ásyar b.drátság ielkéPe
.

Számos ma8yar-|engye| vonatkozásri kezdeményezés

indult e| |saszegrŐ| a MÚzeumbarátok Korétó|' lgla-ban JÓzef Wysocki tábornok me|lszobrának a Magyar Nemzeti AlrjZeUm kertjében va|Ó fe|ál|Ítására tett javas|atunkat fe|karolta a
Bem József Lengye| Ku|turális EgyesÜlet, valamint támogatta
a budapesti |engye| nagykovetség és Budapest FŐváros Tanácsa is.

baráti Kor titkárát Ünnepi beszédénekme$artására.
Szmo|icza JÓzsef mé|tatta az isaszegi csata és a magyar|engyel barátság je|entóségét' E|mondta, hogy l B49. ápri|is

l993-ban EgyÜtt a szabadságért címmel magyar-|engye| torténe|mi emlékÜ|éstrendeztÜnk a muemlék tregtemp|omban, ame|yet a MÚzeumbaráti Kor tagja, dr. Durr
Sandor konzu| Úr szervezett Varsóbo|' Ez a rendezvény máig
is hat a magyar-|engye| kapcsolatok ápolására |saszegen. Ekkor mutatták be A/agyarországon elŐszor a neves po|onista,
dr, Kovocs lstvin varsói ku|turá|is attasé á|ta| Wysocki tábornok em|ékirataibó| írt és szerkesztett konyvet' Számos kivá|ó
magyar és |engyel torténész, továbbá rangos magyar és lengyel diplomata vett részt az eseményen' A te|epÜ|és akkori
polgármestere, dr, Tithné Pocs Vero e|ső szóra fe|karo|ta a

6-a nagypéntek a magyar szabadságharc aranybetukkel

ren

rális EgyesÜ|et e|nokének képviselŐje és |eánya, Weso|owskí
Koilnno, az országos Lengye| tnkorm ányzat tagja, az Őbudaí Lengye| tnkormányzat vezetŐje. Az elnok asszony koszontotte a Wysocki Légió HagyományÓrzo EgyesÜlet tagjait,
a szlovákiai Zse|ízbő| érkezett vendégeket, az Ünnepségen
megje|ent diákokat és a nagyszámÚ kozonséget. A magyar és

a |engye| himnusz e|éneklésétkovetoen fe|kérte Szmoliczo
Jozsefet,

a Fa|umuzeum

gyrijteménykeze|ojét,

a Muzeum-

írt

napja. Már negyvennégy éve annak, hogy a Muzeumbarátok

ezvénYt. es
I

m
1a

ogatta

a nn a

k m ewa os ttását,
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Kore, a Nagykozségi Tanács, a Lengyel Ku|tÚra, a Lengye|
Nagykovetség és a Hadtorténeti A/Úzeum kozrem kodéséve| megrendeztÜk az |saszegi A/agyar_Lengye| Torténelmi
Napokat 1972' szeptember 24, és október l. kozott. Az Ünnepségsorozat le|kes és fáradhatat|an szervezóje vo|t néhai
Szathmáry Zo|tán, a Fa|umÚZeum és a MÚzeumbaráti Kor
a|apÍtoja.

Ekkor avattuk fel a mai városháza és a református temp|om hom|okzatán elhelyezett, Wysocki tábornok és a Lengye|

Légió emlékére VarsÓbó|, a |engye| kormányti| kapott két
márvány emléktáb|át' Az em|éktáb|ák lsaszegre érkezésében je|entŐs érdeme vo|t Domszky PÓInok, akinek egyik óse,
Nikodem Dqmski gya|ogsági százados az isaszegi csatában
harco|t l B49. április 6-án.
Az akkoriban még e|zárt Katonapallagon avattuk fe| az
isaszegi csatában elesett ismeretlen |engye| kapitány síremlékét'Felirata akkor még csak magyar nye|v vo|t, mára, a
M zeumbaráti Kornek koszonhetŐen, |engye|uI is o|vashatÓ.
1g72, szeptember 24-to| számÍtjuk hivatalosan a baráti kapcsolatunk felvéte|éta Bem József Lengye| Ku|turális
Egyesulette| Az e|mÚ|t év,tizedek alatt minden évben meggmlékgztunk az 1849 ápri|is 6-i csatában elesett magyar és
l

Az em|rtett két eseményen krvÜ| számos, a magyar-lengye| baráti kapcso|atokat erŐsrtŐ, népszer sítő programot
szerveztÜnk' Ezeken mindvégig le|kes szervezŐmunkát végzett Szikszoi Jinos református |elkész, ugyanígy a Mrjzeumbaráti Kor két tagja, Hojd Jizsef és Bo|izs lstvon. |saszegen
aZ l970-es évek végénés az l980-as évek e|ején Magyar-Lengye| Baráti K|ub is mŰkodott Jokicsné Dqbrowsko

Mogdoleno vezetéséve|,aki késŐbb a Bem EgyesÜ|et elnokségének is tagja lett'
A barátita|álkozikon, míg egészségÜk engedte, mindvégig
kozottÜnk volt tobbek kozott id. SzothmÓry Zo|tin, Prokszo
Isaszeg tnkormá nyzati TájékoztatÓ

a furu|yajátékért, és koszsnet*Jlk
ismeretes

il;;

fe|

készÍtő m u nkéér.t.

