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Az

Isaszegi Hírek

isaszegi He|ytörténeti Gyűjtemény (fa|umúzeum)

története

Az

isaszegi He|ytörténeti Gyűjtemény l967-ben nyílt meg
először. de a múzeumalapítás gondolata, a falu régészeti,
történeti és néprajzi ernlékei összegyűjtésének vágya az
| 88O-as évekrc nyúlik vissza'

Marcsányi István' a község fiata|on, l90l-ben 32 éves

korában elhunyt tanítója Szerette volna először a falu tárgyi

emlékeit összegyűjteni és alkalrnas épűletben elhelyezni,
hogy okulásul szolgáljon a lakosság számára és lehetőséget
adjon a tudornányos kutatáshoz. Marcsányi a fiatal tanító,
'
aki olvasókort' színelőadásokat' rnegemlékezéseket szer-

vezett falujában, kora leghaladóbb elméiveI azonosan

gondolkodott' a múzeumalapítás tekintetében. Á|ma valóra
váltásában a tárnogatók hiárrya, rnajd korai halála akadá|yozták rneg. A község lakói rnárványtáblát helyeztek sírjára
megbecsülésük jeléül. Később a he|yiek újra gyújteni kezdték
a régmúlt emlékeit. Jelentős irásos és tárgyi anyag állott így

a kiscbb múzeumra rrrenő re|ikviákat, Gödöllőre szállították. Az uradalrni központban ugyanis l9l2-ben
Járási Múzeum létcsült, Magyar Kázmér tisztviselő nemes
felajánlása nyorrrán. Ez a gyűjternérry hosszú ideig működött.
A két Vi|ágháború közti időben gyarapodott is még, de |944ben az átvonuló fronttal szinte, te|jes egészébenmegsemmiSült. A két Világháború között egy jómódű csa|ádbő| származő
fiatalember, Stigler Géza elevenítette fel a múzeumalapítás
gondoIatát. Stiglcrt elsősorban a régészetiés történeti
ernlékek érdekeltók, amatőr ásatásokat végzett és a
legkü|onfélébb fcgyverek sokaságát gyűjtötte össze.
Gytijteményét|944-ben a harcok elől négy ládában elásta. Az
isaszegiek visszacrnlékezése szerint, a falun átvonuló román
a|akulatok, felfedczték, kiásták és magukka| vitték a|ádákat.
A gyűjtemény további sorsa islneretlen. Elsősorban Stigler
hatására többerr is rnegpróbálkoztak a faluban ásatásokkal,
kü|önböző .eyűjtésckkel. ezek a gyűjtemények azonban mára

egésszé' rnajd

Ekkor Szentiványi Gyulával közösen nagyszabású kiállitást
készítettekIsaszeg történetéről, rnelyben kronológiai
sonendben dolgozták fe| a község történetét. |949-ben az
isaszegi csata l00. éves évfordu|óján az eddig összegyűjtött
tárakból, dokurnentumokból múzeurni kiállítást rendezett.
Kezdeményezésérefe1épült l949-ben a Református
Szabadságtörekvések

a

Em|éktemploma. Fáradhatatlanul

j

árta

levé|tárakat Budapesten és Vácon, hogy miné| több
községre utaló adatot tudjon összegyűjteni. Összeírta a
község őstelepülési helyeit, társaival azokat bejárva a
régészetitárgyakat összegyűjtötték. A régmúltravonatkozó
visszaem|ékezéseit pályázatokon írta rneg (|954, l 956' l 958,
1963, |9,14). Gyűjternényéta Közoktatásügyi Minisztérium
|620-95lI95l. sz. leirata a|ap1án, nemzeti érdekű magángyűjteménnyé nyi lvánitotta.

e1kallódtak.

Az

l930-as években viszont elindult egy rnásik, hosszú
évtizedekig folytatódó rnagángyűjtés, amely elvezetett a
Helytörténeti GyÍijterrrény rnegnyitásához, majd a Falu-

múzcum létrejöttéhcz. Ekkor kezdett munkához a Gödöllőrő|
e|származott' l90l-ben született Szatmáry Zo|tán hentes- és
mészáros mester, aki önéletírásában iey vallott első
találkozásáró| a faluval, az isaszegi honvédemlékkel: '' Ilyen
szép látványt rnég életürikben nem láttunk, zöldellő akácerdő
vette körül. A szobor közelében nyíló rózsák hívogattak' a
szobor alját rnár hartlradszor jártuk körül''' A gyermekkori
élrnényéletre szóló hatású volt. Szatmáry egész é|etétaz
isaszegi tör1éneti és néprajzi értékek,emlékek összegyűjtésére tctte Í-cl. Eme llett amatőr régészctikutatásokat is folytatott.
E|kezdődött az igazi gyűjtő munka. Késobb nagyszerti

társakra talált Szcntivárryi Gyulára és Dr. Barabás Géza
községi orvosra. Ez a,,triász,' - ahogyan Zoli bácsi nevezte sok nevczetes szép kiállítást rcndczett községünk mű|qábó|.
A fő cél múzeutrl |étesítésevo|t. Az összegyűlt értékes
tárgyak és dokumcntumok Szatrnáry Zoltán lakásán leltek
otthonra, hogy nrajd idővcl cgy leendő múzeumban
nycrjerrck végső clheIyezést. |948-ban a Centenáriumi
ern lékbizottság titkárává is megválasztották'

l958. ápriIis 6-án Ladányi István tanár kezdeményezésére,
Iskolamúzeum létesült, amely l96|. májusáig működött.
Ettől kezdve fe|gyorsultak a múzeuma|apitási törekvések. A
helyi tanácsi vezetés Isaszegi Történelnri Napokat szcrvezett,
Szatrnáry Zo|tán heIytörténeti kutató, a volt PárÍház
helyiségében mutatta bc értékesközségtörténeti gyűjteményét.Később 1962-63-ban a Kulturális Napok megrendezésében is érdemeket szerzctt, |964-ben hosszú
évtizedek várakozása után a Nagyközségi Tanács múzeum
céljára épületet biztosított. Egy rogyadoző,vert falú, l l0 éves
oregházat, rnelyben clőtte orvosi rendelő, cukrászda' majd
tanterelT volt. Hallatlan nagy erővel indultak be a leendő
múzeutn fel

úi ítási

munká|atai.

