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O.tysigczna miejscowoóó le2q-

ca 3o km na wschód od Budapesztu, to

jeden z rozsypanych po Swiecie okruchów
polskiej mozaiki. Na frontonie budynku
Rady Gminnej odczytuig Íragment wiersza

Sandora Petoefiego napisanego w íB49
roku: ,,Dwa narody lqcz4 sig w nas. I jakiei

to narody! Polacy i Wegrzy. Czy jest tos
potpiniejszy od tych narodów jeÉlidqzq do
jednego celu?,,l da|ej: ,,Í,ta czeéÓ zwycieskiej bitwy pod lsaszeg, dla uczczentia pamigci polskich bohateriw walcz7cych pod
í ' Zoltan Szalhmary i Béla Pásztor przed budvnkiem muzeum w lsaszeg

dowÓdztwem JózeÍa Wysackiego, ramig w
ramig z wpgierskimi honwedami".
Pglak' Wggier''' Hísioria obu naszych narodów liczy ponad tysiqc lat. l od dziesieciu
te2 wiekó.vv-pzeplataiq sip w lsaszeg losy

Wggrów i Polaków. 8&letni Zo|tan Szathmary prowadzi do stwozonego przez siebie muzeum. Towarzyszy nam kierownik
p|acówki_ Be|a Pasztor' Pzed kopiq rze2.
by krila Steíana I dowiadujg sig, ze.ju2 w
poczqtkach Xlwieku osied|íta sí9 tutaj prierWsza grupa Polaków. W 1020 roku Czesi
przesz|i góry i na terenach dzisiejszej Ma.
lopolski wzigli do niewoli az 12Cf mgzczyzn. Od spzeda2y Turkom wykupit ich
w{ainie pierwszy koronowany wladca Ma-

dziarów' 14o

z

nich wziqwszy

za

2ony

dziewczyny z lsaszeg pozostato na tej ziemi.

Druga wigksza Ía|a osadnictwa dotaria
czasie panowania cesarzowej Marii Teresy. GraÍ Antal
Grasealkovich osiedli{ w lsaszeg 70 pol-

tutaj w dobie rozbiorów, w

skich rodzin.

Przeglqdam znajdujqcq sig w muzealnym

archiwum ksiggg koócie|nq z 1690 roku.
Hoi síp od swojsko brzmiqcych nazwisk:

Kruszynsky, Czyjkowski, Sobecki, Lechocki, Petruszka... Jest te2 mapa gruntów wsi
|saszeg z roku 1813' lznów: Licki, Krusztin.
sky, Kubiczek... W bitwie pod lsaszeg, poza
Zolnierzami legionu polskiego brali takze
udziat tutejsl. Zoltan Szathmary wprawnie
przerzuca plik pozilkiych papierów: Anta|
Babinski, Matya Hrustinski, Janos Jurcsik,
Mate Kubisik, Gyorgy Weszelovszki, Janos
$kribek...

Zoltan Szathmary pamiqtki o obecnoóQi

Polakiw w lsaszeg zbieraó zacza$ bgdqc

jeszcze chlopcem. Zaczqlo sig od polskiego krzy2a i szabli z okresu Wiosny Ludow.
Zainteresowanie to slato sí9 z czasem pas.
j4 iycia pana Zoltana. Jak twierdzq mielscowi, przeznaczyl nan wiele ze swoich

Érodków' A i dzisiaj, rnimo sgdzrwego wieku nie zwatnia tempa. przed Zb laty ptwsta_
ío' Jeszcze w starym budynku, wiejskie muzeurn.
_Zda1ytem * mówi teraz do mnie wska-

zuiqc na nowoczesnq bryte oddanej nie_
dawno placowki z napísem ,,Muzeum''.
w 1977 roku, za wybitn4 dziaÍalnosi w
umacnianiu polsko-wggierskich zwiqzkow
przyia2ni Zoltan Szathmary odznaczonv zo_

stat srebrnym medalem orderu Zaó{ugi
PRL.

