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A ,,Kis Káro|y.díjjal'' és a ,,Magyarországi
LengyeIségért-díjja|'' kittintetett Isaszegi
Muzeumbarátok Kore és a Fa|umuzeum ren-

dezésében 2015. ápriIis 6-án magyar-|engye|
baráti ta|á|kozo keretében nyitották meg a
|engye| m vész tár|atát. A Trojan Marian
Jozet á|ta| a Fa|umÚzeumnak ajándékozott,
16 képból á||i |ini|eummetszet-sorozat az
1848/49-es szabadságharc magyar és
|engye| hŐseinek á||ít em|éket.

Ta|á|kozhatunk tobbek kozott gróf
Batthyány Lajos, Jozef Bem, Damjanich
János, Henryk Dembinski, K|apka Gyorgy,
Knézich Káro|y, Kossuth Zsuzsanna, Lenkey
János, Petofi Sándor, Táncsics Mihá|y' Te|eki

BIanka, Mieczys|aw Woroniecki, Józef
Wysocki arcképével.

A m vész a|kotásaiva|
em|éket á|lít olyan hon.
védtábornokoknak is, akik
1849. ápri|is 6.án részt vettek
az isaszegi csatában és
Aradon a magyar nemzet vér-
tanÚivá vá|tak. A csatában
harco|i JÓzef Wysocki tábor-
nokot, a Lengye| Légió
parancsnokát ábrázo|o me|
szet ktiIonIegessége pedig,
hogy a háttérben fe|ismer-
hetjuk Isaszeg torténeImi
nevezetességét, a Szent
Márton tempIomot.

Az |saszegi Muzeumbarátok
Kore és a Fa|umuzeum ezzel

a tár|atta| tiszte-
|eg a 84 éves
Trojan Marian
JozeÍ munkás-
sága e|ótt és
további hosszu.
sikeres alkoti
éveket kíván a
|engye| m vész.
nek.
A tár|atot Harkai

Zsuzsanna ta-
nárnŐ, a K|apka
Gyorgy Alta|ános
és Muvészeti
lskola igazgati-
helyettese nyitot
ta meg.

A megnyitin je|en vo|t a grafikus |ánya,

Trojan Tunde színmtÍvész, va|amint Andrzej
Ka|inowski, nagykovetségi tanácsos, |engye|

konzu|, továbbá a Wysocki Légió Hagyo.
mányözo Egyesulet tobb katonája.

Dr. Dlirr Sándor
Muzeumbarátok Kore, |saszeg
Informácii:
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Az ISMERETLEN LENGYEL KAPFÁNY SíRJAAz |sAszEG| ERDŐBEN
1849. ápri|is 6-án az isaszegi csatában Damjanich tábomok vezény|ete a|att reszt vett és hösiesen harcolt a Lengye| LégiÓ. A |engye|ek áldozat<észsegét
vev|eségeik is je|zik. Tudjuk, hogy Joachim szyc (Legiony Po|skie w Wggzech, Pozna 1850.) negyven före tevi a |egiÓ ha|ottainak és sebesti|tjeinek számát
az isaszegi oatában' Az |smeret|en lengye| kapitíny em|ékmÜve az ö he|ytá||ásuknak, ÖnÍe|á|dozásuknak á||ít.iÍÖk em|éket.

Az isaszegi emberek em|ékezete szerlnt egy hősi ha|á|t ha|t |engyeI kapitányt temettek itt e| a honvéd sírck kdze|ében. FejÍája id kt'zben elkorhadt. He|yére
1900-ban Turai GyÖrgy isaszegi kovácsmester 1848.as kardokbÓ| keresztet es Va|agot kovácso|t.

1972. szeptember 24.én a Magyar-Lengye| Torténe|mi Napok aIka|máva| dr.

Gyorgy Attila isaszegi p|ébános és a kato|ikus gyÜlekezet segítségéve| Új sír.
em|éket á||ítottunk.

Az obeliszk felirata:

,lft nyugszik az ismeretlen lengyelkapitány,
elhunyt a szabadságharcok kijzdelmeiben,
/saszeg lakossága, 1972,

Tu lely nieznany polskikapttan, polegly w walkach Wiosny LudŐw'

Mieszkancy /saszeg, 1972-ego roku. "

A Magyarországra érkezett |engye|ek ,,A Mi szabadságunkért és a Tiétekért''
je|szi sze||emében onfelá|dozian harco|tak kozos tlgyrlnk sike-réért, és
beírták nevuket a magyar torténe|embe'

Em|ékezztjnk a Lengye| Légio katonáira a ,,Magyar-|engyel himnusz'' cím
vers soraival:

,Testvér a testvért segtti mindenképp,

Egy szív s lélek volt mindig ez a két nép,

Zordon viharban, derus napsugárban
OrÖmben, bajban, szíve egyi)ft dobban,

Egy az imája: a szabad hazája!,'

Ez a gondo|at az a|api1a a je|enkori magyar-|engye| barátságnak is'

Dr. Diin Sándor
Muzeumbarátok Kore, |saszeg

Lengye| tisztje|oltek az |smeret|en |engye| kapitány sír1áná| 2014' ápri|is 6-án'
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