-b'an Kazanyba vit1,ék oket,
ahonnan szénbányába irányították. 1917 decemborében kikérdezték,hogy
kinek rni a szakrnája, neki kedves foglal.koása vo]t a kómrivosség, ezért

nemsolrára tizedmagával Moszkvába száI]ították őket katonai kaszárnyák
'|avításána. Nagyoln hiíségesendolgoztak, mert jÓ volt az e11átásu.k, pénzberrj fize'Lésl.ik is vo.lt' Ruházatot Ís tudt'ak mlagulinak vásárolni. 19t8'
már-

ciu's e1ején Lenín elvtárs is megl.átogiltta munkahelyr-iikrjn őket, clicsér:e,tben t'észestiltek és távoztával kezet fogott v'e1tik' Nagy eiŐnyér. volt,
hogy
már jÓI tudott oroszul is beszélnli, mert már gyeri:rlell<korátol szl'ová'kt'l
is
1lirjott. A kaszáirnyák javítása után iskolaépLiletok tatarozásár:a
rendelték
ijl'"et. Az egyik moszkvai nagy iskola javítás.a befej.eztlével
Lenlin elvtárs-

sal

is jra

ta]álkozhattak május hÓnap v{g.{n, aki nagyon kozve.tlen volt
is rnegkérdezte, mi lenne a kívánsága' A tobbjek l-relyett is
elmondta, hogy az I'enne a vágyr-lk, l-rogy hosszu idó
ota szereínén,ek hazamenni. Ne'msokára jo'tt a parancs és engedély, hogy
haza.mohetnek. Kocstn, vonaton és nagyon sok gyalogláss.a1 1918' jriniusb'an
érte el a rnagyar
határt és hazraér.kezett. Még azo.n es'ztendóben megházasodo'tt'
K.érdésemre
elmondta, hogy fogsága alatt két isasz'egive,l taiálkozo,tt,
az egyik jÓ ísmerőse volt: KÓkai Sándor hasonlÓ kor koronaurad'alrni
béres' alki sz;int'en
nemsokára hazLajcj'he,tetlt, akiróI tudta, hogy 1919.ben
beálit ilnként v rtlskatonárrak és azt is megtudta felŐl,e, hogy 1919.
augusztus elején ttj"bbedmagáVal ÍIatvanban román katonaság kivégezte
az isaszegi Juni Peter
vendéglős
hozz:ájuk, tóle

Pál nevíífiával egytitt'
3. ol'áh JÓzs,ef 1892.b'en sziiLletett Isaszegen' 24
éves ko,rában ker'iilt
ltadifogságba, mint hadifogo,ly jelentkezett
a SzovjetuníÓ-ellenes interv,e'n-

cios s.erogbe a trjbbi magyal hadifogo]lyal. oláh
nevét, mint isaszegLive,l
találkozÓt ermlíte,tte Gy'a.lus Mihály is. o1áh
Jrjzsef a szibériai bányá,bÓI je.
lentkezett. Végi'gbarangolt'a a harct.ereket,
1921-ben tiidóbajj.al, betregen
é|t haza, gyÓgyít,hratattranul e'Ihai't. Fejfája
is elkorhadt, fejfájának férn|ábl'a felirata a temetó ritján hevert,
a m zeurnba lett behozv a, otft, ótzík,
tnert hozzátartozÓí se marradtak,
sírhalrna is. eltiÍnt.

-
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Néhai Velczer Istu ,n, vclli Damj'anich utcai 1akos eirnonclta' akkor éri
haza gyalog Isaszegre, amikor az akkori homokbuckás lalratlan terti1etén
a kcizség ,,topolyosi'' részéról puskaropogások ismétlódése és srirííágytj.zások hal1atszottali. A bevonulásban megtorpant az oláh-boiár ttizérségés
1ovasság. Elmondta, hogy a román katonaság elól a katonapallag erdeibe
menekiilt mintegy 50 Pest felé tartÓ vcjroskatona. koztrik ó is néhánv isaszegi volt v rcjskatonával, szakadékokban rejtózkodtek két hétig. Ecser:i
PáI, volt Templom utcai lakos minden nap
de váltakozva
t bb rsaszegi család legényei is fótt ételt hordtak és- élelmet, kerryeret- a buikálni
kényszeriiltek számára.

Néhai Ecseri Pál is elmondta, hogy nemcsiak élelmet. cle hírkozléseket
a románok vís.elkedéséról és embertelenségeiról. A bujkátok cigaretttrsz;Lik-.
ségletétés egy'éb megbízatásaikat hííségesen.nagy titokban te1jesítettélk'
A mi.ndenrnapí ta1á1kozÓ a locsodi rit mentén állt képesfánál volt.

Molndr Antalné (Rét utca 1.) még él, akkor míndennapímunkát'a
tobb i's.aszegi lánnyaI Ilkamajorba járt, ott keitgazdálkodási munlrákat

végez ek. Augusztus 3-án c]é1után 4 őra után indultak hazaÍlelé.de clélelcí|t
és rnég dé,lb,ern is hallcltták a Topolyos Íe,1ó1 a puskasortiizeket es az ágyir.
zásolkat. T{azajottrikb'e miir csend votrt, a koztiilr levó l<ét :rsszony mondta,
hogy menjenek a godijltrói tra, mely akkol' még sőderors r.i1, vrllt' Átmente}<

az árJ<on' ott láttak véresen, holtan két magyar holrvédet. n{,egborzarl.;a
futott'ak haz-a. Harmadnap már csonc] volt, a ki)zlségben a rom;inol< sem
rabo1tak. Munkába menet és munktibÓl iove't az ilkamirioli részen nen't
találkoztak románolrk'al, a koztiik levó idósebb asszonv tr.rotrcltir: .'Gyertek
lányok, menjtin}r a godoliói irtra!'' Az országr-i1; rirka oldalában ot 'teifás
sírhanto't látt'ak, magyar katonák lettek ott elteme.tve. Ett(í,1 kezclr,e az ósz
beálltáig kertilő ton hazafe]é vaclvúrágot szedte}r és cso.l<orbail helyezték
a sírhallnokra.
A tél m lta után, tavassza1 már.a sírhatltok Liciluppantak, a vihiit'a
vékony fejfákat is ledontotte, nem lát|uk trjbbé 'a sírh;.rntokat,
Major J nos NfÁV-]rocsi'r'endezó a Ke1eti prilyauclvaron. Elmondta,
hogy augu.sztus 3-án az isaszegi vasu|asok l<ora r'egge1tcí;l v;it.tá]< a Hatviit-l
feiíí1érkező vonatot, lrogy szolgá1atba mehessenok' de már' nem jott vona|,
Ha1,lottá.1r a Topolyos feló1 a puskasorttizeliet, majc1 ul'ána a hosszan tartÓ
ágy zásokat. }.agyon rossz,at sejtettelr, rnajc1 kilzo1te az á]1olr-rásfónijii:
_. Ne várjaliak cnrbei'ell, nem jtlrr tclbb vonat, nézzenelr 1e ho.lnap, majcJ

tohbet tu,:lunk akk...rt.

Mtt,jor Jánostle sz. Csarő"cli, jVIdria elmo'nclta, hrr,gy az isaszegi r'a.s'utasolt
r férjeikért,mert m,egtr'rclták, hogy hajnaltÓl a

fe1eségei nagyon aggÓc1ta

virsutá1lorrlásoln vannak, vorn,at nem jott. Az isaszegr nép aznap nagyon
el
sok román katona jrl,tt a kcjzségbe.

r'o]1 l<eser.edve,

Ilélelo.tt pt-tskázást és ágyr-izást hallot.tak a Godcjlló felé
vezetó ritről.
]<atonák nagyon goromblák voltak, rettenetesen
r<arorrll<ootar<,
1l zlzb an rabo11ak, |itottlék-verték'a
t-tr i il rleIl
n'épet.

A t.otliin

Néhrli, Zankai' ZaÜalits Vi.nce MAY-mozd,onyvezetó,
Templonr utcai
litiills it pttt-tcélvonat vezetője voJt. Elmondüa, hogy h'ét bórzsák
acéltriskét
vitt 7 onként ielentkezett páncélvonratbelí vcirrjskatona' a vonath
oZ jovo
vorijs]<atonir honvédek,ke1 egyiitt mentek. Zámkai
Vincável

kebe'seirol magnljfe'lvéte'lt ve'ttlinLk fol, rnelyet a mrjzeurmunlr " "'.""".*.uadattára óriz.

I]eszterczei Belicska Janos nyugalmazott MÁV.do1g;;ő,
.oi
Bé.a ubcai la.kos, hrÍséges vcjrijskatona
'"u* "
honvé'd ,o,t .,,ls"ontas',-&;;,
1lir'..]gzé:re fe]sorakoztatás.t is áté.t. E1beszérlés'eit
adaitárunkba n órizziJk,
|i]é|tui Batuslia Janos, volt Klapka utcaí
]akos: A vasutasok ttir.elllc|lell].jl rlárták a vo.nat érkezéséthogy szo,igál'"tr'"
,'".i 1i, itJ ráig vonat' aztán az ál]omálsfóncik kihir:r'ette' '-.r."*.""r.,"i"
nem i,:.;,','.sy"lo.u
ti]l]ll vonJt, reti|enet,esen sz'ic]ták a b,o'cskoros
oláhokat. Harro,tia a.pus,ta.
sot.íiizeket és az ágyriz'ásokat. Látta a páncélvonat
beérkezését,azt ís, hogy
.iijt1e'li a vonatl.toz voro.s]<'aton,a honvérdek, akikkel
nét páncé'1vt"",no,, r,ot
bíjr.zsiii<lr:rl a vállukon futva mennek
a Tápo]yos fe1é.
Tihon Tihan?li Istl:dn, 'aki 19'2-bon .ar.
ovot to'totte b.e, Dányi ríti
(tlt.;s[ Ady Endle utc'a) Iakos,
akLi még é1, éloi.lk'en em]érkrszik
u,J,*,"nu.
.ji)\'ii e]]ensége.s lomán seregrre' ahogy
a Bolsómajo'r reto kr;zeteátárr eey
c.'(]i]í)t't magyar vijrijsl<'atona
sorrttizet nyito't, rájuk, maid az
akkori réterr
rit lt' íijlcleken Godotló feté Íutottak.
Ugyancsak ha11otta egy másik csoport
lnilgya| rrÖrosk'atona sorttizét is.
Ezelket a románok iitdcjzőbe
és hártlltt| el tudtak fogni
k zlilijk. Elmorndta Trihai-ryj István, hogyvotték
mint kisgaza r'ománok sokszor kényszeirítették
k'tlovas kocsiján fuvarozá.
.l;i,'1j.''
S()rn(]g.Vi

Nihtli Adami Jdnos, Fekete Ist,)ő.n
és az óreg Smukk Jőzsef er(Lészek,
Volgt Vécsi Istuá,n, a helyrí oi,"l.to.i*volt tagja, az 1930-.as
19.15-.ig lrozségi bírÓ, egybeh""e"J;"
mondták el, hogy a v r s:::]:::]
l(a.()i.iiik^ak
a l"ajvona' és lcjverszárok gi"..
nagyo.n megkciny.
l.t,.ítcílea Topo.lyos kozelében
"rto,'itését
a kis renyve.tor
o" erdóben fábÓ1 és té81áDol készr-ilt lrarakkok
a ktilcjnbcjzó r'"""oJ.eei aiaku1atok
t"tiLult.tint

kiké.lzőtábora
vol': itz I. vi'ágháborLi
végé.ig. A terr.ileten-oi*o. még
kitr.ínó állapotban
Í]Iako,r-lÓ rajvonaiak és lcjvészálkok,
me'yeket csak vonalbelí ciez.]':]]:'u: "
i;zc]itlttetésbe
kellett
hozni.

A

kozség beépítátt

terrilete nagyon távol vo,lt
tulajdon.ban- levó .'"a. p".i"gicitrd
i.]]i11'.,|'*.|nr1
.utoá. vo1t. 1922-ben kerriltek
tc'tl;esiÍé's.r.e
és epti]tek családi nazar<, iourl
I.ozségrész
a'jUta a telrii'eten.
A terl.ilet kato,n'ai r,u"",r"r.:áiuor néhány még kel,elíkezertt
fenn'maradt

rrajd rendórségi kutyatel"p.

]..l:.u"'i.
tr:vtl
c'r-dész1]ázakka]

egy]'itt.

A;á";1 httek

bo,ntva a krjzelben
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SÍK SÁNDOR:1

akkor 18 éves volt,arn és a gcjdíjlltji
hozzám J'akubek Fere,nc
vágohíd rnellett a szrilei'mnéI 1aktam
kozségi vorősór b'arátom, aki azt a parancsot kapta, hogy Isaszeg fe ól Íi1919. ,augusztus

3-án kora reggel

_ kijőtt

Énekaz isaszegi országíltrÓl

gye1je az ellens.éges román katonaság határba érkezésétés jelentse kerekpárján. H,allottunk már 8 Óra után Isaszeg felól puskalovések'et, m'ajd

ágyuzást, 10 Óra után vis,szatértl.in.k a godollői vágÓlrídhoz. I.tt már ha11o't.
tuk' hogy H.atvan te7ől az ell'enséges román hadsereg Gcjdollón van. Aznap
kora dé1u.tánra már Isaszeg felól is Godollóre ért az e11enséges lovasság,
majd nyomában a gyalogság.

Fut, fut velem a rÓmai vonat
az éjLlen kcidló br"is hegyek alatt

S míg dalolnák a zengó kerekek,
emlékek lágy esóje rárn pereg'
míg az országrit, nytij.tÓzkodva, resttil
a dombokon veltin'k bicegve fut:
ert],lékeken a szívem szállni rezdtil,
országokon suhan a vágy kereszti..i:I

vágÓhídra a'kkor az alvégi vilIanytelep utá.ní szántÓfoldek
ktjzijtt vezetott az ttt (azÓta err.e ]akÓházak van'nak), csendesség volt egész
délután, esteledélskor én nem mentem a lakásba aludr.li, hane'm az istál1Ó
szénával r.akott padlására, késó este lehetett, 10 Óra - két 1ovasJ<ocs'i á11
meg 'az udvaron, idegen szavak, tigye1tem, kÖzben beszÓltam sziileimhez.
hogy keljenek fel gyorsan, m'ert két idegen kocsi áilt meg aZ udv'a.ron. Érr

és előtt.em

Ílentern az udvar fe1é, eg,y gyertyát tarto román kato.na jo'trt e1Ö1, utána
kakét telt ztjtt szurony rom'án kaLona.
- Lampu, lampu - mondják,
i'omat fogják, mutatnak a gyertyára. Lá,mpát korte<, benézteik az istálloba' .a kamrába, már r'ijabb két Íegyr'ores román katon'a csat1akozott. A
kamt.ába néhány zsák l.iszt volt, engem tuszkoltak beÍelé,mutatják. hogy
a zsák lisztet vegyem a vállamr'a, fe1 ís adtá.k és fogták a karomat, a ko.
csi.jukra kellett ráterrrni, azíán ríjra Visszavezettek a karornnál fogva, me.
gint Íeladják a vá lamra a ktjvetkezórt, azza7 is kikísérnek, |el'adják a harmadilk zsák lisztet, de most csak egy ro'mán katon,a jott' a t ;bbí kul,atott
a kamrában. Énfeltett,em a kocsiju'kra a harmadik zsák liszte.t és irgairrr.at1an Sebességgel futrri kezdtem a kozségbe, egyelnesen a csendórségre,
futásorn krjzben ha11ottam, ké't l'ijvést adtrak la utánam' A csendórok akkor
níár le vo'ltak fegyverezve' de ébren voltak, elmondt'am az esete.t, kértem
Iegyenek segítségemr'e, két cs.endór a romárn parancsnokságra kísért,ott
az egyi'k csendór tudott románul, elmondta a parancsnoknak esetemet. A
parancsnok nagyon jÓ ernber volt, azt, mondta, ne féijek, menjek c.:k haZa' nem lesz bajom. Szi-ileim már nagyon iZgullal( értem, orliltek. hog1.
hazamenten, e1mondták, hogy nagyon gyorsan olhajtott onnan a két ro-

12

Szatmő,rg Zol,t 'n

á11

az isaszegí t.

oly tiszta, élij szívemben a kép
A hold eztis.tje Ömlik rajta szét
!

-és rrrrinden é1, és m'indon

in'beget .

.

.

a fiíszagri hullámos dombokat,
a messze-édes akáclo'mbolkat
Emitt a trinó pesti vonat illan
és szÓr a rébre csillagkoszonrit,
ott hét csillag, héi kis messzi villany
T rn'inden, m'inden a lelkemb'e villan,
:

(a Hét-Ház-tanya' a Marika.telani)

T Iátlak, édes isaszegi t!

Csak robogjatok b ivós kerekek,
Fognak, fognak a régi gyÖkerek!

mán kocsi.

halrnocskák is besupp,ecitek, nyomtalanná vált'ak.

.

lágy-s.eb'es zene:
olasz beszéd rnos.olygő iiteme.

A giidilllói

1919 oktÓberében és azután is kocsiva1 tobbszor voltam Isaszegen, ]áttam az árok szá1én a sorjázÓ sírhalrnokat, meg is kérdezt'em rniért van'.
nalr ott. A járÓkelók mondták, a rornán katonaság által lelótt magyar ka-.
tonák sírhantjai. Nérl-rányon véko'ny deszka íejfa volt. Mezei vadvírágo'k
míndon sírhalmon voltak, d'e néhány év mtj1va a fejfák elko'rhadtak, a

..

Kor s-koriilem

ti
i,
lr

I,

Boká,m olelik é1ó fonalak
és visszahívnak, visszavonzanak'
_ a Vi1ág kóriil keríthetsz ovet:
az anyar g sajgásra elkÖvet| _

T boldogok, mi, kik, ha menni szállunk

a révb.e g,áIyánk miindig visszafut
és nirrrcs máshol életiirr,k és nincs ha1álunk:
Élve,vagy halva míndígvísszajárunk
reg szívedre Isaszegi rit'
43

Zonren az ablak, száguld a vonat'

neki szo.rí,tom h,a1ántékorna.t' Szerrr,errn

HÍREK

-

az éjben szertekÓborol

és rnessze _ Ü)essze - rnessze valahol
elormlÓ halmo.k homlorkárra fent
valami rÓzsás fé'nyesség dereng . . .
_ Nem is tudo'rn: egy toscanai város
l<eríl az éjr,e vililanykoszorrit? vagy Pest lárrr.pái Íényeoly sugáro,s?
...

vagy csak

trelkgrnb,en ég a rrégí Íárosz

_

és Te íénylesz benne isaszegi tit!

ísaszegi'
Tízéues f ennallásót iinnepelte az
C sat a

n

é

pi t űnc e g g iitt e s

k.Ó.
népszokáso'k, a rnaskaras.t'réÉás
Isaszegen már régen is az alkalmi
1akorsság szőa:a-

szijntések mellett,
elsó ciklusábol:
Sík Sándor Fekete kengér címiík 1tói ónéletrajzának
ÉdesGtj'dilló l T.ágas Végtelens.ég
Ti drága dombok,
loimbok, rét.ek, ordók'
NyuLas mezők' agancs,os vadasok.

Királyi parkok,

csordás majorok.

Kákabocikás, fíizfalomb.os MalorntÓ,
Nefe'lejcses Rákos
a kert alatt'
Gyilkos Fácános, titkos tilosoik.

.

.

címen jelent meg Kardos
r Sík sándof váIogatott munkája ,'KETTIS VÉGTELEN''
KtinyvkiadÓ, 1969. Budapest.
Ecclésia
rgy
Gy
és R.Ónay
Klára

""á"r'"."tj.onun'

d"d;;""l a

nopi tánc vo,lt a kijzségi

en
najta .lozsetií iu'aá utcai Íakos) szervezésé

1960.bian az'
kozt.atÓja.
a kijzség lányaíval és 1egrénvei.
erdógazdaságnan ooteozJf.i'Jui uu."o.,ydk,
Ö'sszetartő egyiitt.est alkottak.
vel 50_60 fós, a helyi íáo"i,un.'"' ruh.ákban
kalácso.kkal, mo'rrdásaikkal, éneA feldíszítettőróm.f.a és a lakodalmas
feiejta m.enyecskék patkolásával, sok
koii<kel, pergó csárdá*iJ,'-"ol.i,"ur,
jÓ pár éven át
b'e az isaszegi ,,1akoda.l,mast''
hetetlen elóadással

"';;;;k
néhány városában is' Aztán megfáradhelyben és a kornyék."' a" n""u"o
tak, szé|szél.edtek.
iskoláso,kkal dr. Heles Ká.
Említésre mé!l,tÓ, hogy az 'alső tagozatos.
n,épi
kedoeltette tobb éuen ríÍaz is.aszegi
ro yné tanítÓnó ,luuu.Jo.oe*."|
tánc.
népi
a
kijzségi.inkben
és n,ern halt. ki
táncokat. Így ne.m f"il;ail];
jpoijua"" Valkony Antal tanár jÓ nétrány isaszegi
rne,lynek
hagyomány,
a népítánoegyiittes.t rnegalakito ta.
lolkes fiat.al .s"etoeasá.,ur rsoa-r""
helyben és kórnyéken'
A táncegyii,tt.. n"^""".,op.uu,.i r.tt szerepl.éseivel, élmlénytés szép sikert
Felejthetetlen
a fóváro.sbran és más ,,i"i,ui.*n^'.
szerep1ésiik. ,,Az isaszegí tánlengye,1országi
é'i
ru?i'
u"
számukou
hozott
jelerltett az egyiittesnek, a tdbb{ 24 kiiltlncok,, címííko,reográÍia sikert

bőzó d.inarnikus tánc előadás.ával.
versenyen: ,,Kultu.rális miKét ízben vettek részt o'rszágos rninósító gytj,ngyosi Népi Táncf.esztia
elnyerték
niszterri d'iosérret,, -ben "á"".t'lt"t,
ui"onyiij.a a 22 tós isaszegi fiatal,
onsmerés
és
vál ,,Naevdíj,,-.át
nem
"",o' 'ánr,
hriseges helytállásá,t. A fáradtságot
val,arrrinrt a ].5 tag
isaszegi
az
rij
sikererkre
',á^yto"u*
vezette további
isrneró, odaadÓ z"ati'""naÁ"iár

Csata népi tárncegyiittest.
egyik kíncsesládája a 3o fénykép
KÖzségiink szooiail'ista kulitrirájának
megjelent jubí{etrrrrri ismerte.
gyonytrrií és tórnor ,^".g*"r nYointatásban
Bodro.
txzto"mríveiódésiház.igazgatő szerkesztésében,

tó: Fehéregy nazi

45
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gi András nagykózségi tanácselnok bevezetó szavaival 'ilit megÖrtlkítést
munkő;ső,gukrÓI.

gyakori telt ház hallgatc5ságával Isaszeg nagyk zség kÖzm velódési cent.
rr'rmává vált. Nagy sziikség vo1t már rá'

Mindkét á talános iskol,ánkban folyik a népitánc-tanítás és -gyakorlás.