Przyje2diEq pierwsi dzisiejsi goécie. Z
sig cztonkowie pot_
skiego_Stowarzyszenia Kulturalnego im.
Jizeía Bema na Wggzech. Przviehdiaiaco
roku aby oddac hold bohaterom weoierautobusu wysypuiq

skiei Wiosny Ludów,2 tysiqcom Potaków z
legionu pulkownika Wydockiego walczacego tutaj u boku powstanców wggierskich w
kwietniu 1849 roku. powitanie Tsgdziwym

gospodazem i jedziemy na góruj|ce n.ad
miejscowoÉciq
'wzgóze. To wtasnie stqo

batería austriacka ostrze|iwala honwedów'
Tam zaó, gdzie dzisiaj stoi kosciit protestancki, ,mie|i swoje pozycje Po|aóy. W
scrante zooru wmurowana jest pamiqtkowa

pfyta ku czcí zotnierzy, ktorzy wa|czy|i tu
W pif wieru
Po .le; najwigkszej w wggierskiej Vüioinie
Luoow bttwte wzniesiono pomnik. W jegc
krypcie. znajdujq sig bezímienne prócÉy
polskich i wggierskich bohaterów'
Wsiadamy do,,lkarusa" udostgpnionego
wpgierskiej Polonii na tp okazjg przez iednq z polskich firm btrdow|anych dziaí-ajqcych w kraju naszych bratanków. JedzÍemv
na cmentan 2a|níeny Wysockiego po|eg.
fych pod lsaszeg. Po drodze rozmawiam z
Andrzejem Wesotowskim i Jerzym Kocha_
,,Za nasz1 í waszq wo|noéó''.

nowskim - prezesem i jego zastgpcE w
Polskim Stowarzyszeniu Ku|turalnvm ím.
Bema. obecnie. gtównie w Buciapeszcie
mieszka okoto 10 tys. polakiw i Weoriw

polskiego pochodzenia. Istníeiqce oo Jgsg

roku Stowarzyszenie skupía ponad 1000

cz|onków. Prawie wszyscy z nich mies:kajq
w Bridapeszcie |ub jego poblí2u. Cí z innych reEionów nie kontaktujq sig. Kiíometr

dojazdu samochodem kosziule forin{a, pcltqo te: jest drogi, a Fo|ak na Wggrzéch
ficzy skrupulatnie.
0 Polcnii wggierskiei mozna dopiero
mówÍi od XV|l| wieku' Wtedy to na We-

Pzed grobem nieznanego polskiego kapitana
nq$.]

St*

b

grzegh zaczqt rozwiiai sig przernyst górnrczy. Du2y w nim w{aÉnie udzia{ mie|i Pola-

cy. DrugaÍa|a naptyngla w potowie ubiegrlego slulecia. By{a to emigracja pofityczna po

przegranych powstaníach narodowych. U.
zupefnieniem iei bW grupy ernigracji zarobkowej. I tak najwigksze skupiska powstaty w po{nocnym zagtgbiu górniczo-hutniczym W Sa|gótarjérn, Rudabánya,
Bánhida oraz w rejonie kopallr w Tokod,
Dorog, Tata, Tatabánya. Robotnicy, któzy
osiedlili.sig w Budapeszcie, zak{adajq pierwszq organizacip pod nazwq ,,Stowazyszenie Bratniei PoÍnocy'', zarejestrowanq
przez wfadze wggierskie w 1874 roku. W
kilka |at pó2nie| Stowarzyszenie w|4caone
zostáo do Zwiagku Wychod2stwa Polskie.
go. Na pzefomie stuleci mieszkalo w wielonarodowym par'rstwie wggierskim okoto
150 tys. Po|aków' W Budapeszcíe osiedla|i
sig gtównie w dzie|nicy Kobánya. Tam te2
podieli budowg potskiego koÉciota.
Tzeci etap w historii Polonii wggierskiei
rozpoczql rok 1939. Na Wggry przybyta ogrornna Ía|a uchod2córv wojennych' Liczbg
ich ocenia sig na lffi tysigcy, z czega 20
tys. pozostato nad Dunajem do kofica wojny. Opiekg nad nimi sprawowal Wggiersko-Polski Komitet Opieki nad Uchod2eami,
a wszechstronnej pomocy udzielafy takie

wptywowe organizacje jak: Towazystwo
im. Mickiewicza, Zwtqzek LegionistÓw,

Wg-

giersko-Polskie Kolo Harcerskie. Sekciq o-

piekuftcz4 d|a osób cywilnych kierowal dr
JózseÍ Anta||. Z ko|ei w Polsce, w |atach
'1941-1944 dziataf dr Pawet (Pa!) D4bski,
gdzíe z ramienia zato2onej wówczas organizacji nazwanel Zwiqzkiem Wggierskim
prowadzil tzw. akcjg repatriacyjnq osTb pochodzenia wggierskiego,

W zeczywistoéci chodziio o ratowanie

jak najwigkszej liczby Po|aków. Dr Dqbski,
prawnuk Nikodema Dqbskiego, który tuta|
.pod lsaszeg walczyl jako kapitan Legionu
Po|skiego, wystawiat ró2nym osobom dokumenty stwierdzajqce ich wegierskie pochodzenie. Akcjg tg prowadzil wspótdziatajqc z polskimi organizacjami konspiracyjnymr.

