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Testvéri szablyák Isaszegen
Igéretemhez híven ezúttal a Budapesttől húsz kilométerre fekvő Isaszeg-
re kirándulunk. Látogatásunk apropóia' hogy június 8-án a,,helyi erők'' a
középkori Szent Márton.templombanigazán nagyon szép, felemelő ün-
nepséget tartottak a lengyel-magyar baráts ág, ezen belül kiemelten Ár-
pád-házi Szent Kinga tiszteletére. EztazÍryynevezett lengyel délutánt az
Együttműködés Isaszegért Egyesület és az Isaszegi Falumúzeum szer-
vezte,házigazdájaazegyesület részéről a lengyelek elhivatott népszeríísí-
tője, Dürr Sándor volt. Jelzem, e kiváló férÍi és lelkes munkatársai min-
den évben tartanak ilyen lengyel délutánt: tavalyi megemlékezésük hős.
nőie Szent Hedvig volt, és már a jövő évi főszereplő neve sem titok: Szent
|,ász|ő királyunk, akinek szintén számos lengyel kapcsolódása van.
Am mielőtt elkalandoznék (nagy a kísértés, hiszen Szent László alakia
oly gazdag)' gyorsan visszakanyarodom az idei történéshez, a Kinga.
naphoz.

A műemlék templom zsúfolásig megtelt,legalább százfős hallgatóság
ült a padokb an _ ez egészen biztos, ugyanis a házigazdák száz kitíizőt ké-
szítettek az alkalomra, és nem iutott belőle mindenkinek. A szembemisé-
ző oltár mögött, a szentélyben ttibb társadalmi szervezet képviseltette ma-
gát: jelen voltak a TörténelmiYitézi Rend isaszegi alegységének tagiai,
továbbá a helyi Szent Márton Lovas Hagyományórző Egyesület huszárai,
akik ezúttal lovuk nélkül díszelegtek. Hanem az l848-as lengyel légió ha-
gyományőrző katonái is eljöttek, továbbá középkori lengyel ruhába öltö-
zött hagyom ányőrzők: azta gtnyátöltötték magukra, melyet a XVII. szá-
zadvégénuralkodott Sobieski János király katonái viseltek. A helyi egy-
Itázkózségénekkara, valamint a Klapka György Általános Iskola művé-
szeti szakos tanulói sem hiányoztak, énekszóval, hangszerekkel és felol-
vasásaikkal g azdagitottáka programot. Az e|hangzottakból kiderült: mél-
tó és igazságos, hogy éppen ebben atizenegyezer lakosú városkában gyűl-
tünk össze. Tüdniillik Isaszeg,,a lengyel-magyar barátság ielképe'' - leg-
alábbis egy ieles lengyel diplomata, egy időben budapesti konzul' Zenon
Thrnowski ezze| a címmel írt emlékezetes cikket hazája egyik folyóiratá-
ban. Miről is van szó? Természetesen az isaszegi csatáról, 1848-49-es küz-
delmeink egyik legnagyobb sikert hozó ütközetéról. Míísorvezetőként ta-
|á|óan ál|apitotta meg Dürr Sándor:,,EzÍ a tendezvényt ennél jobb helyen
nem rendezhettük volna meg. Mindig hangoztatom' hogy az isaszegi em-
berek büszkék lehetnek múltiukra' eredetükre, történetükre. Ilyen törté-
nelmi helyen élni, mint Isaszeg, nagy büszkeséggel és nagy felelősséggel
iár' Itt a hely történelméhez kell méltónak lenni: az isaszegi csata emléké-
hez méltó módon kell élni. Igen,Isaszeg nem csupán egy magyarországi
település' hanem egy nevezetes történelmi emlékhely.''



Azt hiszem, e ponton érdemes felidélni a csata pontos lefolyását' hogy
megértsük, miért nevezhetjük e várost a lengyel-magyar sorsközösség
jelképének. Dióhéjban a következő történt: l849. április 6-án, nagypénte-
ken a hírhedt osztrák tábornagy, \üíindisch-Grátz ffierőit Isaszegnél vonta
össze. A déli órákban Klapka György és Damjanich János két hadteste
Szentgyörgypuszta felől a faluig nyomta az ellenséget. Az osztrák utóvé-
dek több helyen felgyújtották a közeli Királyerdőt, melynek térségében
váltakozó eredménnye| folyt az iitközet. Gáspár András tábornok had-
testével megállt Aszód mellett, és nem avatkozott be; a seregével Dány fe-
|ő| érkező Aulich Laios pedig felsőbb parancsra vátt.Ezétt az osztrák
Schlick tábornok Gödöllő felől Damjanich csapataira támadt. Damianich
hadteste szörnyű kutyaszorítóba került, és nagyon közel álltak a telies fel-
morzsolódáshoz' Am akkor életmentő segítség érkezett: a Józef \üíysocki

vezette lengyel légió hősiesen vetette magát a küzdelembe. Bátor helytál-
lásuknak köszönhetően sikerült megtartani Damjanich hadtestének állá-
sait. A csata kimenetelében a döntő változás akkor következett be, amikor
Bauer József vezérkari Íőnök és Aulich hadtestei megérkeztek, és táma-
dásba lendültek. Időközben Görgey Antr {óvezét is megérkezett a csata.
mezőre, és ez rendkívül buzdítóan hatott a katonákra. ''Ma 

győznünk
kell, vagy visszavonulhatunk a Tisza mtigé!'' - kiáltotta Görgey. E perctől
mindkét fél nagy elszántsággal próbálta kicsikarni a győze|met, ezért is
esett el egyre több katona, s teltek meg sebesültekkel a kötözőhelyek. Este
kilenc órára nyilvánvalóvá vált, hogy a császári haderő csatát vesztett: a
fiatal magyar honvédsereg fényes diadalt aÍatott a császári haderő fiilött.
Mindkét fé|részétő| mintegy ezer-ezer halott maradt a csatamezőn' a se-
besültek száma is több ezerre tehető. Az elesetteket az isaszegi határ több
pontján temették el' jelentós részüket tömegsírokban. A történészek egy-
behangzó értékelése szerint ez az itkózet a szabadságharc legvéresebb,
ám egyben legfényesebb győztes csatája volt.

Már három órával a Szent Kinga-ünnepség előtt Isaszegen voltam, így
hát alkalmam nyílt körülnézni. Természetesen felgyalogoltam a település
határában található erdős dombra' fejet hajtani a honvédsíroknáI. A gya-
logút mellett, itt.ott a fák hűvösében kopott sírkövek láthatók' Az egyiken
hangosabb szívdobbanással olvastam, hogy egy ismeretlen lengyel kapi-
tányt temettek oda, akí ,,a szabadságharcok küzdelmeiben hősi halált halt
1849. április 6-án. Allította Isaszeg lakossága I972-ben.,, A szomszédos
síremlék is csupán egyetlen halott maradványait reiti, Harsányi Bálint
huszár Íődsztét, aki Ha|dúszoboszló szülötte volt és I822-tő| l849-ig élt'
A szöveg tanúsága szerint 1848.ban 6hoztahazaa Lenkei-huszárokat. Az
isaszegi csatában az ellenség lovas hadosztálya ellen vívott hősi küzdelem-
ben elvérzett. Néhány lépéssel arrébb faragott kő emlékoszlop áll, rajta
verssorok:

Igét, melyért éltet úIdozának,
Szíoébe írtók az egész hazónah.
Utódról fogja híí utód tanulni,
Hoglan kell élni, s hogl lehet nteghalni,