Az egy|ittest anyagilag a Pécel-isaszegi Afész igazgatÓsága

támogatja.
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Is.aszegen é1ó lengyel szátrmazásl3 lakosság rendszeres ÖSszejovete.

lek szervezéséthatározta el. 19?B. oktÓber B-án, az isaszegi MÁV-nyugdíjasok tisszej veteli helyiségében volt elsó ismerkedésítala]kozÓjuk. Ezerr
al]<alornmal a Magyarországi Bem JÓzs'ef Lengyel Kulturá1ís Egyesiilet e1noke, Paibiniák Henrik és néhány tagtársa és az isaszegie.lr isrnonkedtok.
A plébánia 1735. évi anya.konyveiben az elsó bejegyzés'ek csupa lengye

neviíek.

Az sszej.tjveíelen rnegvá'1asztották elnÖk{iknek Jakőcs Gábo,rnét, szLil.
M,agdaléna Do'bronskát és titkáruknak Hajd'ri JÓzsef.et, a Mezógazdasági
Mrjzeum munkatársát, aki egybon aZ isaszegi Mriz'eumbará.tok Kijre elni:}}rségi tagja is. Céljuk: rn,int magyar áIlarnpolgárok, ápo'lják kÖzségi]nk
t'elepiilesi helytilrtén.etét és a népi hagyomá.nyokat'
tix),í
A honvédsíroksomfacsemetéi Koltőről (Erdély), a Rákőczi-somfároi
szárryaznak _ mely fa alatt Petófi Sándor élete legszebb 40 versét írta _,
ezen fárÓl szedett magbő1 id'Szilárdi Jőzsef (mrizeumunk baráti kÖre a1apítÓ tagja) csíráztatott, a kiiiltetett kis csemeték megfogamzottak és fej]ódnek. A honvédsíroka1sÓ és felsó tertiletén vannak csak szilárd kőem.
lékek, mert már a 90 Íejfa elkorhadt régen, a kiiiltetett csemeték a honvédsírok terriletének egybetartozandőságát határolják majd'

=4. <\r

Az I9B2 e1eién m zer'r'munkhoz behozott tárgyi ado'mányok: Juh.ász
Vilmos (az isaszegi m zeum régészeticsoportján'ak elnöke) két darab XI.
ozott.
szár'adi eztist dinárt, isaszegi le1otet ado'rnány
.Kossuth
Lajos á1tal TorinÓbÓl
HajdÚl János (Isaszeg, Drozda u. ?.)
Loyczel Árpád volt honvéd tiizérkapitánynak, az osztráko.lr által letijlie1ett 10 évi bortonbtintetésére megern1.ékezésból kii'ldtjtt Íényképétaláírásával, valarnint vo t isaszegi orosz hadífogoly fogságában (1918) három db
f

ara gás.sal

díszítettf a evóeszkozt .ado.mányozot.t.

Tihanyi István (Drozda u. 5.) 1915.ból aZ oro'sz

E1készi-iit az isaszegi mrivelódési ház rangos nagyterm.e' Az egykori
mljittal re.ndelkezó Öreg ház he yén az j éptilet

Í'r:ontrÓl tábori posta

á1tal ]rl'ildt-ltt f aháncs levelezólapot adományozott.

Farkas Istvánné (sziil. Csajkovszky E'rzs.ébet, az isaszegi hímzó asszonyok csoportitvezetóje) isaszegi hímzés í terítót ado.mánYozoLt, és vállalta az
j mírzeum ,,isa'szegi szobája'' párnáinak hímzését.

ortolők l sasze g en
Isaszeg teriiletén már az Árpád-házi királyaink idejében is tobb helyen, azÓta is rrlindig volt haIastÓ és go,ndozott haltenyésztés.Vo.ltak nevezetes haltenyésztó horgászok kiilrj,n tertiletiik n, az áIlamri gaz.daság inH or

g ú sz

sp

tézményes hatrtenyésztése rnellett is.
A kozelmr-iltbÓl említésreméltÓ Gyarrn.ati JÓzsí bácsi nagy tertiletíí
l.ra1'astava, rnely évekon át nyi].vános csÓnakáz'Óként, valamint nyári
st'r:andként is szolgált. Vo tak az isasze'gi horgászoknak gondozott halastavaik, ernlékszijnl< még Szegő ta'nítÓ bácsira és tijbb isaszegi társára. Ma
is jo1entíís szárnrj isaszegi horgász hődol ennek, a szab'ad terrmészet o}én
egészségespihentetó sportnak, tÖbb.en a szomszédos helyeken is. Helybet]
a 120 taggal rendel.kezó, Klincsek János el.nÖks'égévei szervezetten m kij.
dik horgászktlzilsség, sok szép terv megvalÓsításán buzgÓlkodnak.
<1, =L

gazd.ag murlE.ásmozgalmi

=4,

*1,

Bérci Lász1Ó Isaszeg Íényképészevol,t az 1930-as években' Itt is cisszekottetésb.en vo'1t azokkal, akik akkor Isaszeg t rténelrnét bogozgatták'
gyLijtot1ék. T is ér.dek]tjdott a kózseg m itjárol. Saját megcirzésére az isa.
Á4
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Szegi népvise1etről felvételelret készí,tett, melyeket magával vitt. Baján
katonai szolgáLatát tol'tó isaszegi 1akossal 1976 ószén - az Isaszegen ].932ben felvett négy db 40X30 cm-es nagyságb]an Íelnagyított - helyi népvi.
seleöes csoportképen ki'ild tt m zeumunk számára. Ezen fényképekma
már .az is'aszegi régi népviseletróJ. n'agyon értékesés éi'dekes dokumentumok. Gy ny riíon fel.isrnerhetók a népes csoportban az akkor 16 éves 1ányok, ,akik azÓta ma is é1ó t.ilbbszoros nagymamák. A fényképe]re'tmrjzeu.
munk áliandÓ kiállít.ásába helyezttik. Ezen a helyen is isrn,éte1t kc]sztjnetet
rnondunk figyelrrlességéértBérci LászlÓnak, akinek Baján van fényképé.
szetí mííterme. (6500 Baja, Szamuely u. 5.).
Meg keil említeni, hogy Bérci LászlÓnak va1Óságos fényképarchívuma
van h,azánk nevezetes.ségeiról és a volt nepi írÓkrÓ1, ez;ek kozii1 a FORRÁS
szépirodal.rrr.i éb miívészetiÍotryÓirat 1977, évi 9. számában Pi.ntér Lajos ír
Bérci Lász1Ó fotÓirÓ1 hárornoldalas ismer.|etést. Úgyszintén k6zli ma mái:
tórbénelmet tjrtj'kító felvételei,t, majd szintén a FoRRÁS 1978. évi 7-8.
száma Pintér Lajos isrnentetésével. ,'A torténelem kÖtelményei'' círnen
nyolc darab Eérci-fotÓt mutat be 1943-bÓi, ktjztiik Vores Pétert.
A megyei miívelód,ési kozpoln.t Kecskernéten 1978-ban ,,Bérci Lászlci
fotÓi 1939-1943-í9 a népi írÓ.krÓl'' círnen mutatott be kiállítást Majd 1978.
szeptember 9_1?-íg Baján, a Szakszervezeti Miív'e1óclési Házb'an vo1t a
,,Népi írÓk'' címiífotÓkiá]lításának bemuta.tás.a z 7939-t943.as évek ijsszes
nevezetes népíírÓirÓI' AzLán rijabb kiá'llítása Budapesten votrt' az Egyete'
mi Színpad elóterében ,,A népíírÓk kép'ei'' címmei. A rangos fényképek
1978. deoembe,r elej.ág voltak rrregtekinthetők. Ezen mesteri to,tofelvételek
rrr.a néptink briszkeségei és nemzetiink kíncsei. Bérci LásziÓ munkásságá.
hoz mi isaszegierk is szívból gratuláltlnk.
Az 1981. évi mrize'umi hÓnap ke'retében az isaszegi l{onisme'reti Szak.
k r..tagok talá'l.kozÓján dr. Asztalos István, az asz di mr-izeum igazgatőj:r
etróaclását végighallgatta Bérci LászlÓ ls, felszÓlalása és benrut'atott fény.
képgyrij.t,ernényénekdarabj.a'i nagy hatással voltak a hal1gatÓságra.

m zeumunkat kérte, hogy Isaszegen három helye.n létesítsen a ttjrténelmi
hely ismertetésér.e szolgálatot. igy ttjriént elsó nyilvános megbízatásuk.
hogy három Csopol.Lban

1. a honvédsíroknál,
2. az 1B49-es csataem1ék honvédszobr'áná1,
3. az Árpírd-hírzioreg templomnál
a tnÚtzeum álta1 kézhez kaptál< a tor éne,lmi hely ismertetójét, mely sze.

rjnl liÜZmegelegedésre

Isaszeg nagyk zség nevezetes esernényeként ktlzt1ljiik, hogy meg'al'a-

kult a Mrizetlrnbarrátok Kóre, kebelé.b.en az Ifj s'ági Honisrnereti Sza}<lkor.
Rendszeres heti cisszej vete eket tartanak m zeumunk munlraszobájában.

Az alapfog.almak elsajátítása meIlett elmiítésre méltÓ érdemes feladatot is
e11átíák, rnidón 1978' jrinius 15-én a Pest megyeí KlSZ.szervezetek 300 fós
ifj gárdistái Is'aszegen tartották táborozásukat, melynek p'xo.gramja vo t á

helyi tórténe]mi h.etyek rnegiátogatása is' A járási rendezó parancsno.kság
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1áttli'<

el az odaér.kezií ifjrjgárdisták tájékoztatását.

tnelyre már elózetesen a szakkori os'szejovetetren fe],késziiltek. AzÓiba is e .
1iitták m.ás csoportok vezetését a torténeI'mi helyekre, sziikségból tó,bbszijr
is elláttak kijrnyezet- és természetvéd,elmi fel.adatokat. M,egikezdték az

rendezvényel<en segédkeztek, szavalatokk'a;I sz-.il'reg házal< Íényképezésé.t,
A honÍsmere'ti rnozgalomnak kozségiinkben valÓ fej1esztését a
Flaz,afias NépÍro.nt vezetósége is fonrto'snak tartja, ezért, szé es k.ijrií szerve.
zés beindítását határozták e ' Az Ifjriság]i Honismeretj Sza]<kór tagsága is
szír,,lesen cs'atlakozik a tervezett nagy szetv,ezettségií mozgalo.mhoz nagy.
k zségr'i.nk halmazatos tijl'téneline' ér.Jemes eseményei.nek gyííjtéseés
m o;tírzésen agyobb si ker'essége ci'clekébelt'
Az isirszegi mlizeumi Honismereti Szakkor-tagok 1981' esztendíjben az
tij épii1rí mrizeum funda'mentumgodrénerk vonulatát maguk ásták ki, a be.
tonozás'ban és egyéb sziikséges nrunkákban [in.l..éntes vállalássa1 vette]<

repeltek.

részt.

***
19?í tavirszán az isaszegi Mrizeumbarátok Kijre elnokségii értel<ezl'etén
jav'aso.lta, hogy a 1Wagyar Ne.mzeti M zeuln
igazgatÓságához [e1.ir.atot ke11ene ktilden.i, l-rogy kertjtikben nincsen még
cn-r1ékeztetó arrÓI, hogy onnan indultak a lengyel légiők a magyar szabad.
s.igharc támogatására 1848.ban. Az olasz Mon.ti ezredesnek _ akí csalt
már ré100 tagti seregéVel vett réSzt a szabadságharcban
- mellszotrra
gen van' ugyancsak van Gar.iba1dinal< is, aki csak ígéret.eket ad'ott és á1l
a me1lszobra. Az ért,ekezlet egyhang an magáévá tette az indítványt és
utasította a titkárt, kerresse meg a Nemzet'i Mt]zeurn fóigazgatóját, hogy
mi a vélem,énye ei.ról és helyeselné-e, hogy va1amelyik lelngyel légio parancsnokának, akik seregii1lkel onn'an indu1tak a harcba, a tőnténelmi esemény em1ékérem.ellszobra á1thatna ott. A NemzetÍ Mrizeurn fóigazgatÓja
a M zeumbarátok Koréhez írt vá asztevelében kozolt'e, hogy megfeleló
he1y is 1enne és lielyesl.i a gondolatot. A megvalősítás érdekében a Mliclr.

<ir <1. {.

:

Diirr Sírnrlor elnoksági tag
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Zeumbarátok Ktjre ossz'ektjtte'tésbe lépett a bud,apesti Bom JÓzseÍ L.engyel

Kulturális Egyesl.i1.ette1. 1976. január Í4.é'naz isaszegi M.rjzeurnbarátok
Kore és a Bern JÓzsef Lengyel Kul,turá]ís Egvesiilet elntiksége kiiztis ja-

vaslattal fordr:llt a Lengyel Népk ztársaság budapesti nagyk rzetségéhez és
Budapest fővítros Tanács Végrel-rajtÓ Biz'tlt,tságához Wysoczki JÓzsef volt
honvéd tábo'rnoknak a Nemzeti Mrizeum kertjében m.e1lszobra felii11ítás:r
kezdeményezés'ére.o vo|L az, akinek vezetésével a ]engyel légiok egyil<

nevezetes parancsnoka Magyarolrszágon harco,lt, 1B4B. november 2B-án 12
illakor e he1yról a harcba indulo lengyel légiÓ zászlóját felszentelték, me'
J'yet Kossuth lánya adott át. Kezc]eményezésiilnk gy Lengyelországban,
mint Magyarorsz-ágon kedvezó visszh'angra ta1alt. VarsÓba'n a l{aroi és
VérÍansági EnrlékmííveketGondozÓ Tanács felajánlotta, hogy gondosko.
d.ik a m.ellszobo.r elkészítésér.íl,
Budapes,t fóváros Tanács vállalta a szobor
márványta1apzatának fetá1lítását.

Wysoczki tábornolr bronz mellszo'bfának felavatására 19?6. november
26-án 12 Óriákor kertilt sor a Nemzeti Mtizeum kertjéb.eln. Az iinnepséget
a Magyar Népkrjztársaság Ho'nvéde1rni Minis7rtériuma és Budapest fó','áros
Tanácsa rondezte. A len.gyel és magyar himnusz elhangzása után Stefan
Jedryehowsili, a Lengyel Népk ztá'rsaság nagyk vete mondo'tt tirnnepi beszédet és átadta a neves lengyel szobrász a]'kotta bronz mellszo'brot. a
L'engyel Népkrlztársaság ajánd.ékát a fóvárosnak. Magyar tésztóI tinnepi
avatÓbeszé'det Far:kasinsz]ky Lajos' a Fóváro.si Tanács V. B. kultur61'is
iigyeit intézó elnÖkhelyettes' tarto'tta.

A szobor leleplezése után a Fóvárosi Tanács nen'ében Farkasi'nszky
Lajos és dr. Mezey Gyu1a fiíosztályvezeÍó, a Lengyel Népk ztárs.aság .nevében Stcfan Jedryehowsky nagykcivet es Edvald Dysco bligarltubolnrft, katonai és 1égiigyi attasé, a Honvédelm'i Min'isztérium nevében Sipula István
vezérőrnagy és dr. Llptay Ervin'ézredes, a magyarországi Bem JőzseÍ
Lengyel Kulturális Egyesiilet nevébe'n Fabriniák }Ienr.ik e1ncik és az isasz'egi Fa].um zeum és Mrizeulmbarátok KÖre nevében Szatmáry Za\tárt
m Zeu.mvezetó, a budapesti társadalmi szervek nevéLlen a l{azafias Népfr'ont városi Lrizottsága és a Magyar Kornmunist'a ifjrisági Szovetség képvise1ói koszorriztak. AZ iinnepség az In.ternacionál'é h,angjaival fejezódott
be, majd az avatáson részt vett magyar honvédek dísz'század'a tisztelgeit
Wysocki tábornok szobra e7ótt' Az iinnepségen az isaszegi Mljzeumbará'tok
Ktire

A

16 tagja vett részt és a tóváros

nagyszám

szobor magas márványtalapzatába

Az isaszegi Csatában harcolt lengyel

légiőrk em1ékérea tanácsháza fa-

lán és a honvéd tiizérségegykori ál áshe yén szintén emléktáblák 1etíek
elhelyezve.

Isaszeg

els

jeluénye

Azisaszegicsata130évesemlékére,MljzeumbarátiKijriinkmegren.
jelvényt készíte'tt,melynek ;képe
kijz.ségi]nkcsataemlékérijlkésztiit,azej:sómagyarhonvédetá;brázolja,a
20'meneteló zász7,3tartőt' A je1r,ényt m zeumunk árusítja darabonként
cleléséi.eaz Á1lami Pénzverde ra,Írgos

Ft.os ijnkilltségi áron.

*)k*
Sokan

kéu:rlez;i.k,

mi lesz a

r.égi mrizetrm épiiletévol, ha az

uj éptileíbe

i<olttiziink?

Terviink,hogyelko1ttjzésutánarégiépt-iteterrnagyjavítástvégzi-ink
kívtil.beltil és a tetón, elkésziilte után idósza]iii kiállítási oéloiklra használjuk.

Eddignerntucltunkfogadnivándo'rkiá1lításiijssz'eáIlításokat,sem

m tudtrr'nk b em.utatni.
rangos brítor.
Isaszegen gyonyoríi rij lakossági csa1ádí házak épiilnek,

k épzímíivészot.i alkotás.okat

n

e

z-a|talvannakb.erendezl,.e,deafalakijresek.Szere'trlé,nkmegkedveltetni
a magyar festómr]ívészek alkotásait.

kriztjnsége.

vésve az 1848-49-es szabadság-

harcban, hósi csatákban Wysoczki 1engye1 1égiÓjának részvétele fe1 varr
sorolva: ,\rad, Szolnok, Hatvan, TápÍÓbricske, ISASZEG, Vác, NagysallÓ,
Komárom, Buda, Szóreg, Tem'esvár. Isaszegen a 1e,ngye1 légiÓk védték

a magyar honvédségtiizérségénekálláshelyét, me1y a cs'atakez.
déstőI befejezésíga siír osztrák tá'madások ellenére siker,eseln míí,ktjdtj,tt.
1tt49-ben
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FELEDÉSBE N{ENŐ, EGYKOR NEVEZETES FIELYEK
ISASZEGE\T ÉSKÖRNYEKEN

1978.

jtilius

1..őn az isaszegi

M

zeumbarátok K.lre régészszakkorének

négy tagja szemle tra ment az egykori rÓmai b,irodalom 1500 évvel ezelót_
ti' Isaszeg l.ratárában h zÓd Cscirsz árka, azaz trd gárok jelerrlegü álla.
potának megtekintésére,rnely a he1yi Állam'i Erdógaz-'c1aság gépesítet,tfahiterrnelése alatt ál1Ó teriilete je1enleg. 1932. évben és u|ána id. Szentiványi Gyula és dr:" Bar:rbás Géza néhai k zségi orvo.ssal gyal<ran jártunk ir

terií]eten. Akkor még osszeftiggóen látszo'tt az ósi véclelrrri rÓmai sánc,
azaz fcildmrivek rendszere az akkori t lgyes erdóben. Kilzpont.i táborhe]y'ot
sejtet.ett 'a katl'anszerr]í áro]<r''o,nulat (a Szárítrjpuszta felóili részérn), mert
mindkét o dalá'rr 60-60, míntegy 3 m.é,ter rnagasságti elég meredek, álta-'
1ában B_10 n.léter átmér jri domb sorjázott, kozeikben keskeny kcizlekedési távo ság vo.lt. Etlenséges lovasság e'lórehaladásának gátlástira szol.
gá1tak ezek az tjsszehordo'tt dombok a sík teriileten. Ezen
sáncrenclszer ósi
hacltcjrténellni mriem]ék (i. sz. 4' s,aáZad) hazánk torriletén. Itt-ott szilárr]
homokkó fornrázott darabjai, alkalmanként egy-egy megkopott rr5mai koru broLrrzpénz zi.)ldre galvanizáltlclott darabja is elíjkeriilt, melyeket mÚl*
zeumurnl< őriz.

Néhai Szontiványi Gyula kutatása szerínt, ahol a Rákos-patak a Dunába torkol'lik, rna is megvan az egykori rÓmai birodalom nagy órtorn1,.].
nak romia, melytól 30 kilcméterre volt a rÓ.mai birodalom határa (limes.
vonal), melybe Isaszeg mai terrilete is J:el'et,artozott, Szadán, Is'aszegen
1a
Kis-Suszter-h.egy lábáná1) és Vecsésen a rÓmai birodalom je e,ntős l<atoirrai
órtor:nyai álltak. Isaszeg kril ,nb zó helyeri.ról szátmaző rÓ'mai kor eztist.
éS brronzpéllzek ktjztil m zeurrrunkban 40 db láth'at,Ó.

Tíz éwel eze\óbt Juhász Vilmossal jártunk a tert.iletern az akko.r már
akácos er:díJ.ben, az ósi dombok liozul még néhány létezett. Elsó ottiártulnk
Óta kétszer végzett az Á]lamí trrdógaz'daság gépesÍtott fa]<itermelést ez'en
a v1déken, rnely munkáiatok széltszabdalták és felttjltotték az ósi árok vonulatát, most is gallyak és ij,1farakások t.ymege, foldttjltésok és terriletren.
dezés nyonnai vannak ot.t szanaszét.
Innen indulva ezután a va1koí országtiton Gcidcj1lóre ment.i.nk a dr.
Patay Pá1, a Nemzeti Mr'iZeurn munl<atá'rsa álta1 jelzett, a g d lló határorr
át az isaszegi e,rdók felé vonulÓ egykori trdogárok fe tételezett vonulata
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titiát tekintetttili mcg. IsaszegrÓíl a va1kÓi erdólkon kereszttil halarl toviibb
és a Jászságlg ta|t aZ egykori sok ezer rabszolga á1ta1 létesített nevezetes
ó'si sáncárok.

Innen a Grldo1tó-Isaszeg határán leágaző ország trtl1 a volt emeletes
vízimalom és malorrltÓí Íoldtito'n Íixintegy 200 rnéterre Juhász Vilmos barátu'nk áita'l felfedezett Isaszeg teriilel,e szo:mszédságában, egy}<o.r nagyon
népes bronzkori óste{ep|i1é's helyé't látogattuk mog, me ynek ir pcl.gány val.
liis tiszteletér,e saját á11atiildrlzi.lsi dombja vo1t. A ter'iiletet az MTA régészeli is ismelik mál'.
Uiabban itt hatalm;rs l-roimokbiinya mr.ii<ijdik és az tlttani Íoldrnunl<á.
lato.k és a tertiletrendezés ktjvetl<ez'teben az egykor.i óstelepiilés helye
nvomtalantrá kezcl válni. Az osl'elepiilési ter'uleten fo1yÓ fci1dforgatás korabeli á11atcsontoi<at és égetctt agyagedény-ttjrerlé]<elk gar'madiiját szorta
lzsl., melyekból néhirnyat be is lroztunk az isaszegl m zeumba' A teriile.
ten állt, messzi vidékról is ismert llá.kos-patak menti nevezeles, miíemlé:l<
jellegií, eJmelertcs, lrét ke,r.ék meghaitásli sz'ilárd, kóból és tég1ribÓ], epti]t
vízima1om oro'kre eltiínt' me yet 1?l]6*ban Gla:ssalkovicl-r Arrtal épít|etett
az elÖregeciet't, fábÓl és vet't falbrji épu1t vízima1om helyére Isaszeg hir'lár.'
r-onalán' A vízim:r1o'm 19.llS-be,n, a felszatjátlulási r.rehéz idókb.en a fe1szirbadíto seregek, va1am'int G.jdo'lló 1akossága szárnára rnég ór.ijit' aztán mint
a királr,i koronaur'adalo.m tr-rlajciona, meg.sziínt az iizemelése és az épiiletet
1ebo'ntották.