Wiele polskich dzieci kontynuowafo w

tym czasie naukg. W 1940 roku pzy obozie
oÍicerskím w Eger powstaje szkola podstawowa dla1T2 dzieci. Do marca 1944 wydano w niej ponad 300 iwiadectw. W gimnaz-

16

jach i liceach wydano rqcznie 205 matur, z
czego znaczna wipkszoóó przypadaía na
obóz w Ba|atonboglar. Po wojnie na Wggrzech pozostato okolo 17 tys. naszych rodakiw. odbudowano éwietlica po|skq w
dzie|nicy Köbánya, zalozono nowe szkoty
polskie w dzielnicach Obuda i Rakoszentmihá|y Oraz w dwóch mie|scowosciach:

Tatabánya i Felsogalla.
_ | wreszcie ostatnia Ía|a, ,,sercowa'', z
którq i ja przyptynqlem - mówi Jezy Kochanowski. - Chodzi tu o polsko-wggierskie maf2eóstwa' Co roku osiedla sig na

Wpgrzech w ten sposob okoto 150 rntodych Polakiw i Polek.

-

Nowa emigracia - dodaje Andrzej We- .iest wprawdzie wyksztalcona,
lecz znaczniejszych stanowisk dobija sig z
trudem. Barierg, ito czgsto nie do pzebicia, stanowi jgzyk.
Aby wigc pomic naszym rodakom w
nielatwym procesie asymilacji, Stowazyszenie im' Bema kontynuuiace dziafa|noéi
rozwiqzanego w 1950 roku Stowazyszenia
Polakiw na Wggzech prowadzi, obok kursu igzykb polskiego dla Wggrów' tak2e kur.
sy jgzyka wggierskiego dla niedawno osiadlych Polakiw. Urzqdza imprezy kulturafne, w tym dla dzieci. Zaprasza na kon*
c€rty i recita|e po|skich muzyków, aktorów,
piosenkarzy. Od 18 lat wydaje dwujgzyczny
biuletyn zawierajqcy biografie ludzi twozqcych w historii pomost migdzy obydwoma
narodami oraz artykuty o polsko-wggierskich zwiqgkach. Opiekule sig poto2onym
10 km od Budapesztu Cmentazem Lotników Polskich, otacza troskq budapeszter,rskie polonica.
W lesie pod lsaszeg zachowaly sig groby polskich 2otniezy z legionu putkownika
Wysockiego. Na jednym z nich napis:
,,Nieznany polski kapitan polegf boÍzaterskq émierciq w czasie walk o wolnaéc 6
kwietnia t849 raku _ mieszkaÍtcy lsaszeg
t972,,. Bezimiennym stat sig on w 190ó
roku, kiedy to rozsypuiacy sie drewniany
knyi zast4piono 2elaznym, wykonanym ze
znalezionei w polu szabli. Razem z kapitanem pozostafo na zawsze w lsaszeg 76
Polaków wa|czqcych w czasie Wiosny Ludiw pod hastem ,,Za naszq i waszq wolno$ó''. Pamigtajq o nich Wegzy.
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tízezer lakost szám|áIő, Budapesttől 30 km-re keletre fekvő
település' Isaszeg a világon szerteszét szóródott lengyel mozalk egy

töredéke. A Községtanács épületénekoromfalán Petőfi Sándor 1849-ben
írt versének egy rész|etétolvasom: ,, Két nemzet van egyesülve bennünk, S
mily két nemzet! a leng,lel S magyar! Van-e SorS, amely hatalmasabb, mint
E két nemzet, ha eg,l célt akar?,' Majd tovább: ,,AZ ]B49. óprilis 6-i
győzelmes isaszegi csatóban a magyar honvédekkel vállvetve harcoló
Wysocki Józef vezette hős lengyel légió emlékére.,,
Magyar, lengyel... Mindkét nemzetünk torténelme több mint ezer
évre tekint vissza. E,gyben tíz évszázada fonódik össze Isaszegen a
magyarság és a lengyelség Sorsa. A 86 éves Szathmáry Zoltán elvezet
engem az áLtala létrehozott muzeumhoz. Az intézményvezetője, Pásztor
Béla is elkísérbennünket. I. István szobormásolata előtt tudom ffieg, hogy
az e|ső lengyel csoport már a XI. század elején letelepedett Isaszegen.