[;,;.k*,ett. a WysockÍ Lágiá.

kának átadása. A Wysocki Légii Hagyom3nyŐ5;
az |saszegi Falumrjzeumnak ajándékozott egy |e
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az isaszegi magyar_|engyel torténe|mi em|ékek ápo|ását

.

a

tavaszi hadjárat és az isaszegi csata lengyel emlékeinek nép

Pitné (|rénke néni) és Boksa tmréné(Terike néni)' A |engyel
barátaink kozu| Héjj A|dono, Andrzej Weso|owskí és a fiata|on
e|hunyt Jerzy Kochanowski (Jurek) segítette munkánkat. Jurek, aki a C|os Poloníi, A Lengyelség Hongjo cím lap egyik
a|apÍtija és elsŐ fŐszerkesztóje is vo|t l9B4-tó| kezdve halá|áig, aktÍv résztvevoje és szervezŐ1e vo|t az isaszegi magyarlengyel baráti találkoziknak' Remé|em, hogy egyszer majd
egy kopjafát is á|lÍthatunk em|ékéreitt, lsaszegen.
Az e|mÚlt években is számos szép rendezvényt bonyo|ítottunk |e, ame|yeknek fŐ szervezÓje az |saszegi MÚzeum-

baráti Kor és az EgyÜttmukodés lsaszegért EgyesÜlet tagja,
dr. DÜrr Sándor volt. Lengye| dé|utánokon emlékeztÜnk meg

tobbek kozott ll. János Pál pápárÓl, Szent Hedvigro|, Szent
Kingáril és Szent Lász|ő kirá|yro|' Ezen alka|makon természetesen mindig a kozos magyar-lengyel vonatkozásokat
emeltÜk

szerrjsÍtését'

A |engye| |égios egyenruhát Máté Endre hagyományórzo
fŐhadnagy, aZ egyesu|et a|elnoke adta át Szmolicza lózsef.
nek, a Fa|umuzeum gyrijteménykeze|Őjének'
,,A Wysocki Légii Hagyomá nyorzŐ EgyesÜ|et nemes szívrj

ajándékát koszonette| elfogadjuk, és A mí szobodsogunkért
és tiétekért! 1e|szo szellemében ígérjÜk,hogy arra vigyázunk
és azt orokre megőrizzÜkl,' - mondta Szmo|icza Jozsef gyŰjteménykeze|ó.

Ezt kovetŐen Máté Endre

a légiós katonai

egyenruha

kia|akulásának torténetét ismertette, bemutatta magát az
egyenruhát, majd kotetlen beszé|getés kozben a jelenlévŐk

me$ekinthették az

ajá

ndékot'

ki.

Konyvbemutatókra ts sor kerÜlt: dr. Kovács lstván torténész, vo|t krakkoi fŐkonzul Bem tábornokról íft konyvéve|,
valamint MÓté Endre Domszky Pi|, o vorsií mogyor cím
konyvéve| ismerkedhettek meg aZ isaszegiek. Az éppen egy

éwel eze|ott megnyitott kiá|lításon ta|álkozhattak |saszeg

la-

kii Trojon Morion Jozef, a N/agyarországon é|ó |engyel grafikusmrivés z 1 B4B-49-es témájri Iinómetszeteivel, ame|yeket
a m vész már korábban a Fa|umuzeumnak ajándékozott.

A Magyar országgy |és és a Lengye| Nemzetgy lés határozatának megfelelóen minden év márciusában megemlékezÜnk a magyar_lengyel barátság napjáró|. A legutibb
megrendezett Ünnepségen dr' |,Jrbonícs CÓbor tartott részÜnkre e|Őadást a Lengye| Légio torténetérol. A nagyszám
kozonség megismerhette a Wysocki Légió megalakulásának

korÜlményeit, zász|oszente|ésÜket, mindennapi életÜket,
egyenruhájukat, fegyverzetÜket, va|amint az isaszegi csatában és a tavaszi hadjárat más csatáiban tanusÍtott hŐsies
he|ytá||ásukat'

lsoszeg o lengyel_mogyor borÓtsig jelképe címmel írt
cikket 1972-ben a Lengyelorszig címŰ folyóirat hasábjain
néhai Zenon Tarnowski lengye| dip|omata, kulturális attasé,
késŐbbi budapesti konzu|, |saszeg nagy barátja és népszerrisÍtóje. Úgy érzem, hogy a lengye| dip|omata gondolata és
sze|lemisége ma is éI. Tarnowski tanácsos urat 2004-ben
he|yezték orok nyuga|omra a varsói PowEzki temetŐben, mi
pedig igyekszÜnk továbbra is a lengyel-magyar barátság je|XV. évfo|yam , 5.

szám. 20l6. május

Endre barátunk elmondta azt is, hogy Konrod Sutorski
koltove| egyÜtt 1997, ápriIis 6-án az isaszegi csatabemutati alkalmávaI fogalmazÓdott meg bennÜk a Wysocki Légió
EgyesÜlet mega|akÍtásának gondo|ata. Az e|határozást tett

kovette' és l998-ban már három fŐve| részt is vettek a Tavaszi Hadjárat hagyom ányorzo seregszem|éin.
A lengyel légiÓs egyenruha a FaIumrizeum á|landó kiál|ításának az 1B49. ápri|is 6-i csatát bemutatÓ részében|esz
elhelyezve. A |engye| légios katona ruházatát és fegyverzetét
életnagyságban szeretnénk bemutatni' KérjÜk, aki tud, segÍt-

sen ebbenl

BefejezésÜ| az érdek|ódŐk me$ekintették a FalumÚzeum gyrijteményébŐ| osszeá|lÍtott kiá||nást, amely 1972-tŐ|
napjainkig mutatja be a magyar_|engyel barátság isaszegi

torténetét.

Szmoliczo Jizsef titkir, lsoszegÍ M zeumborotok Kore
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