Ezután az isaszlegi tlr'sziigÚrton, a Péc'el fe1é vezettj n-rr'íut mctrl,en a vo]t'
SzabÓ Kárr]ly ezrccles tai-ryájátroz,. a feljár'o kocsiritjáig tartri do.mbvonulaton az isaszegi re.gek által ',elsti1lyect faiu''.lrént em1ege,tet't, va1ojábalr
az Árpád-házi kirii1yokrnak kombeli Szentpíl1fa1va terii1etét 1átogattuk
meg. EZt a teruletet az oreg isaszegiek ma is Szentpál-pusztának nev,ezik.

Az egykori e1sLillye'dt fa]u'h'e yet csak 1961.ber'r tudtuk azo.nosítarni, amikllr
a tsz mélyszántása nyon.r,án embei.csontok tómege boríto|trr a barázdákat.

ese'tr.óI a hely|ilrténetígyÍijtemény Veze'.
tójét, aki a hely.színról 12 kiilónbclz"ó emberi koponyát vití bc' a Nemzeti
M zeurrr.ba' ahol clr. Patay Pál muzeolÓgus adott szakvélemér-ryéb'enkozépkori falu tem'etójéból származÓnak állapíto.tta meg ir kopc.nyákat. Az
ósf'alu temetóje így már megvo t. A falr-r helyét Paiotai István és l:I.egeilíis
JÓzsef akkori torté'nelm'et kedveló isaszegi fiatalokkal, vaiami.nt nélrai
Ragács Vince bácsi tájékoztatásai szer:int Balogh Józsi bácsival -- a\i a
terrilet egykor'i gazdája, a kclzségiinkbeli Lusztig kereskedócsalád tanyá.
jának uto sÓ kisbérese volt
Segítsé8iikrkel meg tudtuk á}t'apí,tan az ősi
-,
k zs,ég he,iyét, rne1yet 1961.ben az isasz.egi erdó szarmata kurgánjai le1etrnerntó ása'tásait v,égző Garam Éva muzeol gus, aki kérésÜlrlkre szívesen
jÖtt ezen ter|i]et.re és a heiyszíni bejárásko.r elókerij1t égetett agyagedény.
toredékek a1apján azonosított.

Rajta János tsz-tag ér.tesítetteaz

Az

ósf'a1u és temetóje

nagy ter letét, mely az Állarrri Erdógazdaság

torii'letévév,áIt, az utÓbbi évekbeln srirri bozotÍenyó és tijlgy (leendó et'dóség) borítja. Akác szálfák vannak most a nagy clornbold'alon, m'e yben vol*
tak az ósi cs'aládi hajlérko'k foldbe ás'o.ttan, me1yeknek szalma teteje a Ío1d'ig ért. N.agyimré,retií g drok vannak még a do,mbo1d.a1ban, az egykorí csa.
ládi hajlékok he1yét jelzik. Ezek szerint lrét sor ház is lehetett a dombolclalon, melyelrnek a kiásott nagy godor betapasztott foldoldalai képezték a
ha|at az akkor'i kezde'tleges falvak házainá\.
Nagyonr érdelkesnek találtuk

a tóbbfajta cser'je kózt az elcsenevésze.

sedett cseresznyefák évszázados, egy tŐról nótt 6_8 v'astag torzsért egymáS
rnelLett.

Ezen terii'letneik a mai ors2ágri'ti része a XviII. és XIX. századiban
nagy jetentőségíívolt. o,tt á1It a kÖzség határában a csőszház, majd a Rákos-p'atak rnentén állt a messzi ktjzségek gazdái ál,tal kedvelt híres péceli
Rádayak vízimalma, a hozzá tattozó, a mai mÚí t men.tén állt ve'ndégfogadő. Hrisz kocsi számára alka].más fészerre1 és két itatÓ gérnesk tjával'
A kozelben volt az akkoni isaszegí kis'gazdálk hatalm.as tanyai cséplószéjesen elrtíje. Az utÓb'bí évtizedek alatt e teiriilet egykori jeleratősége te

f'elejtód tt, azIs,aszeg terr.iletén áth.aladÓ Rákos-patakon mííkodÖttol vízirnalo,rnmal egyritt.

Az

épr-llet,erik is e1tr]íintekl

a Dal1am Zenéje:

-

csárdáS-léptetve.

Felszantom az iscLszegi temetöt

..

.

Felszá.nto'm'az i.saszegi terrret'őt
Vetdk be e a lovamnak 1eg'e1ot
Magamat is beleve.tem r zsának
aki szeret szakítson 1e magán'aki

Árko.lják az isaszegi ternetót
Eng'gÍm teme'lngk

Elóbb

enge.m

bele legelőbb

, aztán meg a babámat

Flogy ne tartso,n más szeretőt magán'ak.

Már csak a hagyo.mány emlékszik az isaszegi

vízimalmokra és szorg'almas' molnárjaikra. Akikoriban nagyon népszeriíek
votrtak a lakosság korében a molnánnÓ.ták. Az is'aszegi M zeurnbarátok
Ktjire régészszakkrjre ríjabb .sze.m1eutaka't iktat be, mert a hét óstelepiiiJ.ési
helyró1 és a sok érr.clemes tÖ'rtérrésről a szájhagyományi visszaemlékezés'ek
is nagyon fe1ej.tó.dnek.
Juhdsz Vilrnos

REGI ISASZEGI NóTAK:

Urban Vince

Hajd{l, Jőzse!

Szatmő'rg Zoltan

Isaszegl, templom tetejébe . . .

Is'aszegi temp1om tetejéb.e
Ráízállott egy hollÓ Íeketébe
gyászol
Láto.d, babám, az is minket
egymástÓl.
tiltani
E1 akarnak
R,Ózsa, rÓzsa, de szép tea rÓzsa

Reggel nyíl,ik, este játok hozzá
Este járok rnikor senki se 1át
Mégis irigy rám az egész világ.
IligYei;m, hagyiatok szsretnl
lJagyjáto.k a Szememet rávetni
Rá van szokva sz'emem az irr.tésr-e
Gytj'nge karom szép 1ány ó1e1ésre'

Isaszegi temploirrr totejébe
Rászá lott egy hol1Ó feke,tebe
Ba1 szárnyával csak azt rebesgeti
Volt sze.retón'r el ke1l felejteni.
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saszegi suttg antős csd.rdd,s

PattogÓs tem

A babámhoz banduko tam suttyorrrban

az ajkár,a csőkot loptam su,ttyomban
Hej de akkor, vig)re kánya!

Észrevotte a mamája suttyoirnban. . '
S rásuttyanto'tt a hát.amra suttyoÍnban.

vá1t a gyermekek gyÓgyítása,

Az iskolás gyermekekkel mrikedve1

s:zÍn-

iradl elóadások,at tanított be és rendezett az iskolában, a kőzség szegény
gyermekei segéIyezésérefordították a jÖvedelrnét. Számos tanulmányt írt
egészségtigyi folyÓiratokban és a nap,isaj.tib.an. A szeretet és szo1gá1at té.
n.rakciréból kolte.rnényoket Írt. Számos dalt kolttjtt, melyet me.gzenésítéséMuzsikaszo'' zenemiíkiadÓ vál1a1at forg'almazott.
ve1 a budapesti
',Magyar

,,Szdll az ének szajrol-szajra', cí;mmel, 1905-193B'
5600 rnagyar népdalt 24 kci'tetben

gyiíjtTtt ssze szijvegével és l<oítá.

jával a Magy.ar Nemzreti M zerrmnál. RaclÓ Gyu1áné sz. Ke'nesoi llo.na 25
even át vo1t isaszegi tanítÓ, Népdalgytíjteirr'é'nyébe40 ktilonf.éle isaszegt

notát is sze.repeltet. Ezelkból k zoljr.ik a ferr'tieket'
1913' februá'rban NTagyarvárrÓl k.érte Is'aszegre helyezését' 1914-ben
férje ka'tonai szolgálatra bevonult, akri 1916-ban Ukrajnáb.an elesett, o.lt
teme,tték el.

Az isaszegi ÍérfitanítÓsírgnak is be kellett vonulnia és r'oppant nehéz
lrorillményel< kozott, elértéktelenedett fizetésból' né1l<iilcizések kozt a 90100 Lélokszámti osztályokat tanította az ak]kori tantest.Lilet B ta,nítrji-r iévei.
Egy hadiárva kislányt vállalt gyermekéiil, akit fc1nevelt.
1919-ben, a Tanácskoztársaság ideje aIatt a kozségbon a vi1ághíbo,rrr

okozta nagy szegénység volt. A gyermekek hiányos, ron!]yos tj]toze1"b.e'n
jártak iskoláb'a és sok vo1t a k zségben a ker'eset nétrkijlÍ sziiló. T'anítÓ
t.ár*
sa1val rnegszervezte a rendszeres szociális juttatáso'kat a, rászorulÓk számára. trgészségrigyi szervezétet létesít.ett elószor Isaszegen' ahol bevezet't,e
a gondozÓi és a tanáosadő'i szolgála'tot. Nagy népszeriísítesimozgalmat in.
dÍtott be, hogy 1919' rnáius 1-re megnyílhatott Isaszegen, a RákÓczri utor.r
társadalmi munkák gyors kivitelezéséb,en a budapestÍ szerrvezett munká-

sok Áltaiánols Fogyasztási Sztlvetkezetének isaszogi f'iÓkja gazdag árukészletével. Az országos építkezésokrniatt téglahiány volt, ezért salakbetonbÓl
építettéka faIakat. Az épi.ilet ma az egészségházé'A T]anácskrjztársaság
ideje a'latt számtalan egészségtigyi etóadást tartottak petrÓ1eumlárnpáJ<
m'ellett a k zségb.en tanítÓ társaival. A szegény gyermokekn'ek rij ruháza.
tot' a nélklilozó családoknak s'egélyeket és éIelrniszer'eket juttat.tak. A Tanáoskrjztársaság ]everése után a rászorr-rlő lakosság támogaíására a Stefánia Egészségiigyi Szcivetség helyi fiÓkját alakította meg a kozségben és
rendszeressé tette a k<izseg gyermdkeinek egészségiigyigondozását, saját
jcjvedelmébóI vásárolt kvarcl,ámpát, mellyel
elószijr Isaszegen is lehetóvé
56

RadÓ Gyuláné isaszegi hadiárvák kozt. 1915

A

Magya-r Nemzeti Mrizeum és az or.szágos Széchényi Konyvtár: zenetijrténeti osz|áiyához juttato'tt ijsszegyríjtott magyar népdalairo] az am:rikai
magyar rij ságok sorozatblan k zcjItek méltatásolrat.
Véghetetle,n egyszeriíségb,en, nagy szeretetet kivetó munkásságáva1
igazi b,izalmasa vo,lt kozségtirrk lakosságának a rnindenki kedves Ilon-ka
nénije' 1938 augusztusában kottcjzrjtt e] Budapestre, sokszor kíIátogatott
Isaszegre. 1960. február 3-án haIt meg Budapesten ?7 éves korában. ti-rzetlen munkáSságával rászolgá1t, hogy megem1é}rezztrnk ro1a.

Id. Szatműra ZaL:d:t

trLSO UTAM ISASZEGRE

trlriszijr.

l2 éves korotnbarr jártam Isaszegcrn, két haso.nlrj l<clrr-i isl'tiliis
Lajc'sival és Kolozs Istvánnal. Úikőzben megÍiifijd.

1.át'sarrrmal'' Szo,mbat

a MalonrtÓba'n, aztán megnéztik az eme1etes vízimaImot kívtjlról. az
ritián, mely Godo1ló és Isaszeg határvonala volt. Majcl a brinokai dombollon rajcsÚrroztunk. Szombat Lajcsi lekiált a dombtetóró1, nézzetek oc]a.
i]Z a tornyos temp1o'm Is'aszeg, so'kszo'r vitte oda kocsiján nagyapám Sándor r-irfit. Ki volt az a Sándor rirfi' de fe.lvágsz velel Hiit nem tucloc-t, te
kismarha, Pe'tőÍi Sándo.t' volt, dorongo'lt 1e Lajcsi' Elpírultam sz'égyenemben, hi.szen jÓl isrtlertem Szo.rnb.at István bácsit, akkor g2 éves r'o'It, hoszsz haja, nagy bajusza vo}t és bó gatyáb.an, csizmában járt és krajc:irt
adott, ha elmo,ndtuk a Ta,lpra magyart! Sokszor játszotturrk az uclvarukban, á11t még a nagy eperfa és alatta f ldbe ásott oszloplábaival a korhadÓ oreg aszt,a.l, rnely a]att Petófí sokszor megpihen.t és soka.t írt' Tud.
tam én már akkor, hogy Szornbaték házáb'an lakott 18'45-ben nyáron Pe.
1tinl<

{ófi Sándor.

A házuk faIán márványtábla is volt.

Kolozs István indítványozta, mernjtink Isaszegt'e rig1', ahogy vagyr.rnll,
mczítláb. Sokat gvalogoltunk a kozlokedésí sÓcleres riton' míg odaér.tiinlr
irz emeletes isko1áig. Nagyon szon,rjasak voltunk, két hatal.mas gémes'l<rit
volt az isko a ktjzelében, ogyik elótt a térségen failereszt a Jézussal. Lajcsi
liiaclta a je szÓt, no itt leisszuk magunkat! Máris a kr-ltat lrerító deszkár ]
le akaria mozdítani a vizrnerít1 fave'dret, mely iires voIt és gvorsan" a keze érintésétólfeleimell<edett a magasba, mind a hárman megiied|tin.k. e1ment a szotnj s.águnk is _ egymásra nézttin'k és ez egyhangÚt e1htrtár.oz/rs
r,oit' hogy jÓ lesz innen gyorsan tovább menni. Mentr'ink feI a Dányi Írton.
ezt a nevet megjegyezttilr, me'rt a sa,r'ki uzletház fa1án l<i voIt írva. Siietve
1épliedttink, cj'riiltLink, hogy nem látta senkí a faveder feieme kedését,
rnet't biztos. megszidtak volna érte. Egyenes folclr-iton, aho.qy menttink l
clombon. egy feh'ér szobrot láttunk. Ilyen szép látványt még étetLinkben
ncm lirttunk, zoldel1ó ak1lcer'cló vette k riii. A szo]:or kÖze éber'r nyílÓ rÓzsirk hívogattak, a szo'bor alját már harmadszor jál.tuk csoclálkozva 1r rLi1.
Látjuk ám a volgyból. a házaktÓl hat kisebb-nagyol:b fi Íu|rl'a itrllnek Íe én]r, hárrlrrrnál bot is van. Harcos,an kiabálnak. ..Mcgálljatok csal<,
ac]un.k nektek rozsát, ha letéptétek!''Legyrrkerezett a 1abunk, azon gon5ÍJ

rlcrll<cldtr-rnk, hrlgy.jobl:1etrrre most irrnclrr e1Iuti.r'i, dc biz[rls, lrogv utcrlérné.
nek és alr,kor' nagyobb bajunk lehel'ne. Csak álltun]r és nézt|ink haso'n].j
korr-iak és nagy bátorságba voltal<. Az elsrí odaérkezó ísaszegi btltjával hadonász és k abálja fe1énk: ,,Meg1akoltok, ti rÓzsatolv.ajok!,, tsszerréztiinli
mi hárman és egy votrt a gorndolatunk, hogy ínkább marad|r.rnk voltla a
MalomtÓnál. Valami bátorság lepett e1, odakiáltom én is teléjiik, m.rr.
mind a hatan korijlvettek benniinket. Nem loptunk mi rÓzsáit srlha, nenl
;tz'él't jcjttiink. Ilyen szép százlÓs l<al'dos szobrot életiinl<]:en nem láttunk.
N{i godolit'i iskolárso.k ide csatangoltunl<, Íegyetek szívesek eimondani a
L<uslobor jelc'rrIusegél. tt.Üm csil]allt l'relerrI<. meI't llitrrrl<, hogy meJenV..
hijlten íjsszenéznek! Nagy cse.nd 1ett, mlajd a legkisebbík a hat isaszegi fi
l<

zti\ fe'rlnhango'n mclndja: bizonyítsátok, hogy g dollcíiek vagytok, tnoncl-

játok meg miróI nevez'etes Godtjll . Szom'bat Lajcsi go'irdolkodás nélk.Lil
odaszÓI: onnan járt át Pe'tófi Sándo,r Isaszeg|e| Szent 1ett a béke, ára.crt
belőIiík a szobor ismertetése, elmoindták, hogy az a híres 48-as magyar

lruszárkapil ány, a1ii aZ isaszegi csatában \egyózte az osztrák iovastisztet,
aZ segített leiál1ításában és az elsó magyar hoinvédot ábr'ázo{ja. Mi i.s' kérdezttjnk, óli is válaszol1ak, majd ajánloLták, eivezetnel< uz l849-es cs'a{;r
tem'etójéhez, mert van még ott sok korhadt fejfa szanaszet, ahová a hot.tvedeket tem'e.|ték! Már indultunk is, ók haladtak eló1
- bennÜnk megeróSodc'tt a tudat
érdemes voIt isaszegr.e jónni. Meggyózódijtt vé1eménytinl< egyhangu 1et1 : ,,JÓ emberek lakir'atnak Isaszege.n, ha ilyernek az itteni gyere1rek!,' Megyrink, mendegé1tink szaporárr fe1 a hegyre, aztán a
Vtlgybe, egyszer csak, mint dertiit égból a rnennylríí irgy 1ec vekese.cltunir
mindannyian, egy acsargÓ nagy kutyát iáttunk, me11ette egv szakállas,
idós, hatalmas termetií vadász, vál1án puslrá'ia dtir gve kíál|ja felénl.::
,,Már megint a madárfészkeket rabo,ljátok!?', Erre fe1 a hat isaszegi ba-

rátunk, iszkirdi, seb,esen fakepnél h'agytak benniinke.t. 1\{i ott maradtunJ<,
a Íélelmes1átványtÓJ' remegtiink, jott fe1énk a vadÍrsz és mondj'a, htlgy
hát íi miÓrt nem sza1adtatok el. Ii]molrdtuk, hogy mi Godcillóról ji'tttink
és az isaszegi fir-ik hírllak, nézzuk meg a holnvédsit'ukal, mi tlcm |udjuk
tniért hagytal< il.t i1yen híi'telen bennunket. Nlegszola1 mosolyogva az el'.
clész: ,.Hát azok nagyon is jol tudják, }rogy rniért hagytak ift bennc|cket.',
No, ne Íé1jetek, cs,ak nézzete;li kclriil _ cle ne arrafol'ci men jctek rlissza,
ahol jottetek, mert ott sok a tovis
-, botjával mutatta, crtt azon ;rz uton
menjetek, hamarírbb a faluba éi.Íekés egyones az Úrt. Nem irlóz'tunli mi
ott még percelk,et sem, ahogy a jo rladász elment :rz Írtj;in tovább. r-rri is
gyol.san megindu1tunk, de mosí már egyenesen hilza Godo]ló felé! Sz|i1oink azzal foga61up, ho1 vo1tatok i1ye.n soká' de nli csak hallgaittunk és
tnondtuk, nagyon

jÓ1

játszottunk!
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A sor'som Úrgy rerndelte, hogy éIeternben 16 év mriltán a 60 év fe1é ktj..
ze]edó Meclveczky Endre császári és királyi erdésszel ismét vo t talá1kozásom, az akkori D.amjanich és Templom utcaí sarok a Huszka János tel.
kén állt _ rnint isaszegi onáIiÓ hrisiparos - a hrisiizletemben. Néhány nao
mÚrlva, hogy Isaszegre kerriltem, ahogy vásárlása után kikísértem a két
botjára támasz]rodva még jÓ erőben 1evó 97 éves Her.man bácsit az iizletból és becsukom utána az ajtót, a kovetlkezó e]só vásárlőként b.enyit az Üiz-

Kisfaludy Káro y (sz.

A
L

1?BB.

szÓlt,

Hogy itt hajdan szebb élet vo1t,
Érziszívem s felsÓhajtok'
.A'rnint Rákos terén szántok.

a mezítlábas gyel.rnekkori isaszegi honvédlsírok látogatásának szívnélkiil az el.dész bácsi. A1ig váltoZott rneg termete és arca azota, láttiira átéItem gyerekkori elsó ta]áll<ozásom rémiiletét, mely meg is látszhatott rajtam, mert aZ vo t az elsó sz'ava' hogy eltávozik, ha ijesztót iátok benine. odamentem hozzá é.s Isten
hoztával ktjszóntÖ.ttem és bernutatl<oztam, elmondtam a gyer'ekkori pajtásaimm,al az e'rdei taláLkozásunlkat, me1y okozta az ía ezen elsó találkoziisunli meglepeté.sét.Teltek az éve,k és Medveczky et.dész biicsi á11ando
Gyulával és dr. Barabás Gézával tó.bb
iizleti látogatÓm lett
- Sze'n,íiványi
_,
a kilzség tÖrténelménekrésziinkre rnég isegviitte"s talá1kozásun.rk voit
meretlen aclatoklkal bóvítette a hagyonrányok elmondásáva1, melyeket
orcg erdészbársaitÓl hal1ott, mert kedveIóje volt a torténelemnel< és Isa-

Ho1 Mátyás az igazságos?
.Ie, láttad ót boldog Rákos!

Tán itt nyaralt hajdalnában,
Hoi én szánto.k mostanában.
Mondják, itten vitéz ura]i
tsszegyííltek t'anakodtak ;

S ha csatára trornbitáltak,
Mint a sasok vívni szálltak.

Eltiínl,ek ók; Rákos te állsz,

Mezíídij,n hány em'bert táplálsz,
Hej, de magyart aiig ]átok'
S nehéz szívvel továbib szántok.

szeg szegé,nykozségnek az ósi tor.ténelmét n.agyon titokzatosnak és fe1t]erí.
tesrc niirgyon rméltÓnak tartotta. Link Hei.nnan bácsi voilt az, aki' az 1849-es
!saszegi csata sza'nítéc haclnagya vo1t, emlékezetébentartotta, mert mirndig
hajna1onként o't.t bo yongott .a honvéclsíroknái, h'a valaki arra járt - ó to.
vább ment az erdóbe, hogy ne 1ássák. Hálátianokrnak tartott,a az isaszegieket és a ki.ncstári erdó erdészeit, hogy a sok honvéd síl'ha.ntot engeclték

Pest Budárul so.k nép kijár'
S alig ért'i nyelvtinlket már;
IIej ! maholnap a magyar szr.r
Ritka, rnint a fehé,r hollÓ.

jeltelenné váIrni.
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t I

Miről apám nagy brisan

do'b.ogtatÓja, most kutyája és puskája

Id'. SzatmdrE Zoltőlt,

,

'
'l
szanto
raKosr

1etbe

Herm'an bács'i megtudta a veie valo beszélgetések során, hogy nokern
és barátí krjril,mnek az érdek1odé5g1849 eserményei iránt nemcsak puszfa
cseveg'és' hanem a tÖr.ténése'kmegijt'okítésea jovendó számára a céIunk,
ezért 'az iránta nyilvánított tiszteletiink kiÍejez,é'sétremeg keze kézszorításával viszo'nozta, el Íordult. hogy kézszorításakor a szeméból kii'nnyek
hu11ottak' Reggelenként jott az iizletbe kÓser hrisért' mert valiásos izrael"imegvárta tiidogé1ve, míg a
ta vo1t
- beszélgetésekbe, ha belek.ezd,tiin'k,
vásárlokat kiszolgáltam, rendszerint pénteki nap délelótt volt -, mikoi:
a kereszt.ény vásárlÓ látogatások a b.ijjti nap naiatt ritkábbak voltak, elóforclult néha' hog)' Fáni nevtí, már akkor 60 éves lánya jtjtt érte, déli hajojjo'n má;r:, hiszen reggel Óta váro.m, késón lesz
rangszokor
- édesapa,
az ebéd a hrisb,Ól
azt moindta a jő Öreg, nem baj lányorn, okold a Zoli
-,
csémet, hogy itt mar'adta'm' Visszaemlékezéseimet m.ajd folytato;m'

február 5., megh' 1830. novern,ber 21.)'

szél tám.ad onnan feliil,
Ztlgó szálsnyán sÖtét kiid ti1;
Ián a por is e szép rnezón
Nernes szívek harnvábul jiin.