1020-ban csehek keltek éi a hegyeken és a mai Kis.Lengye|ország
területén L200 férfit ejtettek rabul. A török kézre adástól éppen az első
megkoronázott magyar uralkodó vásárolta meg őket. l40 fo isaszegi |ányt
vett feleségül és itt is maradt.
A második nagyobb letelepedési hullám Mária T erézia uralkodása
idején, Lengyelország felosztásakor érkezett. Gróf Grassalkovich Antal 70
lengyel családot telepített le Isaszegen.
A archívumban taláIhatő, 1690-b ő| sztttmaző egyházi anyakönyvet

nézegetem. Ismerősen hangző vezetéknevektől hemzseg: Kruszynsky,
Czyjkowski, Sobecki, Lechocki, Petruszka ... Megtalálható itt egy l813.
bő| származő telekkönyv is. Ésismét: Licki, Krusztinsky, Kubiczek ... Az
isaszegi csatában a lengyel légió katonáin kívül helybeliek is részt vettek.
Szathmáry Zoltán gyakorlott mozdulattal forgatja a megsárgult papírok
kötegeit: Antal Babinski, Matya Hrustinski, János Jurcsik, }i4áté Kubisik,
Gyorgy Weselowski, János Skribek ...

Szathmáry Zo|tán a lengyelek isaszegi jelenlététtanúsító emlékeit
még flata| fiúkéntkezdte gyűjteni. A népek tavasza idejébőI származő
lengyel kereszttel és karddal kezdődött. A kezdeti érdeklodésidővel
Szathmáry Zo|tán szenvedélyévévált. A helybeliek áIlítása szerint sokszor
saját forrásból finanszírozta a gyújtést.Magas kora ellenére sem csökkent
a lelkesedése. 20 évehozta létre arégi épületben a Falumúzeumot. Sikertilt
- mondja a nemr ég átadott muzeum új épületére mutatva.

Szathmáry Zo|tán a lengyel-rnagyat kapcsolatok és barátság
megerősítésében'nyújtott kiváló tevékenységéért1977-ben a Lengyel
Népköztársaság Erdemrendj ének Ezüst Keresztj e kitünteté st kapta.
Megérke znek az első mai vendégek. Az autóbuszból a
Magyarországi Bem József Kulturális Egyesület tagjai szá|Inak ki. Minden
évben ellátogatnak IsasZegre, hogy megemlékezzenek a Népek Tavasza
magyar hőseiről és az 1849 áprilisáb an a magyar felkelők oldalán harcoló
Wysocki Légió kétezer katonájáről. Köszöntik aZ idős házigazdát és
megyünk a helység felett emelkedő hegyre, ahonnan aZ osztrák üteg lőtte a
honvédeket. Azon a helyen pedig, ahol most a református templom
ta|á|hatő, a lengyel légipnak vo|t az áI|ása. A templom fa|án találhatő
mi szabadságunkért és
emléktáb\a azon katonák emlékérekészült, akik
',A
a ti szabadságotokért'' harcoltak. A Tavaszi Hadj ltrat |egnagyobb csatája
után fél évszázaddal emlékmű épült. Kripté$ában névtelen lengyel és
magyar hősök hamvai találhatók.
Felszállunk az,,IkaruS''-ra, amit az egyik Magyarországon működő
lengyel építőipari cég biztosított a magyarországi Polonia számára effe az
alkalomra. Most Wysocki Légió Isaszegnél elesett katonáinak sírjához
látogatunk el. Útközben Andrzej Wesotowskival, a Bem József Kulturális
Egyesület elnökével és helyettesével, Jerzy Kochanowskival beszélgetek.
Budapesten jelenleg kb. tízezer lengyel és lengyel szátmazásu magyar é1.
Az 1958 óta működő trgyesület tobb mint ezer tagot számláL A tagok
szinte kivétel nélkül Budapesten vagy a főváros kozelében élnek. A
vidéken élők nem tartJák velük a kapcsolatot. Egy kilométer autóval
megtett út egy forintba kerül, a vonat szintén drága, s a Magyarországon
é1ő lengyel minden forintot számo|.

