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Megjelent az Isaszegi Hírek, Közélet havilap, 

 XIX. évfolyam, 2007. októberi szám 7. oldalán. 

 

Szendrő Dénes 
 

ISASZEGI EMLÉKTÁBLA NAGYVÁRADON 
 
Az Isaszeg Nagyközség Önkormányzata által is 

támogatott Határon Túli Magyar Emlékhelyekért 

Alapítvány, valamint a Partiumi és Bánsági 

Műemlékvédő és Emlékhely Társaság 

együttműködésének eredményeképpen 2007. 

augusztus 30-án emléktábla-avatásra került sor 

Nagyváradon. 

 

A Királyhágó-melléki Református Egyházkerület 

Püspöki Hivatalának és a Partiumi Keresztény 

Egyetem székhelyének egyaránt helyt adó épület 

udvarán isaszegi finanszírozással készült, Hegyesi 

Márton (1846-1907) nagyváradi ügyvédet, 

országgyűlési képviselőt, lapszerkesztőt, az 1848-49-es szabadságharc kutatóját megörökítő 

márványtábla került ünnepi külsőségek között leleplezésre. 

 

A tábla felavatását megelőző előadó-ülésen 

Kupán Árpád nagyváradi történész és Dukrét 

Géza, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és 

Emlékhely Társaság elnöke méltatta Hegyesi 

Márton közéleti tevékenységét. Szendrő Dénes, 

az Alapítvány és az Isaszegi Múzeumbarátok 

Köre részéről „Hegyesi Márton munkássága az 

1849-es Isaszegi Csata emlékhelyeinek tükrében” 

címmel tartott előadást. Ebben a település 

nevezetességeinek bemutatását kötötte össze 

Hegyesi Márton „Az 1848–49-iki harmadik 

honvédzászlóalj története” című könyve alapján 

a Damjanich tábornok seregében harcoló 

nagyváradi katonák, és a Nagyváradon született aradi vértanú, Nagysándor József honvédtábornok 

lovasságának az Isaszegi Csatában véghezvitt hőstetteivel. 

 

 

 

A Bartók-tábla mellett magyar nemzeti színű 

zászlóval borított Hegyesi-emléktábla 

felavatásánál Flóris János, az Alapítvány 

létrehozója és Révász Tiborné, az Alapítvány 

Kuratóriumának elnöke köszöntötte a 

megjelenteket. 
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Főtiszteletű Tőkés László református püspök 

beszédében a történelem viharaiban helytálló, 

példamutató személyiségek fontosságára, s az 

utókor számára történő megörökítésük 

szükségességére hívta fel a figyelmet. Kitért 

Hegyesi Mártonnak az egyházkerület vezetésében 

betöltött fontos tisztségeire. Köszönetét fejezte ki a 

márványtábla költségeit fedező isaszegi 

Alapítványnak és Önkormányzatnak is. 

 

(A fotón balra Tőkés László püspök, jobbra pedig 

Szendrő Dénes, az Isaszegi Református 

Egyházközség gondnoka látható.) 

 

 

 

 

 

Az ünnepség részeként Flóris János (a fotón balra), 

az Alapítvány létrehozója ajándékként adta át a 

táblát borító nemzeti színű zászlót Dukrét Gézának 

(a fotón jobbra), a Társaság elnökének. 

 

 

 

 

 

 

Az emléktábla-avatást követően az Alapítvány 

képviselői a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és 

Emlékhely Társaság meghívására – saját 

költségükön - részt vettek az augusztus 31. és 

szeptember 2. között Szatmárnémetiben 

megrendezett XIII. Honismereti konferencián, 

melyet főtisztelendő Schönberger Jenő (a fotón 

álló) római katolikus szatmári megyéspüspök 

nyitott meg. 

 

A mintegy 90 résztvevővel megrendezett fórum 

nagysikerű előadásai II. Rákóczi Ferenc fejedelem 

erdélyi tevékenységével, a pusztuló 

műemlékekkel, a települések arculatával és a XX. század örökségével foglalkoztak. A vendégek 

között budapesti, debreceni és szegedi előadók is voltak. A meghívottak között üdvözölhettük 

Ráday Mihályt, a televízió „Unokáink sem fogják látni” című, népszerű városvédő műsorának 

szerkesztőjét is.  

 

A konferencia utolsó előadását Szendrő Dénes tartotta Isaszeg emlékhelyeinek bemutatásával. A 

mintegy 50 fotó számítógépes kivetítése során kitért a szatmári katonákból verbuvált, Klapka 

tábornok seregében harcolt 28. honvédzászlóaljnak az 1849-es Isaszegi Csatában történt hősies 

helytállására is. A szakmai kirándulásokon, Szatmárnémeti nevezetességein kívül többek között 

Vetés, Kismarton és Nagykároly műemlékei kerültek bemutatásra. A konferencia jó alkalomként 

szolgált a határon inneni és túli magyar kapcsolatok ápolására. 