IIÚís

Barna leány a falu'bul!
Hej ne igyál a Rákosbull
Magyar csonton foIY a vize.

K

'nnyektiil sÓs annak ize.

R,ákos! Rákosl hová lettél?
Szép híredbtil de kiestél!
Fáj szívem, Íáj, ha ezt látom,
S hazám fijldjét sírva szántom.

A

iVlagyar KÖltészet Remekei. Szerk.: End,rgi Zoltán. Buclapest,

1900.

F'rank1in Tírrsulat kiadása.

ot

AZ I9ASZEGI I{ÍMZÉSEKÁpot,Tt

Isaszeg tijrLénelmi mrr1tja htlz:in]r tár'o1i helyei|íjl iS gVir,l{l:a'i-} \'onZ
a]<i1< a Fa1umrizeum kis 1-re1yiségeiben csrrl1ítlatta] i.rr:lc]znl1< a
lii)zség eg},ko.].i ial<oss:iga nélrány szép a1kotásiirra1<.

1lrtcrgatclkat,

Nem lralt }<i a tnezei uírágok szép hímzéscIsaszegen. A régi hágyo.mii.nyokat |ell.lutatiáli, ripo1ják' 1976-barr 24 Íóve1 megalakr-r1t az isaszcgi
as-sz-onyoli hímzcj szakkijre. Rendszeresen rlsszejotlnek mirrden hétfón né.
hril-tv ili.;ira a míívelíjciésiházbarr. Sz'inte egymással vcl'sutl5'eznek, lrogy lri
tttcl trjbbet alkalmazni a régi isaszegí Vi|ágos hímz'ése]<bót (|a1véciók, abroszolr, íÜggcjnyolr, l<endíík,zsebkerrdíi'k, párná1i, terítíí]<).Sil<erLilt a modern niíi luházatotr is nagyon íz]éses isaszegi hímzésmintákatki,a1akítani.
Számta1an kiállításon elis.merést érdem'eitel< ki. A kornvelrbe]i és tál'oli v;iroso.kban, l<ozségekben meghívásrla kiál]ítást rendeztek. I-egkiemel]<orlcjbl:ek voltak a nyíregyházi, a du,rra ivírrosi, a szetrterltlrcl, vaiam,int
az NDK-be]i Suh1 megyei 1<iállításoilt"

Isaszegen tilbb asszolny élt, kik saiát rnaguk raizoltlilt l<e1mékre az
islrsze{i hím'''e.minIjI<l'l. Úsi sz''ki.s vuI1. hogy a mct)yJssZ{'l]y eIsti Iiatal.

:tssz.onyi szcrknyá.ja,

réklije és vi.rllkenc1óje

varr:ásÍrhoz

a

se1yenre1mét

cgv színiíben vásiirolták és a csalÉrd, a r'okonslrg lJnyai szép. Íormás berlsztásba.n, sÚiriín, isaszegi vif.lgnintá]<lra1 hímezbék telc. A ]rímz'ése1készii,lte utírn szabtáli. varrták ir liata1assz,ony elsíi iinneplő r-rrh:ii:it. (Ilyen
l'illta1asszony'i.uha lírthat az isaszegi m zeu.m kirl1lításában.)

Ugy

{:l.ezziik, hogv tncgérc1ei-r-r1il< az isaszegi

iít 1ielsoi:ol.juk:

hílnz assztlnyol(,

hogy

a

Fi.rkas Istvánné (szl'i1. Csl.jlirlvszl<v Erzsébet)
szltl<]iiir.vczet(í, Kaprlsviir.y Jozse,Íné, Rir'cstil< JtjzscIné, Simtlrr JÓzsefní:,
] ]íclrlégi Tst.vl.rnné, FIcr:sz 1s1,vitnné, S:ir'árr Jl'lnrrsIrÓ,
Magvari Kiirrolyné,
Í:]zilnrrlsi Anclt.tisrr(l, Nagy lrer.etlcné, Pal:rgir Miirtonrté, Szirbaczki Istvánné'
nov|i]<cl1

ijz-v.

FiilLlpné, Szmrl1ic:z.a Is'Lviini-r.é' Rtrjta Jriz,selirré. Rirgiics Joz'seÍné,
['t.itllti:]<y JÍrnosni:. Pirlr.ltai Istvánné, Proksza Pá1rré, l'.)ezeglr I(ái'olyné.
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Pr'usziik szegélyminta

(Ady Endre utcai 1akos), al<i ráterrnettségéve1 ma is remel<el az isaszegi
hímzésekmr]ívészie1Őrajzo,1ás.aiva1' A hímzó as.szonyokna,k is sokszor se.
gítségérevan.

Az isaszegi hímzések nehány mintájárÓl Proksza Pálné ny. tanár (az
isaszegi Mr.izeumbarátok Kijre e1nő'1<c). a hímzó sza,kkor tagjának rajzait
1< zt-lljiik' Kívánunk továbbri sikeres jo munkát, ijrrkéntes tevékenységiikhilz errjt, egész'sége[és husszu éle1et.
(Szerk')

,.Csepe

c"-ek

Zseb]iendcí

Úrjabb és régibb pruszlikolr
DO

il
4r-ra]ffii*
Dí

EGYSZER VAGYUNK GYEREKEK

|ele volt lovészárok- és bu.nkerrnar.ac]v'ái-tyo'kka]. Két.htirom bombat]lcser
tryáron sem enged'te e1párologni a benne cisszegyríit csapadé'kot. Ezek ko'
l't.il vadcsapírsotk, osvényel< keletkeztek. Itt fli.gyelttik lneg fét
izgalommal,
amint szárazabb idcjben szomjukat o1tani váncloro1tak a vadc]ilszlnÓk ki
csrnveirkkel.

A besnyóí rit

(Visszaemlékezések a ,,gyermekek világéve
alka1mábÓ1)

-

és a gyár

k zijtti

változatos er'driség' voli a b;irodalmunk.

1979.'

A II. világháborÚrt kisgyermekként é1tem át. Hanc rozás kozben tái'saimnral megcsodál'tuk a rilngÓ kakastollat a kettesével sétáiÓ csendíjr5'l<
kalapja mellett, majd amikor az utcánkban (To,ldi Ntíkios utca) egyfemásra álltak b'e a fák alá a terepszínií katonai telle.rautők
a meg.
- abbÓl
go'ndolásbÓl, hogy itt Isaszegen várhatÓa,n beáll rnajd a front
(ami be ls
ktrvetlrezett)

-,

apá;m írgy drjnt tt, bátyá'mmal it,t marac], cle anyám ve1eirl

és két nóvéremmel a biztonságosabbnak látszÓ Heves megvei Adácson
l<eressiink menedéket, kiterjedt rokonságunk va1amelyikénél. A dÖ,ntés
Jonó sÓgorékra esett, mrivel ííaz I. vrilíigháborri utárni hadifogság évei a]att

j

megtanult oroszul.
Vih'arvert utazás volt. Vámosgycirk<ln le ke lett szál1'ri' mert a vonat
Gy ngyosre ment. A k<lve|kezó vonatot, me1y tovább, Miskolc felé ment,
megrohanta 'a tomeg' Az emberek ellepték a kocs.ik tetejét is. Mi neim fértLink íijl. A mozdony jószív(i' személyzete (talán apámat ismerve ,a ke'Ieíi
fij,Lóházbor) rnegengedte, hogy a mozdony két otdalán. a kerekek fclltjtt Ie'
vó pánkányon
lábunrkat lÓeatva he.
- hátunkat a kazánnak táma.sztva
1

lyet

-

Ío91a1jurrk.

Jenó sÓgor és Íelesége

szeretettel fogadtak

- Rozi néném nagyanyá.m
és otthont ny jtottal(

A hábor nyugtával

egyi'l<

i.{

testvére) _

sz:imunl<ra.

visszatérve
talál.
- Isaszegre
- 1épten.nyomon
koztunk a pusztítás nyoimaiva'l.
A vasri'tállomás szétbombázva.
ro.moktran

lrevert. A pénztárftilkék el tti márványoszlopai seitettek haidanvoJ.'t szép.
séeét.Újjáepíté.sekol láttam, az épiilet már nem lesz szép, csal< jri. A vonatol< sol<áig ttz ,,oreg állomásnál.' álltal< meg'
Az állo'más m.elletti vi]laszcríí, ajtÓ, abta]< és tetijzet néll<ti1i ház éve.
klg szolgál,tatta nektir-rk, gyer.eke,knek a vad, pusztítÓ hábor'rj rornant'ikáját.
KitartÓan viselte évrijl évre az rttorŐrl< tjnfeledt Vasgyií.jtési rohamainak
kilvetkezményeit.
,,Kicsontozása'' részlete'kben ment végbe. E einte r.ézból késztilt széP
ablak- és ajttikil.incsei ielentették a ,'il'emes zsákmányt'.. Kovetkezó al.kalnr,akkor a vasbÓ1 készii1.t e1emeit kezdte ki a vasgyríjt,ési r'erse'ngés iáza.
1.erasz1<or'i iit j a uto] stjl<én t tcl.rijdijtt bele te-r etett en s orsába.
Az erc16 irhcrl társaimmal nap mi.nt nap a teheneket ]c:jeltetttik
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Takács Zoltán t,ajza
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Keserr]ís,égiinkleginkább az erdóirtásokra beiiltetett kukorlicafo1dek mria'tt
volt. A teh'enek ugyaniis foldourtril.i érzéklkelrendelkeztek 'aÍelói, hogy ve.
liink elhit.essék, í11etve megnyugtassanak: tő1iik igazán nyugodtan elmerÍilhettirnk a já.íékb'an.Valahányszor bizal,m,a.t tápláitunl< irántuk (de sok-

f

lísrnerésiink,miszerint a tehéntól
á]'nokabb, otromibá'bb, garázdább sorscsapás nincs a folrlijn. Ha meg ránktott a szálazság, a legyek, b glyij{< e lepték a tehenek orrát, szemét, hasát,
jaj volt nekrink, ha bokros r,észÍiint fol láthat.áron! É1ó em'ber meg nem
mondta, Szárí.tÓ-pusztán, vagy egyernesen ValkÓn kcl,t_e ki eszeveszetterr

szor is!), mindannyiszor keserií vo,I,t

1

éietiink megrontoja? Haza.m'enni meg ugye hogyan menjtinl<, ha nincs
meg a tehén?! Ez képtelenség! (Egysz.er podiig be ke1lett jelentenem -

\

,/

v

,N
$

\
t\

\

r,il

igaz B_9 éves vo.ltam.)
Irdatlan vihlarokat érttink meg aZ erdón.,Amíg a lrózeledó vihar szele
fÚrjdogált, a tehenek irngerlékenyek, nyugtalanok vo tak. Ha ránk szakadt
az ítéletLidó mintegy megadva maguka.t sorsuknak - csak megáIltak
egybegyúlve a fák ala'tt. Recsegett, ropogott a n.agy trjlgyerdó. Kétségbeesetit reszketést-inket letÖrt, kicsavart fák ígazolták, vagy egyszer _ tó'liink
asszonyt vágott agyon a villám.
neim rnessze
- egy kapá1ő
Nagyon szerettiink moziba jární' Te evíziÓ nem volt' A Pet fí mozi

volt a varázsládárnk.

Sziíke;bb lakÓhelyemnek, a Damj'anich-telepnok,,válogatott'' focics.apatában kapusként vefgódtem. UnokabátyámtÓl k'aptam egy ,,igazi,' ka.
pusgatyát, kétold.alt steppeIt vattabéIéssel,így aztán kutya kote ességem
volt rnirnden létezó lab,dát vetódéssel megfogní, rnintegy Íolhívn'ia fígyelmet erre a kulonleges szerel'ésre. ,,Vérre menő'' nagy m'eccseket játszot.
tun'k a tózegtetrepiiekkel. Trirameccsnek számított, ha a távolabbi Szent
Lász7ő, az Fldó, vagy Klap,kla utcab'eliekk,el játszhat.t.u'nrk.
Az ijtvenes évek elején Isaszeg fiirdóvár'os vo1t. ,,A kettes,re'' jár.t a
falu lub,ickolás't igényló kozÖrnsége. (trlnevezését onnan kaptra, hogy a falutÓl Gcidolló feié a másociik ha'lastÓ volt') Az egyes nem volt jÓ. Lassri
átfo yása, iszapo's alja csibor bogarakk,al, hÍnárral tel.i vizén rajzo.ttak a
vízipÓkok. A kettes, az ige'n! Az volt egy Floridal Minden tila1orn elIenére
a z,jgóróI ugráltunk fejest. Megver.te a sors az't, akin.ek víz|oe érkezésután
nem akadt rneg látrujjainál a kor dÍvatos ftirdó-' illetve m.indenes lekete
klottgatyája' F l-f lbukk'anÓ csupasz fenekek jelezték az isaszegi gyijngyhalászok pi'llanatnyi helyzetét. Nem tudnám eldontení: ez volt-e a mulatságosabb, vagy az, ahogyan vízbó1 kijovetelÍinkkor nézttink ki, ránk t.apa.
dÓ, testhez lsí.mulÓ, té'r'dig éró,'fek.eíenemiínkkel'' ?
A stjdtjuői tÓ voIt az el|t. Ez a negyed k tÓ, raho
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-

ot:szág.it' keresz--

tezi a vasutat' jelenleg is jÓ áll,apotban van. Ide a kényesebb ízlésÍíekjár.
tak. Nem volt olyan nagy vízfeliilete, mint a keitesnek, de nagyo;bb tá.
vo sága miattri keveseibb kozonsége lnémi intimitással bírt. Nokiink, k,isebb
gyerokeknek az it't taiálhatÓ romos állapotban levó vízim.a o.m, a sok bu.
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zogány
aZ árnyékban, Iiirdónadrágban c.]ivirtos clalo']<irt
- a niigyob]baknak
játszÓ zenekar
voit sz'ÓrakoztatÓ. Butlavári Csibi sz'axotono:lo'tt (a gyiL.i
iparvágány Sorc,\Illrpojáná1 motorr.a1 ielte ha1álát), báty.ja, Vi1i vol.t a dobo.k
mestere' bátyám pisztono.n játszott
- cik l<épeztél<az isaszegi tánczenekar
magját majd t'izenÖt évig.
Fizi.kaÓrára a Itákos-patakbol metángázt gyííjtilttiink iivegekbe' Az a
gyererk meg nem számított igaz hazafinak, aki a vasárnapi Íocimeccsen
nem á1lt be irz o1len|él kapuj'a m gcltt {oáilított 50-60 tagu korusba telitorokbtjl ordítani a,,Hajrá Isaszeg!'.-et. A sztinetben és a n.rérkóz,és végén
Miska bácsi 5 kg-os pléhdobozbÓl osztogatta cukorka formrijában a
''munkadíjat''.
Az augusztus végi, szep.temberl éjsz'altákon magllnk építettecscrszlrunyhÓk táborttize me1lóI durrogtatásokka] r.iogattuk a kukoricásllill az
arra téved.t vadáiszr-rÓk.at.
A vas t,i raktár e]ótíi mélvedésto rlillt, ahol telente r'ossz korcsclvá'l<l<al rongáltuk g)'atra cipőink m.irnóségét.
Az évi bucs k a RákÓczli uton, a tarniícsháza eIótt'i széles tertileten,
Vi1ma néni zoldségesbÓ'déját koriilvéve kertiltek megrendezésre. A hajÓés korhintákat 'a t loldalon állítot,ták fo1. A krjrhintálrat fijnn a gerelndák
tetejé'n kiLképz,ett padlÓn sétálÓ J.iatalok hajtották kcrrbe-kijrbe. négy-ot
hajtásért egy ingyen rr.lenet járt. A zenét a tulaj képcz,te. SzétdurranÓ fejje'l fujta a réztrornbi.táj,át, másik kezé.ve dojcolt. illetve a rnenet inculásakor és érkezésekormég a c,sengŐt is rázta.
Amíg e1 nem j tt a brlcrsr-i napja (ha mzir ilsszeszer:elték a hintákat),
ha si.keriilt o.ttholnrÓl 1opva elemelni. egy-két csó kukor.icáért mehe'ttiink

szítettek játékunkrol. Ver'ejtékezo homlol<kal já|szottam ,,A gcll5la, g[}y3,
lrosszu 1ábu golya' Ne m.enj le az isaszegi ttlt':r...'' stb. szovegií irotát.
A t'ác]iÓadásikor a furulyaszo kirnaradt. Megsemmisli}ésemlró: nem tudott
i'ijl\'i11anyozni a szo'mszéd Suhánszll<i né'n'i' aki orommel ujságolta: hallotta

\3

>4R

egy menetet.

EttóI csak az v,o)t nagyobb dolog. ha a h:izunk elóttl k.is téren (ma
is hiílt helye) sátrat vert egy-egy vánclor.c;r"kusz. ,Apám nem
szerette, de érn bijszke voltam, ha hozzánk hozták be itat.nl a lov'akat,
amriért jegyet adtalk az esti elóadásra. A mesevilágnalk eZ a \lázhoz
'száIlítása vo1t az én ,,terr"ilj asztalkám!',
Nem szri]tam az iskolai élettinkról. Az iskolál:a illriisonr a helyi viszo'
nyokhoz képest e1ég változ'atos volt. Az elsó osztályt a mczi me1lett,
ovodában toltcjttem. MásodiktÓl a
isko1ába.' mentiink. Ha jijtt
'.nagy
nagv hideg
tl-izeló nem 1évén
általános
az
szétlsztinet elrendeléséi
trrár e'ntr'e.lr

-.
hol egyi}<' hol másík háznáI hriztulr
meg magunlrat. természetesen
darab trizrevalÓ fát vitttink napo.nta tanc-iíj, il1etve bér'1eti díj f'ejé
1949_ben a Bajcsy titi gazdakilrt alakítottiik át isl<o1íl,á. Inne'n egvévi i

genlégiÓsság után menttink visszil :r nagy is}<otába.
Színjátszci csoport,tal az isaszegi fon'Ót adtuk e1ó. amiben fi11éres pléh
furu.1yá'mmal képez'tem a zenét. Nem ekhÓs, cle nyitott sze]<érre1 vá

lolva elóadtuk az l]ka-mtijorban, meg

SZen1]

Gy rgy-pusztán is. nem

tu

va akkor, hogy ez ,,néprnrive1és''. Egy nap rácliÓsbusz jott és felvételt
72

A Moinár nagymama' Takács Zoltán rajza
a2

a rádíÓ'ban. Miután a felvételkot' há,romszor-négyszer eljátszatták velem a ,,ze'noi b'etétet'', megcsa1attatásom határta,ILarn vo t.
Szép és nagy események volbak a ,rninden tavasszal, a honvédsírok
kÖrnyékénmegtartott ,,m.adarak és Íák napj,a'' _ egész napos kirándr"ilás

hango.rnat

|innepségoi.

Talán ettól is nagyobb esem'ényszámba metr't, amikor minden ósszel
az iskol'a tanrulÓiljusága végeláthatatlan kettes sorokb'an h mptiÍygott a
Dányi ton .a Szent Gyt5rgy-puszta kÖnnyéki erdókbe, téiítiizelófát gyiíjten.i. Am'ennyir.e ti.sztelnÍ kellertt tavassz'a az é1ó terrrr'észete't, itt aztán kitombolhattuk m,agunkat azzal az cintudattal, hogy még ráadásul hasznos
munkát is végzÍink.EzEk'en a népiirl'nepélyekenadttlnk szá'mot évról évre
a lányok, no meg egymás elótt eióremeneteli-lnkról, amit a fár:arnászásb'an,
az erdóben valÓ tájékozÓdásban és más h'asonlÓ, leendó fé'rf.i számára nélkiilozhete'tlen tudományokban'elértrink.
Nem té'r:ek ki a sok szep élményt adÓ egyéiai és iskolai kirándu1ásokra.
A torténel.emben 30 év nem nlagy idó, egy errr,b.er élebébenviszo,nt 's'zá..
rrrottevó. Az tdó velr.ink egyÍitt kciruryezettinket is változt.atja. Gyerme.l<kori színtereirrr,nek képe al'aposan ;megváltozott. A Damjanrich-itelep rnár
csak elnevezésélben telep, az olrszágrit másÍk oldalán az er.dííightizÓdÓ
egybefiiggó telepiilés lett. Á kis topolyos erdót, rnely azÓt.a megnólt _ az
ország,it és az erdó k zott
- az uto1sÓ sztí1ígkivágták, a terek beépiil,tek,
a tavak.bÓI eirnent a víz, az erdót bekerítet.ték. Maradt a szép tenmészeti
k rnyezetben fekvó falu, dolgos' trjrekvó lakÓival.
Gyerm'ekkoro'mra viss zaeiml.Ókezve azért f o gaImaztam tobb es számban,
tnert az é'n sorsorn egy az atkkori gyerekek sorsa koziil. Késóbb aztán megszíj'nt ez a ,,sorskozosség''. Felnóttiink. Új és más kiiz sségeket at.akítottunk ki, i,lleíve letttink részesei: Ískolában, m.r.rnkahelyen és a családb'an is.
1979.

január

19.