A

magyarországi Poloniáról csak a

XVIil.

századtól beszélhetünk.
Magyarországon abban az időben indult fejlődésnek a bányászat.
Kialakulásában jelentős szerepet játszottak a lengyelek. A második hullám

az elmúlt évszéuadban érkezptt. Ez aZ elvesztett nemzeti felkeléseket

követő politikai emigráció volt. E'zt egészítettékkia gazdasági emigránsok.
A legnagyobb központok az északi bányászati-kohászati medencében,
Salgótarján, Rudabánya, Bánhida, valamint Tokod, Dorog, Tata,
Tatabánya környékén voltak. Azok a munkások, akik Budapesten
telepedtek le l874.ben létrehozták a
SegítségEgyesülete nevű
',Testvéri
első, a magyar hatóságok á|ta| is regisztrá|t szervezetet. Néhány évvel
később az Egyesületet csatolták a Lengyel Emigráciő Szövetsé géhez. A
századfordulón a soknemzetiségú magyar államban kb. I5O ezer lengyel
élt. Budapesten foleg Kőbányán telepedtek le. Itt kezdték el építenia
lengyel templomot is.
A magyar Polonia harmadik időszaka 1939.ben kezdődött.
Magyarország területére lengyel háborús emigránsok áradata érkezett.
Számukat százezer körülire becslik, s közülük kb. 20 ezer a Duna partján
maradt a háború végéig.A Magyar.Lengyel Menekültügyi Bizottság
gondoskodott róluk, de az alábbi befolyásos Szerv ezetek is mindennemű
segítségetmegadtak a menekülteknek: Adam Mickiewicz Társaság' a

Légiósok Szervezete' a Lengyel.Magyar Cserkész Kör. A

magánszemélyek e||éúását dr. Antall József irányította. Ugyanakkor
Lengyelországban az 1941.1944-es években dr. D4bski Pál tevékenykedett,
aki az akkoriban létrehozott Magyar Szövetség nevében vezette a magyar
származású (lengyel) személyek részéreSzervezett ún. repatriációs akciót.
Valójában az vo|t a cé|, hogy minél több lengyelt megmentsenek. Dr.
D4bski' az isaszegi csatában a Lengyel Légió kapitányaként harcoló
Nikodem D4bski dédunokája számos embernek adott igazolást an.ől, hogy

magyar származásu.

együttműködve tette.

Ezt a lengyel

konspirációs

szervezetekkel

Közben sok lengyel gyermek tanult tovább . I940-ben aZ egri tiszti
táborban létrejön az első általános iskola I22 tanuló részére.1944

márciusáig tobb

mint 300 bizonyítványt állítottak itt ki. A

gimnétziumokban és a líceumokban összesen 2a5 érettséeibizonvítvánvt
adtak ki, ebből a legtöbbet a balatonboglári táborban. a-trauo ru"után íl
ezer honfitársunk maradt Magyarországon. Ú33aeptitt a lengyel kultúrterem
Kőbányán, új lengyel iskola jött létre óbudan és Rákosszentmihályon,
valamint T atabányán és Felsőgallán.
- Majd végül jött az utolsó hullám, a ,,szív,, hulláma, amivel én is érkeztem
- mondj a Jerzy Kochanowski. - Ez aLatt a magyar.lengyel házass ágokat
értem. Ily módon évente kb. 150 fiatal lengyel települ Magyarországra.

A

Bem Egyesület azza| a céllal folytada az 1950.ben feloszlott
Magyaro rszági ióngyelek Egyesüiete tevékepységét,hogy segítsen az itt

eknek az asszimilác i ó nehéz fo lyamat áb an, lengy e l tanfoly amot
szeryez magyaroknak, magyar tanfolyamot pedig a nemrég idetelepült
lengyelek számára. Kulturális r endezv ényeket szery ez, gyermekek ré szére
is. Lengyel zenészek, szinészek és énekesek koncertjeire, szólóesdére
hívogat. Az F'gyesület 18 éve ad ki kétnyelvű közionyt (Biuletyn), amely
olyan személyek éIetrajzát mutatja be, akik a történelem során a híd
szerepét toltötték be a két nép kozött, illetve a magyar-lengyel
kapcsolatokról kozöl cikkeket. Az Egyesület gondozza a Budapesttől 10
km.re ta|á|hatő Lengyel Pilóta Temetőt és a budapesti lengyel
em |ékhelyeket.
Az isaszegi erdőben fennmaradtak Wysocki tábornok lengyel
katonáinak síremlékei.Az egyiken az alábbi felirat olvashatő: ,,Ismeretlen
lengyel kapitány, hősi halált halt a szabadsógharc küzdelmeiben ]949.
április 6-án. Isaszeg lakossága, ]972''. A sír 1900-ban vált névtelenné,
amikor a szétmálló fakereszt helyére a csatamezon talá|t kardból készült
vaskeresztet á|Iították. A kapitánnyal együtt örökre Isaszegen maradt 76, a
szabadságharcban ,,A rni szabadságunkért és a ti szabadságotokért
jelszóval harcoló katona. A magyarok megemlékeznek róluk.
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