Takdcs Zoltón

gr:afik'usrnrivész

Megjegyzés:

ToRtK IDÓK ALATTI MAGYAR KATONANÖTA
isaszeg népe az 1530-as esztendőben nrár a tórok hődoItság ala|t é]t.
Nr:il:iny évtized' után a nagy adÓzás mÍa t tÖbb csa1ád elhagyta a kcjzségct' n"rajd 1596-ban a torőkok, akíket eI tudtak fogni - Íérf1akatés fiÚt
gr'erekeket - r'abszíjra flizve Tcjrokországba mezógazdasági munkákra
hajtoiták' A k zség feldrilása után nagy ínségbenés rejtózkodve maradtak
rrrég családok, me1yet a tÖrÖk ura1om megszÍín1,e után a vármeg}'e álta1
l-irr'tott névsoros népszárnláIás kozs.égl névsora bizornyít. E.zután nagyo]1
g}'()fsirn népesedett be Is.aszeg. Az akkor{ fo1des r a kozséget adÓmentessé
tétclte, ezé'rt tÖbb éven át Isaszeg ne,m szerepelt a vármegyei adozÓ helye,i<
nyilvántartásában. Isaszeg I.a1iossága szájhagyományában őrizte rneg a
ttlrok icló,k alatti magyar lkato.nanÓtát, azé'-t is, mert Isaszegen Báthory
Istvárr fÖlcles:ura, az országr-rádor seregei tÖbbszÖr szétugr.a.tták a tÖrókÓket. majc 1594-bon Forgách Simon fe1vidéki má$5r31. hadvezér nagy győu;elmet aratott a tert1loíen.
Az ősi katonanÓtát 1700-ban a foldesur tanítÓja a lakosság emlékezetéb ,1 lejegyezte da1lamával egyiitt és taníto'tta az isaszegi ifj ságnak' Így
mirradt meg tovább az isaszegi tanítÓknál, végiil Szegó Andor, volt isaszegi taníto hagyatékábÓl kertiit eló a cervza Íeljegyzésiíeredet.i szoveg és
dallama. A fe1jegyzése szerint az 7789, évi lernásolást órizte néhai Marcsárryi István kÖZ"S'égi taní,tÓ, rnajd Kocsis Káro]y őtizetébó]. keriilt Szegó
Anclor'hoz. (Szerk.)
R,iljta legények, A harcra jer'Link, riad a hadi trombita jelszav.a már,
hogy ti reátok is óseitek di.adalmi vitéz 's je1es ir.nnepe vár.
Sziizad.ok Óta hazájukaL 6rm'k a harcra csatára nevelt magyaTok.
Nem remegett soha, kardot emelni a harcba diih s ttjrokokre k'arruk.
Nclsz.a ti Ís legyet.ok ma dícsó 's nagyapátok lg.az de ne korcs fiai.
Mog ne zavarjanak a rnozsaraknak akármi Özijn t.irze zápor,ai.
Viigiir1o'k, oljetek és so,k ezret le pokolra taszítson erós kezetek.
Minden iitésre haIá1t suhogtasson akárhova ér fene fegyvertek.

Takács Zo|tán gyermekkoráből egy-két pillantást vetÍtett elénk. De
azt elh.allgatta, hogy már 10 éves korátÓl otthonről gyakran eltiínt, pa.

lettájáva1 lkezében, a mlag'a csinálta állvárryocskára erósített karto'nlapra
orákon át, egy-egy isaszegi jellegzetes helyen festegetett, rajzolgatott' Az

art.'a járÓk megáIlva néztéka feltÍínó iigyes'séggel és ráter:mettséggel a
tájrÓl' 'a házakrőI, a játszÓ gyerekekról készített,a valÓ.ságot hiíen ábrá.
zo1Ó Íestését,rajzát' ElhivatottságátÓl fiít rtten, saját erejébóI r'angos graÍikus.sá képezte, ki.izdotte magát. Isaszeg népe csopot'tosan lát.ogatta az

április 1_10lig az isaszegi pá.ntház nagyterrrléb.en száznál, is t.ijbb
képzórniivészeti alkotásábÓl megrendezett kiállítását. Azota is gya'kran
em]egeíik Takács Zoltán míívészet'ialkotásait. rnelyek m''ind a képz&t .
1978.

vészet megkodvelés,ére t'anííanak.
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(Szerrk.)

Sírters az éLetcéIrol. ,.
Ha a fóldi él.etból
már el kellett mennem,

és

az élak keres'nek majd,

mondjá'k: Szr.ikség 1enne
máo rár]

hiánwznl

Akkor elhiszik

I

és

érzik, értrik is 6tem!

*isaszegi*
'tc

AZ ŐSI SZEKELY-MAGYAR ROVÁSÍRÁsRoL

tes alakzat kóbe, fába vésésénélérvérnyesiil; írásnál azonban kerekded ís lehet. Díszító' míivészj
munkálknál ktiltjnÍé1eképpen,szobrbrrrél szebb vál.
tozatokban alk.almazzuk. A rovás iránya job;brol
ba] felé ha1adÓ sorok. A szavakat fiiggőleges po,r-rtok,kal választjtlk e1 eg)rmástÓI.

A rovást is'mer'tetó konyvek: dr. Sebestyén
iyul'a: Rovás és roválsírás. (Magyar Néprajzi Tár'.
saság kiadása' 1909') Németh Gyula: A magyar

Még van'nak, akik ern]ékeznlek Isaszeg ósi tanyavilágáb'an a maiorokb:rn és a pusztákon éit kondásokr'a, kanászokra' csikÓsokra, juhászokra

rovásírás. (Magyar Tudományo's Akad,émia kiadása.1934.)

es

pászto'rokra, akik nagy tekiníélytszereztek a gondozásu.kra
bízott gulya
és csorda állo'mányán'ak po.rr'tos, számszerrj nyilvántartásával, m.elyet
botja.irkra jegy

lt

rováso,]<on

óriztek.

A régi idókbon már kisbojtár

ko.rukban

elsajátítottlák az akikor sz'okásos rovásjegy lést. Az ósmagyaroknak
a nye,lv

mínden hangjára volt rovásjeltik. Az írni-o']vasni nem tudo
f ldmiívelónek és áIl'attenyésztó.nek szi.ikséges volt, hogy kozeltikben legyon csalhaíatlan emlétkeztetó, ezért botjaikba rová.soikat j.egyÖIt.eir. A gyarapodás.t

és
a fogyat'kozást a ro.rrások bemetszett jelÖléseÍó,izt6,k meg. Emlékezetes,
hogy a lakÓhely mestergerendáiba jegy lték a rovások bevágásalva-l
es

bicskák karcolásaiva1 a fontos családi eseményeket. Rovással jegyolték
az
árendá' iccés ketrece oszlopára ,az el.fogyasztott pint bort és pál
rr.kát. .r
f ldesrir szá,madÓ gazdájar'ak rovásos jegyciiéssel a magukkal hordott, egYben a kijárÓ tekin,télyt bizonyítő botjukorr volt a fontos .és
sztiks'éges nyilvántartás.

tnclf
\íh$t)ffitxll
l*9kk Jihgyg f eedcsc b eía

Fischer Károly Antal:

A Hun

Magyar

írás és ann.ak Íennrnaradása
A m.agyar rovásírás hiteles

ernlékei, Bpest' 1BB9. Dr. Sebestyén Gyula:
emlé]<ei, Bpest. 1915.

A

rovásírás jeieit jÓ barátunk, Nagy Sándor Kászon rir, Budapest,
Bt'Llcsr-i u. 23. sz' lakols voit szíves átengecní' a}<i
az ósi rovásírás eml,ék'e.
zetben tartására és ism'ertetés'érenagyon s'oi<'at tett' egyik
érdem'es akcioj.a
volt. hogy az ó'smagyar rovásírás áb'éoéjétismertetésével
saját koltségen
tcjbb ezer példányban szét.kiildte az ország minden
részébe.
(Szerk.)
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Ez az ósmagyar írás (rovás) bet sor.a. Ts turámiível.tségr.inknek egyik letagadhatatlan bizo-

ni

nyít,éka'Idegennek és neh.éznek 1átszi.k, pedig
konrnyon megtanulhartő,

Az itt bemutatott

szegle-

7?

AZ I1ASZEGI MAGYAR-LENGYEL BARÁTI

Tlhanyi Ldszlőné, az M9ZMP Isaszeg nd,gakőzségi pdrtxezetöség
titkűr dnak me g nuit ő

TALÁLKoZÁSRTL

Tisztelt Lengyql Barátaink

b

esz

é

de

!

Kedves Elvtárs'nók és E1vtársak!
Kedves VendégekI

Isaszegen, 1977. november 19.tóI 10 napon át magyar-lengyel ez*réves tortérne.lmi és kultur.ális kiá11ítást rendezett az isaszegi mr.izeum az
isaszegi MSZMP pártháza nagytermében az isaszegi m{tzeum adattárának
ányaga' a rnagyarországi Bern JÓzsef Lengye1 Kulturáiis Egyestilet é's a
magyarországi magyar-lengyel barátságot ápolÓk álta1 kÖlcsonadott, va.
lam.int néhai dr. Dombski Pál gyííjteményeIsaszegen órzott emlékeiből.

Ezenalkalo,rnmal a magyarországi rrragyar-lengyel barátok találkozÓjá
is meglairdették. A kiá11ításnak és a magyarországi magya,r-lengyei barátok találkozójának célja az volt, hogy hazánk városaibran és kozségei

szerteszét élnek a magyar-lengyel tő.rténelern ápo1Ói, akik onzetlen mun-

kálkodásuknak sokszor adták tanrjjelét, és vallják, ho'gy sztikséges
szervezett ktjz sségben folyt'atni munkásságu]kat.

Pabri.niák Honri'k elLnok ÍelszÓ1a1ásában elmondta, hogy a m.agy
szágt Bem Jőzsef LengEeL Kulturő'Iis EgEestilet kebelében ennek a
séges mozgal'om,nak széles koríi beindítdsá,t terube ueszik. A ta álkozÓn el
hangzott felszÓ1alásokbÓl is kicsendii1t a magyar-lerrgyel barátság á
sa, szervezettségének rrriel bbi megvalÓsítása és sziikségessége.
Legyen1országbÓl 1B-an, M'agyar.orsztigrÓ1 és Budapestról, ktjztiik
Lengyel Néprkóztársaság nagyl<ovete munkatársaival, 60 fónyi hal ga
vett rész-t az isaszegi találkozÓ'n, rnelyne< be{ejezése után kijzos mu
ebéddel, bensóséges hangulatban ért véget a találkozir.

Idószerií em ékezésiil kozri1jLil< a találkozÓ néhány fe1szÓ1alását. Há
kosztjnettinlret és tiszte1otiinket nyilvánítjuk dr. Te1eki JÓzsef rirn'ak,
rnagnÓfe1vételét kozlés céljára átengedte, gyszintén Valkony Antal
nárna<, elnoks.égi tagunknak is koszcjnetunket nyilvanítjttk a
veg leírásáért.

A

l<iá]1ítást ttjbb mint 3000 Ííj1á|ogatta meg.

AZ isaszegi nagykozségi pár'tvezetóség és a F.a1um zeum nevében sze..
retettel iidv z1cjm tnrjket a LENGYEL*MAGYAR TÖRTÉNELMI ÉS

KULTURÁLIS KIÁLLÍTÁS rnegnyitás'a a1kalmábÓl.
A két nép kozÖs emlékeit a B'ern JÓzs.ef Kulturális Egyestilet torténelmi gytijteményéból és .a Fa1um zeum adattári anyagábÓl á1Iítottuk <issze.
A kiállításra kerr.ilt dokumentu,mok híven tij,krijzik I. István magya]]
kir'ály uralko.dása Óta napjainkig a lengyel-magyar kapcsolatolkat.
Mint ismeretes, a lengyel állam kialakulása a VIII-IX' száza.db.an
ment végbe' Az elsó ismert fejedel,miik, I. Mieszko, aki g66-ban a ne':nességge1 egyiitt felvette a latin rítus kereszténységet és 1025-ben kiráilyá
koronáztatta magát. I. Mieszko a nérrr,et császárrral folytatot.t hosszri har.
cokat. A magyar á'llamalapítÓ, I. István krirály volt az, aki a harcolk során
had,ifogságba esett lengyeleket hazánkban letelepítette és itt otthonra ta1á1tak.

AZ lsaszegen é1ó lengye1 családok ősei 1?32.ben telepedtek le kijzsé.
Btinkben, nriután a ,,fekete ha1ál'' és a ,,dizentéria'' megtizede,lte az itt élt
német és szláv ós1akosságot. Az akkori kornrány ]engyel emigrán'solkkal
népesítette be .a falut. Az óstjrk emlékét ma a Hrusti'nszki és Csa'ikovszki
családnevek órzitk.

Még e1.rnondh'atom kapcsolataink bizo,nyítékaként'hogy uralkodott
Magyarországon lengyel király, például Iv. Jageuo fía, UlászlÓ
és' Leurgye1országban uraltkodott magyar
1

,'

1576-tÓ1

Sobieski János longyel király segítette a magyarokat a torrjkijk k,iiízé.
így péld,áu'l Gyórott.

seben, ennek emlékét
Magy'arorszáe tt'bb városában,

emléktáb1ák órzik.

u^.-'.'nu-nn-ben lengyel szabadságharcosok vettek részt a magy.ar forra.
Ktlzttik ilyen kiemelkedók, m'int Bem JÓzs.eÍ táborli'-'.'
,ot< es Tn'*utmakban.
Dembinszki Hgnrik, a forradaIrrr,i magyar honvédsereg
fópara'ncsnoka

ipr-ilis 6-án Wysocki lengyel dandár1p'arncsnok seregével Isaszeg
h",.]:11
narcolt. Az elesett lengyel hőstjk ernlékétktizségl.inkben
emléktuii..'i".""
'-".i[":.
e-

na

fejedelem' Báthor'i István,

586-ig.

az erclcíben egy lengyel százados sírja órzi.
l-én H,i'tler rnegtámadta Lengyelországot.

..'..tcu IoSISZták
kegyetlen, megszállÓ politikáj'a
"."1]^Y."otember

A

háborÍr

t bb rnint hatmiilliő
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lenq"lel Ólett-.t ]<tjlretelt és e.1pusztult a lengyet nemzeti vagyon j]8 száz'aléka.
1945 m:,rl'ciusában a firsíszta megszá11ás a1ő1 fe]szabadr'r1t az (]1's7-:lg.
llega]aku]t az elsó ideígIenes kt-it'mány és a Potsclami trgveznrény ri;gzítette I'cng\'e]ot'szág liatára.it.
KíViinom, l.rogv tilviibb elicn, gazcl:rgocjon, virligozzoil a nllgyar.-]elr.'
gvel bariits:ig. é.s e].ier-r a rrépcinkct a las.iszta e1r-ryomásb(l1 fe1szabaclitil

Szlvjetunio.

Ezz'e| a mai kjiit]ílást n.,egnvitotn és kércm a Kedvcs Liitogat kat, tc:t lengyc1-Irragyar bar'átsirg ttjl.tér.relmi és 1<r-rlturá] js em1ékeit.

liintséll nei]

Á kiállÍtas' anyaga nagy részben már mr-izeumunk gy íjternénye.Kiá1iitlisunkat is azért rendeztiik meg, hogy a baráti találkozÓra ér]<ezette'l<

j;r:tc]iintést nverhessenel( a mlagyar-Iengyel évezredes
és az rijkori, napjtlinlrig megje1enf nyomtatásos magyar-1engyel torténelernirodalomba és
il \I()nijr.tk()zo tuclományos és képe.s folyíliratokb'a, valanint a napí sajtÓtert-tltikekbe. Ezeket kívántam tirjélkoztatásu1 ezen alkalolmmal elmonc]a,ni Isaszcgr'ijl. Ezek után rátérek, hogy nri is let'r'ne a cé1j.a a mai barábi ta]álko.
7'|.}í'li\k' AZ a célja _ me1y mindern m,agyarországi lengyelbarátot é1tet és

-, hogy Magyarországon k vetkezetesebben és szer'
szcretnénk a magyar-1engyel barátság mozga.lrmát ápolni. A

br.';r:són.lrben peZSeg

\.t]Zet1'ebben

1llí]g}lar irodalom alkotásaiban és a m]agyar sajtr5ban sok érclelmes évszázetLtls és rijkorj lengyel vonatkozásrj torténelrrli ernlékez"és keriil a magyaj:

BEVtrZETŐ
Elnton'clt& :

S

zatmít'rg Zoltő'n, az

iscLsze

g

i

F

a|umű,zeu1n

D

ezetó i e

Azért merte mríz:.umunk megrendezni ezt a kilrllítást és meghirr1etn'i
a tn.gyarországi lengyelbiarátok talá]kozÓját, mert Isaszeg n.ag}-k.jzség ósi
ti]r'ténelme hosszti évszázadok alatt osszefonÓdott a magvar-1engyel
lra.
rátságban' Az c:zeréves magyar-lengyel torté'nolrni esenlénye}i Isaszeg
te.
rLijctén a szívdobogáso1r forrÓságáb,an tcjbbszor is megrryi1v:rnuit. az onzet1etl kÖlcs()ncis 1r ség életfeláldozásaib:rn is megpecséte1íjdcilt. Az
isaszegi

ngy91 tijrténe1m,l esenrénvek sokaságáb'an a 1egmagasztosabb Vo|iI aZ
1B'.lÍJ. tipri1is G-i, a magyar nép szabadsághar.ca nagyoln
ktizc]e1mes, cie gyö.
zede1me:; nagy csatíria, aho1 az ezerf os hcntlétlzleszteség tnt:ílet| 2a0
len.
gyel lictal lelte lruIíLlat a csataban harcolt ttálon tl:tá,tlÓ lenggel légi/,;
liiziil..
I:laszcgen az e1só lengyel betelepité.si esemény a tijrténelmi l<utfó]:
szefint I. István királyur-rk idejére esik. Mair-l az 1700-as r..'lztendóll<ben a
leilgvei nép nchéz ér'eiben scJ< csal/tcl kél-ryszeriilt otthon:ri e{hagvására'
c.zen ir-ltjbeln 7i) leng.Ve] csaiád Grrassa1kovich Antal ftjlclesur
támogatásával
Isa'szegt.e telepii1t. Á l<clzségi eklézsia 17i]..l-t l Vezetett anval(cnvVeliben :l
szl.t1ei.ések, esketé'sek. elha1á1ozások elsíi bejegyzése,i 1e:.rgyel nevÍíek. A
1e

ki)z:.légtini<ben

selikben órzi1<,

ma is é1ó Pranr]orr,sl<i, Babjnsz]<i családo.k visszae.mlékeze.
hog,' az 1849-es csatában d.ét1nagyapáik olyan sr'ilvos sebe'

s.ilést szenvecttel<, hog1, a szar.ritécek lemoncltal< életben maraclásukrÓl, nein
szál]í|ot1,ílr liór.l.rázba ke'L, az isaszegi la.krls,sírg rrette ápcll:isba és felgyő'
S)'ultak. Isa.;zc3en tlat':rclta1<' Tk ezek 1eszár.n.tlazotta.i. Eze]<en l(íVlil még
s7.amo.s lengye1 ttirtél.rcln-rli eseményt sorolhatnánk a 1egirjabb l<orbÓt is.
Ol"i-rr.nme] jc1eit|Iretem, hog1' Isaszegen m zeunulnk ,adattírl:a
megkezd.
te hazálrlr!arr c1.]sz,i;l'lt magvar-ier.rgr'el tijl.ténc1|ni \'onatliozásol< gyÚíjté.
;sét, mer.t entlck rnég gazclirja nincsen.

o]r'irsrikozonség elé. Áuí|l.ratom, hogy Lelngyelországban a magy,ar nép
jl';irlii irlodalmi aikotások és sajtilnregny'ilvánulások nagyobb
és kifeiezóbib
lnrlcion 1átnak napvilágot. Fontos és sztikséges lenne, ha miné1 szé1e"sebb
lellctiiségek biztosíthatnák a két országbÓl cjsszegyiíjtcjtten az ilt,en isnlerte1ese}iet, betekirathetóvé téve az érdek1íjdók számára. Számos. magyar bar'áli tiit'saság mií.]<cidik a lengyel városok]:an. A 1engyel népberr nagy me8i-lcr"lliiésnek tlrr.gnd a magyarok ir'iin1,i barátság' Ezt 'a Lengyelországban
nreg|or'dttlti magyar 1átogatÓk is bizonyíthaÍ,ják, az isaszegiok is tap,aszt'al.
t.i].' rrilir j15 néhányan lengye1országi ritjalkon.

trzei< a tények már. tovább nem hal.aszth,atÓan sÍirgetík,hogy
a ma.
gylll'-lengye1 b'arátság ápo.1ásá't az erre hivatottak a magvarországi
lerr'.

g1'lliilar'litokkal kijz sen intézmén1'g55ékell tenni.
Kj1r11ításunkon szembeotló, lrogy mennyíre kifejezó segécleszk z gyiíjtotlillni<ánkban a fotÓzás. Szenzácios lenne fényképekben Magyarorszáa
9on ]Llr'cí lengyei vonatkozásokat e's az em1élrhelyeket rjsszegyiijtotten lát.
nt' A:'l ezeréves magyar-lengye.1 bará.tságon még csak cso.rba
se esett. A
két' ncmzct népei.nek kozcs sorsban Szlabadságjogukért
men.nyi me$l|ippi1tiist iirl]ett eiszenvedn,i. Ez a1lkalolm.mal vessiink egy pillan'tást
a SzovJet.
untri llepe' 60 eszterndó's iinnepéie, tiszteieti-]rl
a kiállításunrlron életn'agyság-

ban

itl1'hatj u1<

Lenint. olvassuk el emlékeztetcjiil fe1ira,tát jeligénk 1

:

,'['enirl tlnítása nyorrr.án a szovjet nép Íia,i tették ]"ehetóvé, hogy
sem a ma.
gYat'. 5gn.l
a lengyel népnek nem ke11 tcjbbé szabadságáért véreznie.',
.,,' '\ ilrtdunL.s1.i Lengyel Kuliura 'jovo]tuboI baráti találkozonkon 1áthat'Ju^;l tlla3]-al.Kádár es a lengyel Gierek országvezetó e1vtár'saink kézÍoo i..:
.., etetnagyságu IotÓábrázojásba.n. Jellemzéstil a két ország
baráts.á::.'..':
sul-ltth f jsztelettel l<érerm jeienlevoinket,
a1iik Lengyelo.rszágbol és hazánk
*.vtl l ltllJeiI.Ül
l'jI'actságot nem kimélve és minclazokaÍ, akik ebbe a mai
eljtjttek, ne 1epjen el benniinket 'a kishitrjíség, hanem
,](ilzussegbe
;.:::.''.
..cts
r{-1]jp"cbben álljunk hely't
munrkásságunkban, mert nem vagyunk
.5ye/|l'l
'et Rcnd|ilet.IenÍiI
azt a célt kell munká1nurr,]r, rnely á1'tal. Magyaror,

Í]0

ttl

"szágon és Lengyetrországban tijbbé a feledés hom:ilya ne bo'rítsa az érde.
mes tcjrténe1mi mr]ltat, hanrem r-ij tettekre osz'tont)zz' n a továbbí felderíté.

si munkánk.

Ennek jegyében kérem fe1 dr. Kovás'sy Zo1tánt, Mtiz-eumbaráti Koriink
az 1848-,as idókben a magyar nép szabadságharca védelmére sietó nevezetes 1engyelel<kel és nragy'arokkal szo.
ros ijsszekottetései voltak. Ková'ssy dr. maga iis a magyar-lengye1 barátság országosan is élenjárÓ ápo].Ój'a.

clnokségi tagját, az ó elődjeinek

Dr. KoudssE Zoltán f elszőLcLl(lsa
Kedves vendégoink, kedves

h'a11gatÓinir,

kedves lengyel barátaidk!

Mi.ndig ii'nnep számunkra, amikor az isaszegi Fa1um zelim Barátl Ktjre, a Bem JÓzsef Lengyel Kulturális Egyesulet íagia,i, a lengyel nag1'kóvetség és Isaszeg vezetósége találkozhattlnk. Most is unnep ez a rnegnyitő,
de 'a je1.enl'egÍ osszejovetelt rr'em iin'nepnek, hanom b'aráti eszmecserérrrek
tekintjt-i,k. Azért bocsátom ezt eló're' mert tinnepen nem ildonr.os prob1émákat fglvet'ni. Itt azonban beszéIntink kell erról és a pro;b émákat fe1
kell vetniink; így a m'agyar-lengyel barátság i.ntenzíveb]:é téte1énekkérdésétés propagálását a lakosság legszélesebb korében is.
Engedjék meg, hogy kr'i1iin is meieg szeretettel és tisztelettel iidvózrjlhessem a k ztunk j.elenlevó dr. Donrbszky Pálnét. Sajnos, a családjainkban bekovetkezett szomorÚr események akadályoztak meg mindl<ettónket
abban, hogy a személyes találkozrjt csak levél és telefon helyettesítse eddig, cte magyarázattal tat.tozom a torténelemnel< is, mel}r évekkel ezelóLt
ide hozott az isaszegiek ktjrébe.

jairnk baráts'ága 193B.ban kezdődcitt, amikor VarsÓbÓl dr.
Dombszky Pál1al rnegkezclódott Ievolezésem. Ez mindjárt felvet egy prob.
lémát js. Akkor azzal a kérésselfor.du t Dombszky Pál hozzánk, hogy az
Család

1863/64. évi lengyel felkelésben r'észt vett magyarolr kozt déc]apám ijccsé.
-lengyel tá.
ró1, Kovássy Zs'igmou:rd lovasságl századosrÓl _ Chahow.ski
a
borrnok seregében
- koztj'ljem az aclatokat. Így kezdóc.lott az kapcso;la['
mely a ,felszabaclu]ást kovetííévekben szem]élyes ta1ál'}<ozÓvá és me1eg ba.
rírtsá ggá a1akrllt k zcjtttink.
Dr'. Dombszl<y Pái l(b. 110 magi}'af l.észtvevó aclatát gyíijtotte ossze'
ami nagyon tisztc'tetre mé1trj é,; a lnagyar-ler-rgyel barátság pélcláj,a lehet

Ugyanekkor _ és ez a probléma most is fennált a magyar'-'lengye1 vo,
natkozásti torténelnli en-rlél<ek gyiíjtésévelés publikálásával l<apcso atban
Do,mbszky Pál senr publikálta kutratásain,ak anyagát.

-
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Általában rnond.hatjuk, hogy cyííjtjiikaz adatokat, az évfordulőkon
rLinrlig rnegem"lékeziink a tÖrténelmí eseményekról, de valljuk be ószin1;:in: csak ismétlt-ink. Egy nagy mozaikkép a magyar-lengyel trjrténelem,
lire,lynek keretét át1épni nern tudjuk, a torténeiem alakulá'sán váItozÍ,alrri nem tudunk, de rnég a nagyon io1r hiányzÓ mozaikkockát igen'i.s eló

keresni, tlssze tudjr'lk gyiijteni. Ta1án részleteiben, vagy m,ajd egyegy monográfiában publikálásra is nyí1ik alkalo,m. Éppen ezél:t, az
]i]nne a javas1atom - ami Szatmáry Zo\tán bátyámm'aI évekkel ezelóa;t
ileszé1getéseink során már felmerlilt _, hogy forduljunk mind a magyar'
nlillcl a lengyel sajtÓhoz. Magyar viszonyllatban.akár a Lobogő, a M.agyar
ll'rmzet, vagy egyéb hírlapok segítségLinkrelehetn.énel< abban, hogy fe]|rir.ast juttathassu,nk mi.ndazokhoz, akikné] magyar-1engyel vonatkozás'í
tiji.iélllL'irni adat.ok,-emlékek vannak, hogy gyííjtstikijssze azo,kat. Termé'.
sz.tc's.en a mindenkorí szerzói jogga1 és kozléssel kapcsolatos jogszabályok
llcí:irtlisával. Ha nem is eredetiben, de legalább másolatban, fotokÓpriákblii. gyii1jenek Össze az eml,ékek, hogy ekként ne vesszenek el mindazok,
ani]j<et ugyan aprÓ.bb rész1eteiben gyííjtrink,de talán még a hivatásos tijrii;tljr.tl<

s7-{]f

terlriszek, vagy a krjzcj'nség sem ismer.

Sz;ibad legygn elóadnonr, hogy mindmáig pontosan és részleteiben bó.

vcll!';'et nem tudok ChLahows.ki 1engye1 tábornok é1etéró , mert a le'ngyele ]i],iil nem kaprrnk magyarra fordított anyagot. Ezért a kapcso.latot e té_

rtlr is teljeseblcé kel1 tenniink.

Saját kutatásaim so,rán orommel ta1áltam meg woron.iecki Miecislav
anyagát a budapesti H'acltorténelmi Levéltárbatr, me y

ezt.ct]cS okiraLi

o1,t fekszi< _ jÓllehet le,negy 1836-bdr1 valő lerrgyel szolgálati szat, lor'dítani nem tudom
.\iJoroniecki
zirt. ;l
családra vonatkozÓ latín nyelvií peres irat, a magyar és

ttviii';;nrlsságra még nem kerti1t. Tijbbek kÖzijtt
gvtlir

1cn;:''r'1]

sZ]abadSágh.arcosr:kka1 kapcsolato's 1evelezése]<.

Uli:,l;lncsak

iti találhatő: ,.oÍficiers Standes Listen der

ungarischen

Fr'tli (]Llt'ps sammt Index. 1848/49.,' címen a rnag},-ar szabadságlrarc inilexre

te|t i;ilzl'jcir'rel< névsora ábécésorrendben' majd zászl aljak szerint. Kclzt.Lik tlljlltam n'reg pé1dául Pieti'orvski ezrecles, Stobiecil<,i Lucían' százados,
Kot';i1ski íirnagy és m.ég mások adata'it a 3' lengyel zá:szt alj, a honvéd
lelrlg1'L.'1 ut''.)sz század, a lengyel Iov'asok kÖzott es nagy Öromómre: Dornbski Ni{.i)(ll]]n nevét 1849. május 1. fóhadnagyi rangjáV.al megje'lolve. Csa.
1iic].jtrirl'l.l lrar.íl1,sága így
tÖ.rténelmi és napjainkban rnegriju1t kapcsolatnak
tek.iritiretíi. llyerr ailatok fellrutatása, osszegyÚíjtése az elsó javaslatorn.
1\llisoclik.iavasiatorn a Bem J zsef Egyesiilethez, illetve az isaszegi Fa-

lumuzt'irnlhoz egv kérelem.
A2 is:iszegi csatában, 1B49. ápri1is 6-1rn, Márlabesnyiíról a Kmety h'ad.
osztírlv ]iiltclékébijl
a Wysocki zászlÓalj jobb
lengyelek is harcoltak
szárny.'n.
A haciosz'tályhoz tartoző c]ebreceni- 10. honvéd zászlÓaljlran akror fclhiiclnirgylrént
harco t déclapám (alri a csornrai csata után a zász7r5alj
B3

uto1ső p,arancsnoka let't, mí'nt honvéd százados. EmigráoiÓja elótt Bem tábornok órn'aggyá nevezte ki.) 1849, május 4-érr clélbeln, a budai Fó utcán,

a L0. zászlÓalj kezdte meg szuronyrohamáva] Budavár ostromát. JÓkai A
k6szívii ernber fiali címiíregényéb'en gg' teljes fejezotet szentelt nekrik,
A lengye1ek, amikolr Máriabesnyón meghallották az ágyuzást. nkélnt
Isaszegre siettek hárorn ágy val és Wysockíhoz csatlakoztak. A 10' zász\ó-

alj pedig a besnytíl kolostor ellen indult ro,hamra.
Bud.avár ostromát azért indította a 10. l.ronvéd zász|őa7i a Fií utca és
Jégverem utoa ta'1áJ.kozásáináI levó torlasz ellen, mert az védte a vára.l et]'átő vízmíiveket.Evekkel eze]'ó'tt egy rov.icl tanulmányomiban lépésról 1é..
pésre ;megjelijltem a vízmiíveket védó sáncrendszer, a ,,pa11iszádok,, vo.
nulatát és azt 'a h.elyet, melyrŐl JÓkai is to.rténel'rrai hiíséggel és hitelességgei írt. A ,,tor1asz kapuja'' a m,ai Jégverom u. |. sz. ház és a Fó utca keresztezódéséné.lvolt' Javaso1tam, hogy a ház faláLn ernléktáblát helyezztink
e1 az ostro'm kezdés.énekS a 10. honvé'd zászlÓalj'nak emté.kére, az emléktáb]a felállítás.a azért is indo,kolt lenne, mert ez a zász\őa|j volt az, mely
Lugoson utolsÓnak vonult fe1
egy héttel 'a viJágosi fegyverle;téte] utá,n

_

-

Wysooki lengyel 1égiÓjával egyíit.t, Kossuth L.ajos elótt.
Fel keli Vetnem azo.nban azt is, hogy nriindezekhez a kuta'tÓmunkákhoz sztikség lenne Isasze-B és hazánk Íiata1ja'inak bekapcsolására. Részt.
vehetnének ebben akár a diákok, a]<ár a KlSZ.szervezet tagj'ai. Egy-két
ember ilyen terjedelmií gy' j'tómilnkát nem tud kel1ó irntenzitással végez.
ni. T bbek ilsszefogásár'a van sztikség.
SzaLlad legyen rijvid is'm.ertetéssel _ most nár nem iavas]atot tenni
hanem jabb adato}<at nyilvános'ságra hozn.i. Amikor a s.omÍa
-,
ell:ill'etése alkalmábÓ]', Harsányi Bá1ínt sírjánál, a Lenkey_huszárokat hazanndítő órmesterró]
itt Íóhad'n'agykérnt esett el
- al<iRÓla
- beszél.tem,
r viden említeítern nevét.
azonban érdekes aclatokat taiál.tam.

A ktilhoLnbÓl e'lsó'ként hazatért Lenkey-huszárolk N{áramarosszi.ge
vonultak be. It't étrte]< családunk tagj'ai is. Dédapárn is megtjrilkített í
ban t bb mozzanalot a huszárszázad érkezéseróI. A huszárok hat
maradtak a váro'sban, a lakossággal é1énkés barát.i kapcso1atot a1aki
tak ki, így maradtak fenn naplÓjegyezetekból a kovetkezők: ,,lWilyen ci'
vol.t, mikor a gyerekdk, ifjak s az regek eiőtt eldeÍilirozo,tt Harsá,ngi
rnesteT a legkitiínóbb lov'asolk egyike, meg Bór András káplár. A gye
csak attÓl tartottak, hogy Harsárryi
egyszer brav rbÓl megtett
- mer|
sebes vágtáb'an egy gyereket felkapott
a nyere'gbe
-, majd mindég
egy gyereket kap fel."
D.e a régi beszámolÓkbÓl és emlékekbó.l ldegésztil Woro,n,iec]<i M
1av é1et tja is. Ez számomra azért is kedves emlék. m'ert elsíj'nek
apám, Kovássy Albert honvéd százados ismerkedett meg vele aZ 1
szeptember 2-i perlaszi cs,atában, ahol egymás meliett ro.ham,ozo;tt a
honvé,d zász1őalj és Worolniecki ,,gyorsvacászai,'. Déclapám teme
B4

aZ a honvédzász1o takarta a koporsot, rr-relye* MáramarosszÍget
la.kossága
36|ományozott 1849. Íebruár 2-án, a városban megtart'o,tt tinnepség
kerelébe'n és a két Woroniecki (Miecis,lar' és Jozsef) jele.rr1értéberr
a vaoászoknak.
Wor-onieok'i Míec,i.s,lav kiizkedvelt sze,n}]ély vo]t Má,ramarosban,
ahoI
1ovascsapat élénje1'ent meg Máram'arosszigeten és a tudÓsítás
szerint
.,Nagy bál is volt tdszteletére. A bál urtán a csapaínak eI kellett
hagynía 'a
várost, hogy Erdélybe menjen a Betn seregét szaporltani,,, Ez
alka1o,mmal
egészrilt ki családunk tÖb|ri tagjának kapcsolirta a két Woronieck.ivel,
akri.kkel egyiitt ezen a v;idék.en is t bben harcoltali, védték a galiciai hegyszorosokat.
Ily.eln

nun]t a

t

kis mozaikok is tar-rLlsítják, érden.res gyrlíjtenl.irrk, ér'demes kutatrtérnelm'i események aprÓbb részleteit, de sz.ikség
lenne a pub-

1i]<álásr,a is.

Vég.il az isasz'egi honvérlsírok'rál liiti1tetett somcsemeték t rténetét
néhány adattal. A koltoí somfa csen-retéjét még II. Rá]]<oczi
Fer.enc szabadsághar'ca idején iitte.tték el. Erre családi hagyomán;raink,
egétszíte]m ki

a fejedelemnek, Teleki Mihály kuruc táborno'knak és Te]ekí
Srindolnak írásai, valam'int az isaszegi hagyományok szolgáltat.nak
bizo.
nr.ítékot.Az Isaszegre telepített kis sotncse,meték Bem
ezreáesénelk, T.leki
Stinclornak, Petőfi Sándor hií barátjának ko,ltÓi kasté,lya parkjában
ma is
vit.ulo ,,PetóÍii-somíár l', szedett magokbÓl sarjad,íalr. Most
azonb,an nem
m.agtir.r:tk

a somÍárol, hanem a ka'tély gazdájáro1 szeretraék néhány
acia.tot kcjzoiní.
Anikor Teleki Sán'dor a szabadságharc bulrása után emrigrált, Pár'izsból 1B50. május 27-én levelet írt Kossu,th Lajoshoz
s ebbe'n 1eszogezte:
.'A vallási hrarcokat megbuktatja a szabadság utáni vágy, a neÁzetiseghat'cokat megbuktatja az sszes szabadság
utáni vágy s az osszes szabadság utání vágy szrilni fogj'a .a társadalrni
reformot, azq,z a, szocializmust,
ez polii,tíkai kétszer.kottó-négyem.'' Ezek a sorok rrlagu.kért
be- éppen
rigy, mint a francia L, Homme-ban lekozo1t Tele<i-cÍkk

:::ll"].,
(1rJ+-llen):

nép hatalmas to,bbsége Ktiztársaságot akar.a maga r'észére,
a vi.-^..1
rdB s/'d ma I'a pedig
Vilugkoztárs'aságot..'

Azt l<eli monda.nom. hogy az ggykori neve}cr,
Táncsias Miháty é's a rePetori Sárn'dor tanítása íme gyoker'et vert Bem ezredesé::-b1i:á:u-sbarát
"cll. beleJezéstil utalok még arra, hogy 1883-ban Teleki Sándor
k,itérr az
fórend,iház tagjaként rész't vogyen a politikai életben, m'ert:
liT,.i-:*lhiszem
"
és vallo,rn, hogy vagyon nem .adhat jagot, ez'érÍ' neÜn 1.a.
f:.":lt.tt'tljs. Szerintem
ij"^
a sztiletés sem adhat jogot, ezért nem megyek a
Io|encliháZba.
''

az adatokat azét:t hoztam ÍeI, hogy javaslratom.at a gyÚíjtésre
é.
"E.,.:.l:.j
indoikoltablcá tegyem és kérjem mind a Bem JÓzsef Egye.tir.", l".1iu|.u
-'.

rrr1]l(l

az isaszegi Falurnrizeum Baráti Kcjrének támogatását.

Óa

Kiss Gy' Csaba tudomő,n'yos munkatdrs JelszoltLldsa
Nem a Nagyvilág címÍíir.od;a1mi folyÓir:at ]engyel r'ovatának szer.kesztójekánt jottem el a magya;r*Iengyel kiállításra és erre az értekezletr.e,
hanem mint a magy.arországi Polo'nisztÍkai Munkakoz. sség titkára. Ha
megenged.ik, e1ósz r azt mondanám dl roviden, mí is tulajdonképpen ez
a munkakcjzijsség. Elsósorban lengyel témákkal, magyar-lengyel kapcsolatttjrténgti témákkal ÍoglalkozÓ kutatÓk, írodalmárok, nye vészek, tÖrténészek szakmai főru'rna. Idén már negyedik esztendeje do1gozilr munkakozosségiink, am.i tulajdon'képpen tudományos ósszejÖvete eket' informáciőcseret jelent. Évenkéntá t.alában két munkaiilést tartunk meghatáro.
zott tudományos témárÓ1. MunkakÖzijsségiink tcjrténetéről annyit kell e1mclndrani, hogy néhány lengyeil probl'émákk'al foglalkozÓ filo Ógus - a Magyar Tu.dományos AkadémíaIrodalomtudományi Int,ézeténe}< és a M.agyar
Tudományos Akadélmia Kelet.etrrÓpai Tanszéki Kuta.tÓcsoportjának kuÍÓrum létrejottét, 'amely
t.atÓ
- kezdernényezték 1974-ben egy szakmai
ugyanez év márcíusálran meg is al.aku],t a két in,tézet vezetós,é.gének jővá.
hagyásával. Az alak'r.r Ó iilés résztvevó.i megválasztották a munkaktlziisség
elnclkét dr. Kovács E.ndre Kossuth-díjas torlénész, továb,bá társelnÖkét
dr' Sipos István egyetem.i tanár szemé.lyében'
Elsósorrbarn az indoko1ta egy ilyen szakmai fÓrum ]é.trehozását, hogy
M'agyarországon nincsenek megfeleló mértákben koordinálva a po,loniszt.ikai és m.agyar-lengyel kapcso attorrténeti kutatások. A munkákozÖs.ségi
l.ilések alkalmat jelentenek arra, hogy aZ egyes kutatÓk megismerhessék
a ko11égák mr.rrnkáját, sze.mélyes ismeretséget kossenek' Igen fontosnak
tartom egymás kutatásí eredményeinek megisrner.és,ét. Ésezze\ _ rigy érmert az a vé1em.ényern,
zem
- Kovássy Zoltán szavaihoz is kapcsolÓdom,
hogy annak 'a honiis'mereti _ talán eZ a legpontosa'l:rb kiÍejezés - muntr<
i"lak nagyon érdokes és tanulságos tapaszta1atait, rnelyet a Bem Egyesti
és a 1engyelbarátok végeznek, szélesebb nyilvánosságot ke11 kapní.a. trzt
munkát is ko'ord.iná1n'i kellene és meg kel1ene szervezni szakszerííI
1ését.Énitt azt megígérhet.em, hogy erról a kérdésrőltájékoztatni f
Kovács Endrét, munkakijzosségiink eln 'két, továbbá, hogy javasolni
go.m: egyik munkakőzosségi i'llésr.inket szenteljuk e honismerefi m
nak. Így hivatásos kutatÓk mondanának vé.leményt az eddigi

ró1, kÖzcisen lehetne kial.akítani az anyaggyí3,jtés célkitiízéseit,Íeladat.a
Azt tr,iszem mind a kr.ltatTknak, mlind a honismeretri.helytorténeti mun
végzó lengyelb.arátoknrak haszno.s 1enne egy ilyen találkozás.

A'rni a kutatÓi e}1átottságot illeti a magyarországi po ornisztika
tén, elrno'ndhatjuk, hogy az í.roda1orntudo'mány és .a nyelvészet
ben nem a 1egrosszabbak a perspektívák. Pi1lanatnyilag véleményem
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tinl az

utánpÓ!1ás' kérdésea tcirt.énettudo]mányban már-már nyugtlalanítÓ.
A íiatalabb évjárat kutatok koziil a Magyar' Tu.dományos Ak.adémia Tortenettudo.mány'i ILntézetébenmindtjssze Petneki Áronit emlithetern. Azérrt
nem szÓlok most az idósebb nemzedékerkról, mert ók már ed rig jelentós
nr-ivekkel, ktlnyvok és tarnu Lmányok sorával járultak hozzá kapcsolat,aínk
loltá.rásáh.oz. Úgy Lr.iszem, az onkéntes honisrne'reti jellegií munkla, m.ely.
rlek eredményelit a kiál1ításon láthatjuk, krilonosen ezért is. Arro1 sem
szab.ad elfeled'l<ezniink' hogy az egymástÓl elszigetelterr miíkodők gyakrratr
ug}'anazt cs1nálják' ezért Íontos vo1na a miné1 szélesebb kcjirÍí kolcsijnijs
meglsmerkedés. A gyiíjto.tt anyagot ped.ig szeLektálrr.i és értéke'lrri kell, ha
pcdig pub'Iikácitlra kertil sor lengyel-magyar témábÓl' iigyelni kell a
sz;akszeriíségreés a po'ntosságr.a, mert publici'sztíkánkban bízony eiég
g-valiran olvas.hatunk foltiletes' n'em ellenórzo'tt megáilapí áso<at, s ez alől
a lengyel téma sem kivértel. A folii1etesség kikiiszobij,lése meggyózódésem
szer'int mindannyíunk kijzos érdeke. En is problémának érzem a publiká.
lási lehetóségek lliányát. Egyelóre nincs o1yan szakfolyÓi.rat, mely kizároi.agosan polonisztikai és kapcsol.attor,1iéneti kérdésekkel Íog.lalkoznék. De
l-t.teg rerndszeresen megjelenó nállÓ kiadvány sem á11 rendelkezésiinkre.
r\z a vélermé.nyem. hogy egy ilyen orgánum létrehozása a ktjvetkezó ével<

feladata lesz, esetl.eg a varsÓi egyetem m.agyar tanszékével egyr"ittmrlík dve
leheine 1étrehozni egy kiadványso.rozato,t az iLteni és 'a lengyelországi kuta

tások eredrné'nyeinek ]remutatásána.

Befejezésiil rovid.en arrÓ1, lrogy miben 1á,tom a Bem Egvest'ilet ttjrtént:]nli emlékLriizottságának fó Íe,ladatait. Két terti1etet jelolnék meg: az
eg}'ik a m,agyarországi lengye,l emlékek, em éll<helyek mÓdszeres és rendszet.es felkutatása. TaIán korszakokra is lehetrne bontan a mu,nkát és ki
kejletre terjeszteni az ország egész ter]'iletére, bevonva minél ttib;b he1ytrlt.tenészt, lengyelbrarátot. Mert n'agyszerií dolog az, hogy például Wtj fel
L'ajos szorgos gyiíjtómunkát végez Győrben, de mo.ndh'atnánk számos
olyar.L megyét vagy várost, alro1 vannák ér.delres 1engye1 enr'Iékek, de senki
nem foglalkozik szárnorntartásukkal. A mási.k tei'iilet a magyarországÍ lensyelség m ltja. Vaiahogy rlgy alakult torténe1'rn'Link, hogy szinte ÁrpádtÓ1
kezdvc. mindig éltek hazánkban lengye,1ek, hol kisebb, hol
n,agyobb szárnban' S ha nem is volt e longyol csoportok kozortt kontinuritás, nemegyszer
.sajat.

r.;

52ppg.et játszottak nemcsa,lk kapcsolatainkban, de a m.agyar tor'isl azt hiszem nern kel1 tobb példát ernlítenem, mint az 1830_

tenelL.mbe]l

Ór-eS

sz.tbadsagharc után hozzánk érkezóket, vagy a második világhábo'us ntenekulteket' S miután a Bem Egyesiilet tagságának je entós része
I]azirnliban
élcíle.ngyel. magátÓtr értertődó, hogy ennek a mrl1'tnak a feiiku.qLcisu'lZ
c3ycsiilet feladal'ai kÖzé tar.tozik"
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Lajos JelszőIaldsa GEörb l

Nagyon tetszil< nekem a kiá1lítás' Bár eredet.i ereklyék, vagy kiilon1eges ritkaságo,k nem láthatÓk ben'ne, de Szat.máry Zo7tán tgaz szíve,
ószinte lelkese'déssel, saját erejébó,l, rninden anyagi segítségnélkiil gyt.íjtotte, kérege'tte és állítotlta ossze.

A kiál.lítás'i helyis.ég és a tá'r1Ók nem olyanok, amilyent egy ilyen témáj kiálIítás megé,rdome1.ne' Sajnos a Falum zel'm an},agi lehetóségei
nagyoln Ís végesek.

JÓ lenne, ha a magyar-lengye'I barátság szép gondola'tával, emlékeinek gy jbéséve1hivatalos he1yeken is korno1yablaan Íoglalikoznárrak.

A

k'iállításo'n az elsó píIlanatb.an a sok szráp k nyv tiínik fe1, melyek
bizonyára nagyo,n érdekesek, de arn.elyelknek jő részéhezbizo,nyára csak a
egna gyo,bb ko,nyvtárlakban eh etne ho zzájutni.
1

tábor, gy a halottak adatait gytíj,tsélk ijssze és kiildjék el a Magyar
Voroskereszt I{e.resószolgáIatának azza| a kér.éssel,hogy az adatokat tcvábbítsák VarsÓba.
Lehet, hogy m'ég sok lengye;J. nyoffIára tudunk bukk,anni, akiknek hoz.
gye1

1

Egy más'ik témával kapcsolatban voln.a egy problémám, melyról itt
annyi lelkes iengyelbarát kozatt _ szeretnék beszélrai.

_

ma sem tudjá,k, hogy rokonuk, barátjuk ho1 van eltemetrle.
A felsorolt'akon kíviil az eeész országban sok olyan hely és e'm1ék
virn, rne].y az 1000 éves magyar-le.ngyel k'apcsolatokrÓ.l beszél. Jo lenne
t>zeket a lengyeibarátoknak osszegyiíjl,eni. A hagygm5nyok lassan e,1ha1r'ányu1n.ak. Azok a magyarok, aklik 1939. és 1944. évek k zt longyel menekillteke,n segítetrtek, lassan kihaln'ak. Fo,ntosnak tar,tanárn az ernlékek
ilsszegyr]íjtését és az emlékek Íe1jegyzését.J(l 1enne tlvente egyszer a mai1rrlz hasonlÓ taláIkozokat tarta.ni, 'aho1 a magyarországi lengyelbarátok ta'liilkoznának, kicserélhetnéktap,asz-ta'1.ataikat, rnegbeszélhetnékproblémáizátartoz

il\<

liat és h.a lehertne tervsz.eriíen munká1kod.ni, hogy az értékesemlékek, adatcrk rnegrnar'adhassanak az utÓkol: számára.

Gyó.rben van az ország egyik legnagydbb lengyel temetŐje, aho1 a másod,ík világhábo'rriban hazánkba menektilt 1e'ngyelek nyugszanak. A íerne.
tó szép, rerndese'n gondozva van. Egy hibája azo.nban akad' Az itt eihuny|"ak hozzátartozÓ'inak egy része nem tudja, hogy apju,k, Íérjiik,fiuk hol
halt meg és hol van el,temetve'

Domb.szki Pa'l'i bácsi említette, hogy a |,em.etŐró1 két r1jságban, utol.
jára a krakkÓi PrzekrÓjban jelent meg rijságcikk' Egyes lengye'lek ott fi.
gyeltek

f.e]'

a Íeisorolt lengyel nevekre, amelyek rnegegyeztek eltŰ'nl hozzá.

tartoziik nevével. Tij.bb levelet írt'ak a temetó go,ndnokának.
Hosszab'b kerti.ló után hozzám is jutott egy kérés,hogy nézzek utána
egy lengyel katornána;k, név szerint Wladislaw Borowskinak, Genowefa
Borowska érdeklódijtt a Íérjeu.tán' Akkor :már az

Ö:sszes

lengyel fellelhe.

tó adatait osszegyiíjtottem) az rijvárosri plé.bánia halotti anyakonyvéból.
Így másnap
tijbb rnint 30 éwel Wlad.islaw Borowsk| h.alála utárrr :-'

-

m'egírta.m Genowef'a Borowskának' hogy férje Gyórben van eltemetve. AZ
ozvegy két lányával 1976. április 4-érn kereste fel a s.írt. Ezek után írta
a VarsÓi Vortjs]keresztnok a problérnárÓl, váI'aszt a Magyar VőrÖske.resz

tól kaptam, melyben kérték,hogy az 'adato'krat rajtuk kereszÍtiil kÍildje'm
iengye'leknek' mive1 az adatokra itt is szlikségtik van' Ezek után az o
győri és Győr kornyéki sír adatát ossz'egy íj't .ttem és elkii1dtem. De hÍ
ta1os titj,aim so'rán jártam már Keszthe'lyon, Marcatriban és Za
ton is' Ezért kérem az egybegyrílt,eket, hogyh'a lakásuk kozelében volrt
oo

Dr. Teleki Jdnos Jelszőlaldsa
Látszatra talán nem je1entós, de számunkra mégis fontos az az adat,
amelyhez nerrr,régiben hozzájutottam, és rigy vélem nincs méltÓbb hely és
id a mostarainál 'ai:r.a, hogy ezt is.mertessem.
Nemrégiben jut.ottam hozzá itj kiadás lengyel folk1Ó'r hanglemezekhez' Nekem a lengyel népzene azért kedves, mert a kornyezí népek ze'ne.
vi.Liigáb'an da11ramvezetésben és ritmusban egy'aránt ez áI]r a magyarhoz a
legk zelebb.
I{ost iáto,m orom'rnel, hogy e lemezso'rozatnak egyik pé.ldánya éppeir
itt találh'atÓ a kiál,lítás egyik tárolÓjában. A lemezeket haligatva aZ egyik
ktiitjnosen megr.ag'adott, m.agne.tof onszalagra átmásolt'a.rn, arnelybŐl egy kis
részlotet idézek. (MagnÓrÓI mo,gaal csá'rd,ú,shoz hasonlő lenggel népd,a!,
csenrlt-i|,, a jelenl,euo kőzőnség naga érdeklódéssel hallgatja [megjesuzés],
tobben a mag.1]ar nőta círnétsugjő'k egamdsnak: ,Ég a kunEhő, ropog u
nrÍd',. Teleki dr' fe1kéri Pabriniák Henrik urat, hogy a magnÓn elóad,ott
néFdal tartalmát a hallgatÓság számára mondja e1, islnertesse.l Ígu haLInI,to DoIt a népdalok szouege tengaetlil, majd, mag11ar ford'i,tő,sban' Az
o"Inafur ,magaar

Jordítíls Í,ga hangzik:

B9

Tdtraaljai dalok

Dr, Diirr Sd,ndor, az i,saszegi Mű'zeumbaratok KÖre
eln kségi tag ja és a magEarorszd,gi
Bern JőzseJ Lengyet Kulturdlis Eggesiilet alelnijke etszőlaldsa
f

1. Hej gurál vagyok
én gurál

Hej egészen a Tátra.aljábil

Hej csőcske megftirdetett
engem
FIej 'a szelló rnegrríngatott.

2.

Keclves Lengyel Vendégek l
Kedves Lengye,lblarát M.agyai.ok

legye/ken, 'erdőkcln' r,cilgyeken tril
Fokosoikkal Tsszever'ekedett
két gurál.
Hej guráiok ne verekedjetek,

A

letÍ,nynak

két uarlrcsa

t.lan,

3. Hej Jarlicek szívem
Hova tetted a tollacská.dat,
A mit neked adtam.

,,Isaszeg, a lengyel_magyar barátság jelképe'' címmel 1973. év eleién
egy érdekes c1kk je.lent meg a Lengyelország hasábjai'n Zenon Tarnows'ki
itl,ilábÓ'l, akí ezekben az években a budapesti lerrgyel nagyko.vetség
sajtó'

majd TLegosztoztok, (bis)

at.taséjra volt.

Am.ikor háborriba melntem
Beese'tt a vÍzbe le]kecské,m.
(bia)

4. Hej me8yek az er'dóbe.
a {ol]ilcska
....." .l'ino
rL'b.
Hej megyek az erdö'
a f ld ahogy lépe'k.
j"-'^ll|**
Ahogy meglÓbalo*
pi,ros vért k'ifolyatom,
Ahogy ba'ltával
'o'*o'o-a,t, a

."..,ugom' a vér kiclsobog.

5. Hej gyors víz, se.bes
vizecske

Iiérdezte a leány Janicek
feltil,
Hej scitét ercló és z ld leve,lecske
Hol uan az én szeretett
Janicekenl,, (|:is)

6. Ahogy mondta a Janiela
a guzsállyal lakodalo.rrrba,
)e ;ar;
Mert
a l'akodalo,rnban táncoln.ak,
o.tt a guzsá]yt tcj.nkreteszil<.

Hej... hej...

hej.
a. mtifo.dílást,

melynek szárnunkra azért, van
T"il":;;:i""'
szabacisásert
'"'"J;::::, ;;; ;#"T"?:T##;'"-.'.'T::I.''nn,"o,
f,."^^,,,,
"r.1
f lÍlj;;i]..T*;.".""T.:.I:1?Jr,á;.l;;fi ni:"J::!;,'"";::,r^,",)::

,;f;i_i:Hl:1:,#J::_il:^Z**r:

l*.Hn'i:ffd'ulu;nk,

rátai,nk
Iili#T,.,ff
voltak, dalai,k r

m.eg .az elóbb

-..9llr
^Í

vulÜdÁ lueE'enek számunkra,
me1t ezek ba.

vértik 'a mi vérl-ink vott.
É"tie'assuk

a..d,allamát,
egy'ik
egy,ik legszebb'efordíto,'
nrifái" 'l-^i*''i|
rrÓtája
puskával, akár a
]engyel f"k",,"il.;;;;;'d;;;'

'':.:il;i;'*'
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1848-as
H:l" ""xiJff;l: szab,ac]ságha&
:'fj:T
a szab.acságé.rt'

I
f

I
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A cik]< azután ír dott, hogy 19?2. szep|ember 24-e és oktÓber 2-a k
zil1í Isaszegen megrendezték a magyar_lengye,l t rténelmí napokat'
Úgy
gondo1om, hogy az 1972-es év, ilietve a sikeres
1saszegi rendezvény nemcsak he yt rtérneti és honis,mereti tekintetben jelentet,t fondu1Óponrtot,
hanem ser'kentó.en hatott a magyaro.|szági lengyelbrarátok rnu'nkájárra
is. Tertnészetosen a magyar-lengyel trjrténelmi nap,oknak
elózményeí is volta.k.
T bb éves rendszer'es murtrka ered,ményei kertiltek a nyllvánosság elé az
egyhetes rendezvényso,rozat alkalmábÓl. Dombski
Pá', a magy'ar*lengyel
k;apcsolatok 1974-bein elhuny'i kiválÓ kutatÓJa'
továbbá a VarsÓban é1ó
W'odzimigrz M*s tábornok, a Iengyel nagykovetsé*
egykor' katonai artaséja és Szatmáry Zo\tán, a Falumtizeum vezetóje,
a rnost rnegnyitásra kerull kiállítás rendezóje az 1950-ás évek végétóIrendszeresen
foglalkoztalt
Is aszeg lengyel vor.r.atkozásri
torténelrni emlákeinek kutatásával.
A magyar haza torit.énelm'énerkegyik legszebb fejezete
'az 1B4B_49.es
szabad5{ghg1c. A tavaszí h'adjárratban,
így a; 1849. ápr.ilis 6-i isaszegí csatában r.eszt vett Damj.anich honvéd
tábonnok ser.egbeli Wysocki á1tal ve.
tengl-el lég.iÓ, valamint a csa'tát ny'itő Ktap,kra
táborno.k seregbeli
1^etett
lengyel lé'g.iÓ és a Kmetty-hadosztály
lengyel légiÓj,a hárorn ágyr-ival' Ez a
:::'téne]mi esem,ény volt a kiíndu'Iás'i alap. A kutatÓmurrrka els'ósorban az
csatára, illetve a
iégiÓ szerepére irányult. A Falr.l.m zeum
f^"*."*-.,
'engyel
Ktjrének
tagjai
fontos Íe],adatuknak tekintÍk aZ 1sarengyel emlékek ápolását
"..6' Yu,*-baráto]k
"u)^1.
és
bemutatását
is. Öt év telt e1 a tÓrté.
n^elmi napok
rendezvényei Óta és most ismét egy szép lengyel
vo'natkozásrí
len.dez,Veny
r'észtvevci'i jehettin'k,
gazd.ag
e9} ige'n

meg.

kiáliítást tekinlthettiin'k

Falumuzeum ez év oktober 26.'án iinnepelte
fennál.lásának
kcjzelmriltban jelent meg a F'alumrizeurn Aclattár{ K z!rrc\ u] szama. Az Adattári
r
K zlemények jr5 lehetóséget nyrijt,anak
*5 Llelytor.
é| e ti kuta tások
enedményoinek pubilt<átás ára.

A
'o ^Tíi.^i]Íi.*.i.
t"*o."jj.^l].]at.
.r'
t

t

qt

Egyestilettink Dombskl Pá1 révénkorr'ilt kapcsolatba az isaszegi
lengyelb'arátokkal' Ez a klapcsolat im,már cjt éve rendszer'es
és igen ereclményes. 1976-ban krjzosen do1goztulr lri javas1atun.kat Wysocki tábornok
me1lszobránalr felá1lítá's'ára Budapesten, a Nemzeti Mr'izeum
kertjében. Az
egyeslile.t tagjai minden évben részt vesznek a mrizeumí és n-riíemléki
honap r'ende2vényein és kcjzosen hetyezzik e.l koszorÚli'nkat a lengy..l

emlé'ktáblái'náI és az ,,Istneretlen lengyel kapitány', síriánál.

A

logio
mai kiá1-

]ít/ls anyagai l<ozott egyesi-iletiink torténelmi emlékbizottságának
gytíjte-.
rrienye is helyet kapott.

Az isaszegi M zeumbarátok Kcirének tag.jai látogatják egyesii1e1'rink
oikkek is jelennek meg-

rendezvényoi.t és esetenként isaszegÍ vonatk.ozásrj
kiadványrrnkb'an, a Bulletinben,

A

retgk

m.ai ér'tekezlet vÍÍájában szo vo1t arr'ol, hogy rnilyerr
szervezetl

ál.lna]< rendelkezésr'iill<le

L<e-

a mag)-ar-lengyel kulturá1i;s kapcsolatoi;

továbbfejlesz.tésére, a lengyeI kultrlra népszeriísítésére,
'a magyar-.lengyet
trlrténe1rni ernlékek megórzésére. Úgy gondolom, hogy .a
magyaro,rszági
lengyeibarátok rész.ére elsó'sorb.n a Bem JÓzsef Lengyel Ku1turáiis
Egye-

s|ilet bizto'síthaltja a sztiLkséges szervezotÍ és tárg:rl feltételeket.
Az

ep'ye-

sti]et a KulturálLis Minisztérium Nemzetiségi osztályának
Íe1iigyelete mei..
lett végzi munkáját, a miíkijcléshez szt'ikséges anyagi esz.k
zoket ugyancsal'i a min] sztérium iriztosítja.

Tagiai, vezetí5i társadal,mi munkában végzik felac1'atukat. Az
egyesti]et kell, hogy gazdája legyen ennek a munkának, az
egyesÍiletnek kell
os,szefogni a Magyarországon éI lengyeleket, továbbá
bevonni munkáiába a magyarországi lengye1Llarátokat.

A Poloniszrlikai Munkakciz sség szintén Íoglalkozik magyar-lengyel
'a
ku]turális kapcso]atokkal, feladata azonban a tuclományos
kutatás, azok.
nak a kutat knak a részvételével,'akik hazánkhan a polonisztíka
kerdéseivei foglalkoznak. Természetesen he1yes és jÓ. ha bizonyos
kérdé'sekb.en
egytittmiikodrink, mint például a Wysociki-em.]elrii1és
megrendezése során.
Eefejezéstil szeretném elmondani, hogy jovó év január

31-é'n ]esz
30 éVes a magyar-lengyel kulturátris egyezmeny'
Ebbríl az a1kalombo,i a
Po1cnisztikai Munkakcizci.sséggei egyiitt.mtíkodve
egyesti}etr-ink kétnaptls
konferenc.iát rendez, melyen tr.ldományos
kutatok
gyar-lengyel kulturális kapcsolatok fejlódésenek tartarrak elóadást a maeredményoiró1'

KonÍerenciánkra szerete'ttel hívjuk és várjuk
az értelrezlet résztve.
rzcit
is.

Kívánom valamonnyitiknek,

h.ogy

nyeket ér'je'nek el a magyar-1engyel
ápoiásában és fejlesztésében.
92

továbbl szép sikereket és er:edmékulturá1is és torténeln-ri kapcsoJatok

Zőlő Jelszolalds az t'saszegi Falum zeum uezetöjétól
Ti.;ztelt Ertehezlet

A

!

rr-la.i a1ka1omma1

elhangzott fe]szÓ1,aiásokat konkrét cé'lkitiízésne]i

vehetjtik:Kiss Gy. Csab.a jÓ barátunk széIes 1átÓkorével nagyon jÓ1 ismeri a magyar-lelngyel barátság ápo1ásának á1lapotá| hazánkban. További
kutatások és az enllékek, valanr'int az enrlékezésekmegórzés'e szempont.
jábÓl javaslaiait iránytíínekl<ell tekinteniínk további munkásságunkban.

ElíjaclásábÓ kicsendiilt, hogy mind'en magyarországi lengyelbal.átnak fe-

lolósségte jes a munkája és siirget az idó. Nagyon t5r.t,élresnek tartorn az
ósi' cle nagyoltl lontos az r-ijkor'i kutatás, mer.t a kegyetlen víharos sorscsapások kozepetíe M.agyarországra sodrÓdott 1engye1ekró1 ma még a mlr5iyar népben étró szájh,agyományolk emlékezése'i sLirgós feljegyz.ése és begyÍíjtése'még ]ehets.éges, de m'inclig tobben halnak el a visszae'mlékezcítk.

A

Magyarországra kényszertilt lengyelek életkoriilményei kritfós feljegyzé'sér'eés megtj'rókítéséreaz akkori lrazai front és harctér kozáJlapotok
zaklatot,t kijrtr.lményei kózt idó és atrkalom nem adÓdott, és nem is gonc]olhattunk erre. Ezért a h;agyományi emlékezésekből ke11 és lehet meg
ic'iéztetni a megtijrtént ese]m.ényeket. Hazánk teriiletén, falval<, kozségek,
v;irosok terliiet'én és temetőiben szétszÓr.tan vantrak lerrgyel sír.ok. A Ma.gyarországon éIó lengyelbarátok kőzii1 hadd említsem Wtl1fe1 Lajost, alri
Gyrír városában o1y nagy hííséggolrendszerbe toglai,tan végzi a lengycl
."'rlnatkozásti esem.ények kut'atását' megórzését, de Gyiíroln kíviii szerte az
országb'an, de rnég Erdély tertilet.én is. Utazásai során lényképezis, kértlez és jegyez. csodás ráte'rmetts'égííarnbíciÓjávai Mag;rarorsziigon és Lenl]ye1országban kutatási barátságot ápol, sikere érdekében, természotesel-t
sajÍrl kÖLtségén, szabad iciejét erre áIdozza. Itt a kiáltításo,n tobb tár{oban
rnegszem1élhetó mu.nkássága sokágri eredrrr,énye, a két országbeli tor|éne].
lrli he1)rei< fényképes megÖrokítései, máso1atok, gyiíjtl a m'agyar-lengye1
1'i;r.ténelmi tantrlmányok lroda1mi alkotás.ait' A magyar népnek a 1engye1
rlép iránt.i ÖsztÖnos tiszte1et,éból szerencse' hogy vagyunk rnég jÓ néhányan
szerteszét hazánkban, akik szintén nként,esen, bensójt|k sugal'Iratára ijnt.rrirgukat buzdítjá1< a rnagyar-lengyel b.arátság ápolására, nem saj'nálnak
iclijt. fár.adtságot és anyagiakat. Mindnyájunknak vágyunk' hogy kellene
lcnili M'agyarországon egy bázisn1ak, me1y összefogná az egyéiri vállalkc.
z-lisokat, országr.xan is magyar-lengyel baráti ta1álkozőka.t szerveznének.
I!;:ért re'ndeztiik meg ezt a kiáIlítást és 11irdettíik rneg a rnagyar'országi

ie.llgye1barátok jelen találkozÓját. Szerény kilr'Íilnr,ényeinkkÖzt is, de érze]ielhető mrizeumunk adattárának a rnagyarországi lengyel tijrténelmi
vllnatkozások már is ha1mazatos anyaga ezen a1kalommal. Te1eki János
'jrl llar'átunk magnős szolgáiatábol jÓ1esó vott hallgat'nunk a magyar é's
lengvel népcl'al és népi zene hasonlÓságánalr kicsendii1ését' Stefán Jedryeo?

choulsky lengyel nagyk vot r felszÓlalása rneghallgatásár:a is nagyon ér.
demes volt osszej nniink. A feiszől.alők elrno'ndásaibÓ1 is' kicsendr'ilt, de érzem' hogy a jolenlevók bensejeben is ercisebben fog bii-rzogni, hogy nem
szabad hag1"nunk, hogy a ÍeIedésborítsa a két nép tÖrténelrrr,i eseményeit
és ernlékhe1yeit. Ez kell, hogy kozcjs érdeke legyen hathatosab']ran a lengyel népnek ís éS 'a nt-agyar népnek is, Fokozottabb figye1emmel fordulun]<
a magyarors.Zági Bem Jőzsef Lengyel Kulturális trgyesiilet vezetósége jij..
vóbe1i mtlnkássága felé, mert minden adot,tság és lehetciség megvan, hogy
a magyarországi htiszéves fonnátrlás után a fó terv a fokozottabb, rendszeres magyar-lengyel barátság ne csak alkaIrn,i terv, de osztonzó való.
sárg is legyen. M,ilyen fontos és gytiny ríís.éges1enne 1átrri és kézbe venni
Magyarország le'ngyel vonatkozás emlékhelyei cj'sszegyiíjt tt képeit és lsmertetéseit egy rangos kiadványban. Úgyszintén szívesen venn.é a magyar
nép, ha a magyarországi lengyel tor.ténelem eserrlényei az ósitól az l3j.
koriig rnieló.bb kézbe vehetó lenne. Sork rn.ég a ten.nivalÓ. Énrneg vagyok
gy(lzódve, hogy kedves jelenlevó bará'taink azzal a tudatta távoznak'
hogy érdernes vo1t elj nni ezen találkozÓrra, rnert további tjnkéntes mun.
kásságunk számáta, gazda1 élménnyeIgondolnak Isaszegre.

A baráti osszejtivetel befejezéseként dr. Kovássy Zo7tán felszőlalásában megkoszrj'rrte a lengyel nagykilvetség képviselóinek megjetrenését ..s

ki-llon is l.idvrjzolte Stefan Jed'ryeoholvski nagyik vetet, aki válaszában méItatta a Iengyel-magy,ar torrténelmi kutatások jelentóségét és tárnogatását

is kilátásba he'lyezte.

AZ ISASZEGI UJ MÚZEUM ÉPÍTKEZÉSÉNÉL
JELENTŐSEBB TARSADALMI MUNKÁT v F'GZŐK
NÉvSoRA

Az uj muzeum építésénekelósztjr a helyét, az építésianyagok táro-

j;isához sziiks'éges nagy terijletgt, az évtizedek Óta a teriileten elhratalma-

rrldott bokroktÓi, elvénri1t gy kérhálÓzattÓl

kellett

megtisZtítani. AZ

uj muzeum 1ervét Simon Jőzsef isaszegi épílésztervez[e. aki az
isaszegi Mrizeumbarátok Korének eln kségi tagja. VáLlatrta az építkezés
rnííszaki lrivitelezését, ellenórzését és saját maga is n.agyon ér,tékes társa.

,'1titondci

rlalmi munkát v,égzett, ó készítette e1 az épti1et utcafronti háromrészes
brlltozatát. Az építkezésterri1etén szinte mindennapos jelenléte kezdettól
llefejezési$ néIkrilozhetetlen volt'
Az j mrizeumi épiiletnek az építésiengedéIy szer:irrti épít'teióje Isa.
szeg r-ragyk zségi Tanács ' Bod,rogi, Andrds tanácseln k, Mrjzeumbaráti
Kortink e1nÖkségi tagja, az építkezéskezdetétól gyalrr:an jott a teriiletre,
ll.ijzvet]en elbeszélgetése 'a társadalm'i munkábair dolgozők kórében bibetont, maltert kevert
:iilomkeltó vo t. T maga is a boltozat készítésénél
és r'edrekben adogatta

fe az

állványzatrla.

A

kozségi tanács kÖlcsonőzte

nirlterkeveró nagy vasládát' betorrkeveró gépet, vasál1ványzatot padltiileszliál<l<a1, 20 méteres slagot és víztárolő hordÓt.
Vidra JÓzsef erdó- és vadgazdasági osztályvezetó és tanács,tag tette

l.r

lc]lctíjvé clnzetlen, hath.atÓs támogatásával az építkezésbein.dulh.atását és
n;lgr.részbeni megvalősulhatálsát. Gyakran jcltt a tertiletre, tanácsaii nagy
buzdít'í.rssal voltak.

Pallctga Lő"szIő nyugdíjas, a Mrizeumb'ará'ti Ktjr tagja' T volt az e1só
munkát v,égz6 a teri.ileten, fél évig irtott.a a bozőtos bok'rokat,
szeclle a tuskrjs gyijkereket, melyelret előszÖr $yomLirt szerek soka'ságával
al<artunk e1pusztítani de hatást'a]anoknak bizonyultak. A bokr:crka csak
csirl':Íinnyal 1ehetett kiirtani' mely hosszada mas és fárlasztÓ murlk'a volt'
tltlrtab .ggi J 'nos i,saszegi lakos, a Mrjzeumbaráti Kor el'niil<ségi tagja
l,.áililllll. hogy az rij m zeum tetózetét elkészíti.Fáraclságos munkával.
vtLLl;cynu Antal
tanűrro], Mrizeumbarárti Kortink elnokségi tagjával válogat[irli :r get'enclaés szarufasziiikségletet a TÜzÉp-telepen, de szÍikség
Ve].ill] tr'lLLtil végezÍeegyedul. Bemé,retezte, Ies.zabta, ácso ta a tetósze|.
\ezl.1t.l. trritrclen
szabad idejét az építkezesen toltlrtte. Tobbszijr vo1t, hogy
1;irs":.tt-la1mi
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szolgálatbÓ1 egyenesen az építliezéshezjott dolgozni, de az is elóforcult,
hogy a munkája után innen ment szolgálatba.
Verejtékezó nagy lróségben, kitiínó ácslpari gyakortottságga1 hiíséges,
onlkéntes társadalrr.i munkát véEzók, mindennapos nagyon nehéz munká-

val segítették,hogy s'ikeresen elkésziilhcssen a nagyon erós tetiízet. Ezek
a so!ítŐLk méltÓ aikottli vcrltak a jcl1 sikerliit szép be|e.jez;ésnek. Legti)bber
clolgozt'ak mellette: Pallaga Ldszlő, Palaga Je'no, aki szilltélt a Muzeum,'
bar(Lto|t Kőre elntjkségÍ tagja, majct Szob Istuő,n fió,tal és motoros íiii'é'
sz'éve1, továbbá Buridn L(tszlő, Szekeres Lő'szlő, Hortobő'ggi Jozse!, alkaL.

nilag Szllloliczct, JÓzsef és iJj, Híduigi Ist,--á,n rloltak hííségestetóépítók és
a becserepezésbetr segítók.

Vttllony Antal, tan r az anyagbeszerzésekc.t nagv távolságo}<rol sajírt
motorkerékpárján végezte, mindenn.apos tdbbszÜli je1elrletével hasznos
el.igazítálst adott, az rjnként jelentkezó ifjr"iság csoportjaival érdemes t,églaátr.akodási, betonozási és ,a tetóre cserépfe.}hordási munkálatokat végzett
tobb száz munkaÓrán át. A muzeun"t If jusőgi Honismereti SzakkÖrének
tagjai ter,eprenclezésben, az j épiilet Íund.arnentumg dre kíásásá.b,an, beto'nozásában, a vízvezetéknekaz udvarra torténó bevezetésé'ben' az eLőadÓdÓ sziikséges munkákban áliandÓan tevé,kenykedtek.. Szmolicza Jozsef ,
Szdraz JÓzseJ, SzabÓ Jő,nos, Tihon Attila, iÍj, Szatm(trg Zolt n és Farkas
Attila.
A gődóIlói Kobzi János m,unkősórség l. szá,zada Brakator LászIÓ parancsnok és lt'elaettese, Barta Rőbert vezetésévela század tagságával a
fund.amentum irelyének kim.érésében,k.iásásában és be.tonozásába.n' majd
a szÍ.ntezési fcjldtclltések behordásában nagyon értékesmurrkát végeztek.
Urb n, Vince eln kségi tagtárs'unk a f undarnentum ásásában és betonozásáblan nagy segítségetnyrijtott, elcjadÓdÓ anyagbeszerzésekben is tá'

Bitrali Jozsef, a Pest megyei l\{rizeumok igazgatoja
rnegszenrlé1i a tetőcserepeket és a gerendákat

Prokna Pá1né felvételc

mogatÓnk volt.

Já,nosi JőzseJ' M zeumbaráti Krjriink elnokségi tagjtt, Bujtds Lá'szlo,
Szanosu IgEi Tibor, Szétnan JÓzsef, Hajdu Jdnos, Ecseri hIiIl,á'IE és tőbb
b&rá,tjuk kezde.ttól fogva fundamentumásást, betonozás1 munkát, épító-

épiilet sszes menrnyezeti nádaztisát és egyéb szr.iksé..
ges rnunkákat a mínclennapos munkájuk után, éjféIben}' llÓ késói ő.rák{g
ttlbb száz társadaimri munkaÓrában tel j esítettek.
NagE Ferenc
- muzeumunk és M 'zeumbarati Kijriink alttpítő elnők.
ségi tagja
megyei tanács't.ag munkája vége7''tével és szabad idejében tár'
saival fe1becsr'ilhetetlen értékritársadalmi asztalos szalrmai munká,l'atokat
v.égez.tek neh.éz korijlmények kclzott az rij épi-ileten és az ajtÓk és ablakok
anyag.fŰrrészelést, az

bei11esztésén.

veTess Mihd'Ig, az diész isaszegi asztalostizem vezetóje sz.abad idejé.
ben |ijbbszi-lr az építkezéstertile'tén hasznos tanácsaciásokkaI szolgáLt, asz.
ta]os faáruk válogatását Végezte a TÜZEP.telepen.
Durdct Já,nos és Erki Istuő,n váILaIták az építkezéstetózete bádoeoÉ.
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íttnc]amcntum szir'rtezése. zsrr1uzása keszijl

-

Szmcr1i

betonoznak

cza Jtlzsef f elvétt-.]c
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mullkáit és a csatornák el]<é'szítését'A sziikséges l<ellékel< Pécelen
tijr'ténó
l<iválogatását és autón mííhe1ybe, rrr'ajd az épít.lrezéshez
valÓ száltításál is

tták. Ér'té]<est/t rsac.l aimi m u nl<át végez-tek.
Hajdu Jőzsef, a l\llÚtz'eurnbar'Írtok Kijre elnijkségi tagia f/lracllr'atat]an,
gya]{or'i nrunlkatár-s volt aZ építkezésmegl<ezr1ésétcíl
'száz munka rírt t 1haladÓ minden munkában.
el

1

á

HCITgitaa Mihdly tan r, a Muzeumllarú'ti K'Ör tu,gja
a táblatjveg-sziikség1et kivá'1ogatását és Budapestrijl ]<iszá11ításiit, az ősszes

abla'kok,

ajrtr]k

beiivegezését tá'rsad almi nru n ká ban nlun.]tat1rrs:ival e1 végeztc..
Imre Já"tlos tan 'r, MttzeumbariLti K' ,rÍink ta,ja sajdt maga
és az tjnként udllalkozÓ tanul ifjÍrság csoporr|i'aival tiibb ízben rrégeztel<
fuildalnentum- és ;sa1al<betonrl:lás't' E]rom]ott a kerleriígép és hagyrlmányos
mő.
don, n'agy fáradsággal 1apáto.lt'ak, l<ever'té]r és horcltál<
a pircllástérbe a sa*
lakb.etont. Nagyon érteke's társadalmj mLlillk.lt végeztei<.

t

/.i

t

Az isaszegi Hazafías lttéplront ijnl<éirt i'észt vevíj asszol.ly és férfi
tagjai példás kőzr'emiíkoclésse1 segítette1< a teltíjcserép pac'llá'sLé'rbe

feihcrclá'.
siival és egyéb sziil<séges munkát végezteli. Sz'',íics l-aszlő (Pál
l,zisz1o l<i}z
1. sz. lalros) nagyon ligve1mes és for-rtos mr-rnl<iisrsiigot
fe'jt.ett l(i, nriikor el.
rom.lott a l<evel. gép, lragyomír.nyos lapáto1ással lier,er1ék
és hor'clták a be-

tont a Íundarnentum godreibe, hogy mlielóbb ké-sz legyen,
lehessen szinteln.i, ennek nagyon pontrls ellÉt'tásáL, a ZSáluziiSt, majc1
a betotrozírst

gezle

é"s iránryította

t bb napon

vé-

át.

A vil]anvberendezés elkészítését,az osz1opr'a szereit tádába épitett
áramszo1gáltatás kellékei beinclulásáI etókészító munl<ássággal
lrezclte
ilj' Szatm&ry Zoltán \VIN gi,pgyő'ri nt,útlezetíj. A pát: száz mun]<atir.át
tulhalac]Ó nagyon értékestár'sadaimi nunkiiva1 megtet.veztélr
az
i
mrizeumí
épulet világítási ber'enc]ezését, a l'.ezeté]iek Ía1ba építését
végeztél<
bad idejtikben, sokszor' éj.jelbe nvri] Órákon át. Segítííívoltali: el sza.
Kocsis
Ist,Dó'n, Hernges Istl ő'n, Juhdsz Vilmos, Bogttar
Zoltít,, xalamin't SzabÓ
cyula, Vastcza Ferelt,c, Janosi JÓzsef
A Pest megyei m,uzeumok ígazgatőja, Bihari J zsef tobbszor ellátogatott az igazgatÓság rn szaki elóadÓiával az építkezés
terLil'etére. Az uj mil.
zeum beretldezésére,a szr.i.kséges b
'torzat elkészítésére,az uj tiáliitás
rnegrendezé";ére tervek készíttetését
]iiláti.rsb'a helyezte, az épitl:,ezéstnlaag.
beszerzésére 100 000 Ft-ot j..Ittatott, Pest megue Tanő.s
400 0a0 Ft tő,mo.
gatdst adott' Az isaszegi I'igni{er IptLri Sz
uetkezett(jl Jtthasz:, Istxdl.lné
igazgatőhelyettes, Sltribek Sand'ar míjszaki iigyin\éző,
talamint Hajdit, Jő.
:zsef mtíuezető soron kívr'ili gyors intézkedésiíkke1
elósegítették az építkezés haladá'sát, kőmŰrvesmunkál<, ajtrik, ablakok felszerelését
végezték. Án.
v,ányzatt anyagot és két db kokszkályhát kolcso.nclztek,
majc'l 10 clb vi1á9í'
,

to ablal<ot juttattal< 'az építi<ezéskejlé]ieihez.
A nagg|iijzségi tan 'cs szá'LlítÓ kistraktorj 't o, kello id'oben. íőbb ízben
9B

&

w

w

János, Szekeres Pista dolgoznalr
Fehél'egyházy Lászlo felvétele
rtnyagszaltitasra kírend,elte. A r.ragy]< zségi tanács vb-titkára, dr. Papolczy
ja \rolt a tel.i]1etnel<' sa.ját maga
'.\nta,L tarad,hatatlan, mindctlnapos látogat
példarnutato
munkiit végzett betonozástársada]mi
is lléll<ezi rnunkájáva]
jlirn és Íitllcito1tésbe'n ' A tanacs|t'dza Pet(lfi Szocictlísta Brigddja és a Klapl:.a
{.}!]t,rg1] KlSZ-szertlezet tagjai, Sziícs I'aszlÓné vezc.tésÓvel az egyéni 1ij'bbi
iiillgrlzilir a legn'agyoilll stirgós sziikségességtimunliá]rbaLr -[ár.irclságos' nc-

Késziil a tetó. Palaga Jenó,

];cz tntLtrliák végzé.sétliiltirk e{ siket.esen.
Az isa:;zegi Fehértlarg M.i|.:,|,(ls hon,t,éd Takttt,lt,l1a és ir r.észben isos:e ]i
[(!,ijleten rnííkilrlo M,N cijd ll i Gépg11ar honvédségipar.irncstrrlkai épít_
l.r'zésiinl< tírmogatására tijbb ízben szabad idós^ (jll,ként ualla|'kozÓ hottl:éd-

segi cso1-lortoli

1

tlL<cx

tk

st.gítségeti-ryuj

tc|tek,

akik a

sz,Likséges nehéz nrunI<ákban nagytln ér'..

to í,tak.

Kclrács Isttlan, betonkeszit(j i,paros, Muzeumbtt,t'(l,ti Ki)r -ta9|uttll, ;t
siZ0ll]l\/Víztiif(rlilhoz ]iét clb kiilÖn1eges betongytírtít ÍedJ.ap1.ral elgviitt atiotttliI-l\,clzcltt'

melyet |ta, iIj. Kot:ő'cs /sÍu r-i, gépkocsijulron a]kalmaz'ot'tjuk1<a1

helyszín,re sz/rl1ítot'i és a szLiksége's helyre lehelyezték.
Mészdros Janos eln tcségi tagunk gyors szolgálatkészségévelgépkocsijirr'ir1 1ij]rb ízbe,n beszerezte a hiánycikknei számítÓ irr:rm;r,ezérló kelléke-

iL

litli és ]réikezi munk1riával 1iezdettő1 be'l]ejezésig végzett tái.sada]mi munlilf ;,,,Lur.
Bazsi|:. BéIa elnok,ségi tagunl,; siil'gós és gyor's munkavégzésse]. Íontos
mutlliiilato

<at

végzett tÖbb Ízben.
qQ

A Sti!t ri Endrt: l;' ::'s(:qi I{Is1''(Llo1}s.-?}.Ic.(.! LlLJsrl,!]ti l,ij]rll í;:br.:n bclsrí
|c)lc]ilr]icsl<áziisrrlill.' és |()n1Lrs egiIéb rrlutlka1:itol<at.rt:!]zci|.
Ka,posztí.Ls Vince Jutart.s Íiair'aI 1rjbb izben iirscl,'l].l cs il;r3yr-rbil [''tr'.ri'okirt cl j esített e]i i'sad;ll mi munkírban'
1

1 ;-t

I',ar|ius Sarrríol tti, Iatl:tr. u !'llttt juni<ll Jclttt: '4!tuItltt,,s ['<1,',|11 jg1t -11''11;llt,t:11;ettese,;reclagogusrrii é'i :t ic1só 1:tgrlzirtos Li tanu1ol< iirl]i(:rlI r.:i]i:r1krlzrl
csoprlt'|.jaivlrl í] Vill"ilt]'irnul ei{<ezetI irét tehel'au|Ó tet;r:sr:L'é:1l g,YOiS és l'i-

gyelmes 1el.akirsában Sei]écl(Czel't'
Ba|;sa Intrcné vi'l.l,itl,o1 hrlrclilt l<ij1i:si)LlzritL Ós lr icli hidcg' cs-tsz,ils
lttirl<on LIololtlll,azi Paln.étlaL cinlréltcsetr Ie1:riirirIrlLt' ()5:5Zci]c1( llcszc11 séi

r'ii]1altá]<. 11000 I.t,-rlt g"vÚí.jtiitteii tlssze. itt em1Í1iretj'.'ili mÍ.]g. h(ri]Y Is:isze3
Jal<ossáp':t ijn1<éntes adomállJ.ai beily.ií.jtésébí12'.l {)i)i) l.1 jilIt i)sszc.
Az isttszt:gi Muzeum'baratalc Kare megalct|,:ilÍ,íLs(LÍol bcinriíl'tl1ta irz 'jj
r.r.ttizouln épí1csea]epiát, ígv 14 év ir1irtt i'70 ()00 F.t-ot gi,t-í]1"l;l'1 épí1esiarr)'a..].
r"ra.sitrlast.a. A pénz liczolesét id. Szatmitr'v 7,o]i:,án cs Jiinosi .J zscf vtlgzik.

Jll,husz Villn,as DoIt istsze!Ji' n7ast b1t,tl pcsÍi ]:rkos tagLllr'sr.tn1< 1ijLlI,r na.
?.,/' uj muzctlnl é1;ítkczesi tirLrnk;il:L1,ainii1

ilrln át a sza.oaclnap.]aii Isi-tsilegcn,
tiiitLitte.

I{olacs

Mitt.al,11 s.:om:;:Úclztn|:

a

r,izr,,eztltti]<_l;cr'ezcli:s 1ri1rjrrrltir]l:i]at:.ii.

ban és a f undlltnetlturn br.ltonoz;i:i nlr'trrIliii]:..:l].t n:1gy.)n r!t:re]<ilslt-l. trjllb
tlirptln tit lészt vett.
LIali?'n]nidt Jrínos ']irl<allszrt11itsi sztltttszt]:iirrs te;:l-ilr.'1 i lakos litl1,' korlr
rcgge1t,ií1 i<ésó es|ig tai1ii napl;r :l víz..'tlzc..cli |levr:;,-o1i:srj].leil cs ;-l betono,'i.t.'.-

]'',-Ál-^'-'-l-^.]^+l
r\,- {sLr.
Livqr\rrry

Pt.oll,sza Palrté elnall,tLnJc és Fehérc11yllá::i ['as..i(l míirelodésihá;'_igaz.
gato az építésfo1yam.atos munlráít s;lret.es lrll;.lz:rssa1 ijrci.kítette meg.
A Pest me'c)uei lWit;eulnak lgazqatrisagatol a té!i, ltomíitesmul cál,7toh-

rll,aj-tl't,sll'alt1;t ll'aptuttlc. /rz rl1irj táro1ásál.:a l-ir.es
hoi'dokat ncm tr'tr]tunk beszerez,ni sehol se. trapp E1clt tagtár.sr.rnk aZ izenletUl 1lIdolt ('Jyslcl' husznli]i. it;.t's r asL:'d.r3 hnr.dol<ul cie'(c:). Üsszegé;'t
jutt'atni, tne1yct a Lignifer. Ipari lJzrlrletkezet íeher:rlrto.já-ra1 szállított ki
BuclapestrŐ1 számunkra. Ez nag5, Segít'Ségvo1t' il1lit'ie' esLin j;lr.i] S.i( fels
tagoziato.s iskolirs fi Önllént, egaénileg 'ielentll'ezett és r.égez'ett 1gyekvó,
nagy te]ieSítmér-ryÍi, szi"i}rsci9es ttirs;rc1.ahni munlrá1. ezel' lrozir1 igyekvésé.
t t'] Ailtint Ko'c:í7s Tlbor ViiI' n.z1ir])-ns tanulo,
Végii1 rncg kc]1 említeni
a7 építl<ezéshe1vcirelr i:lóliészítij, az épít.
kezés anyagairrak helyszí.nr-e -szirllítás.a é.; e1}re1yczé'se, majd L\z új épi7et
cpítésemegiieZc1éséneli zavat'tit]irn bizl.rlsíttisílri.L a ]]lilldel]napos
feggelt(íl estig a teriileten jelenlet* , miil{iencsi lltlttt,ká ;a,t is cl!{Lta
id', Szat.
m,arE ZoItán tn,.itzt:utlitezeÍíjÍ. alii nlegszlirniillhatatlaÍ] t:rr';atla'lnli rnÚnka.
(
or ítt, hdt' otll,t: ;:r e l' i :; t ull.t' ctlodő) tel i es í ie t t s z iikségb-1.
lu.l:: l.fttésre 1c00 li,tr:r

Dulg,ozik a villanyszel elo

,|.,tít

Az oreg mLtz'eLtmvezetlí mindenre liitcrjeo:ii liigveline l:iz'Lcsította a
zolrkcnómc.r-rtes mttn1ravéczásr.l<et Torz hn'ov ;} multban liÖzségtinl<ben ál'.'

Latll lt:ltrvítolt Ós megvalosult tob]]
l:angos társada'lmi építkezéskezcemen]'t:zijlr' es befejezóje volt, ezél't tapaszt,alatai
t.ttc:::

t ntelto

is r,oltak ezen a téren' llrn-

mé(], hogt] fia, unokd,ja, L)eje s?':alimunlcdk t-égzésétel,,a
fele-

(I gualrcri ebédhordas, iizenethordő's

seq1e pcclig1

nag-\.(]il szLikséges
z-esérlé j.

|clsot'clliisstt1 ilrijkí1juk meg

..',. .''.'j:.'.
(rl;rl.
L.1. .:''\|'o||'
. .

'

a

és pclstazas

e]1á1,ás;íva1 is

táL'sa.l.alni munkákat láttak eI az u.j mlizeum építl<e-

a jelentcisebb társada1mi tnunk:rn s:rimo. okiA s:íues.

]ClsoroIIClkr;ri Alr'Íil tÖbb a-oknati

t-r';'inli. kisebb segito munkakat t:égeztek.
".';'.
eze|:,ttek és a nagy lnuni;;":..,'
tteuc es munkaid,eje az építisinaploban szerepel, rr-re1lye1
;]:.'i:,'-.'u
....
|.i:.:'..
''

mtgép|i)hetett kozségiinl< h:rlmazatos. a ter'Li1e|ének az ósídiíktorterrc]mét tát.gyaival ig:lzolo isaszegl m zellm uj éptilete.

"z'ii111-.;.17-6.

n/,^ ,
ti,,,',,,i.'|.,,.',,,,

1'Cgzett munll,assdgért, a,I]Jagi és penzbet,l
tdmogatdsért h'alós

'.,t (('' (''i /'.js:Cinclél
nyilranit

ja rt: iscs:egi m|t:eum és Bara|i

Kijre

.
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