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A vetítőképes előadás elhangzott: 

Tóth Árpád költő születésének 125. évfordulójára rendezett Irodalmi Napokon, Isaszegen, 2011. április 16-án 

és a XVIII. Partiumi Honismereti Konferencián, Nagyszalontán, 2012. szeptember 8-án. 

Megjelent: XVIII. Partiumi Honismereti Konferencia előadásai, Nagyszalonta, 2012. szeptember 7-9., 

Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság kiadványa, Nagyvárad, 2012., 194-201. oldalán 

 

TÓTH ÁRPÁD KÖLTŐ ISASZEGI EMLÉKEI 
 

Tóth Árpád költő és műfordító 1886. április 14-én, Aradon, református 

családban született. Édesapja, Tóth András, a kőfaragóból lett 

szobrászművész, alkotásaival az 1900-as Párizsi világkiállításra is kijutott, 

ahová Árpád fiát is magával vitte. Miután a család 1890-ben Debrecenbe 

költözött, Tóth Árpád az elemi iskolát és a reálgimnáziumot is ott végezte. 

Kiegészítő latin-görög érettségi vizsgát is tett, majd Budapesten beiratkozott 

a Tudományegyetemre, ahol magyar-német szakra járt. E mellett franciául és 

angolul is megtanult. Pesten a szobrásznövendék öccsével együtt szűkös 

körülmények között élt, itt jelentkezett nála a tüdőbaj első tünete. 1917-ben 

vette feleségül Lichtmann Annuskát. Az 1918-as őszirózsás forradalom 

idején az irodalmi Vörösmarty Akadémia titkárává választották. 1920-ban 

született Eszter lánya. Betegsége ellen ifjúkorától kezdődően a Tátrában és a 

Szepes-vármegyei Svedléren keresett gyógyulást. 

 

Versei a Hét, a Debrecen és a Nyugat című folyóiratokban jelentek meg. Verseskötetei 1913-ban 

Hajnali szerenád, 1917-ben Lomha gályán, 1921-ben Az öröm elillan, és 1928-ban Lélektől lélekig 

címmel kerültek kiadásra. Gyógyíthatatlan tüdőbaja állandóan az elmúlásra emlékeztette, amelynek 

következtében figyelme a verseiben is megjelenő maradandó elvek, az örökérvényű igazságok felé 

fordult. Mestere volt a tündéri látásnak és a merengő harmóniának, a szépségnek és a bánatnak. Páratlan 

nyelvművészet egyesült benne a megelevenítő látással, s csöndes, halk bensőség a kristályos értelemmel. 

Műfordítóként is maradandót alkotott: angol, francia és német költők verseit fordította magyarra Örök 

virágok, Baudelaire-versek, Wilde-ballada valamint Aucasin és Nicolete köteteiben, melyekkel a nyugat-

európai költészet megismertetését és megszerettetését kívánta elősegíteni főként a hazai ifjúság körében. 

 

1928. november 7-én, Budapesten hunyt el, a Farkasréti temetőben Babits Mihály búcsúztatta. 

 

 

Tóth Árpád, felesége és kislánya 1921, 1922 és 1923 nyarán, egy olyan bús korban töltött néhány hetet 

Isaszegen, amikor a költőt még élénken foglalkoztatta az első világháborút lezáró trianoni békediktátum, 

amely szülővárosát, Aradot is elcsatolta az országtól, s amidőn állandó megélhetési problémákkal 

küszködött. Vendéglátója a fakereskedő Haas-házaspár és vejük, Hirschl Ármin családja volt, akiknek a 

Móricz Zsigmond utcai birtoka két épületből állt. A kisebb, régebbi ház – a mai bölcsőde – szolgált a 

Tóth-család szálláshelyéül.  

 

Tóth Árpád nyaralása idején Isaszeg a fővárosi polgárok kedvenc kirándulóhelye volt. Erdőkkel 

borított dimbes-dombos környéke szép látványt nyújtott. A községben az "Öreg templom" a múlt 

emlékét, a Honvéd-sírok és az 1901-ben felállított "Honvéd-szobor" pedig a magyar hősök szabadság 

utáni vágyát idézték. A vasút túloldalán folyó Rákos-patak fürdésre, a források kristálytiszta vize pedig 

ivásra szolgált. 

 

Ebben az időben vágták ki a településen annak az ősi Király-erdőnek az öles fáit, amelyek alatt az 

1849-es tavaszi hadjárat dicsőséges isaszegi csatájában a vörös sipkás honvédek fényes győzelmet arattak 

az osztrák katonák felett, s amelyről az 1869-ben Isaszegen időzött Jókai Mór a Kőszívű ember fiai című 

regényében a következőképpen emlékezett meg:  
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"Egy erdő, melynek minden fája történetet mondó emlék. Egy erdő, telve ünnepélyes suttogással; hol a 

lombnak szelleme van, hol a fűszál emlékezik, hol a geszt sarjadékaiban hősök piros vére szivárog, hol a 

zöld moha álmokat lát, s a zúgó lomb kibeszéli azokat. Az isaszegi ütközet tere az, amely tartott egyik 12 

órától a másikig, déltől éjfélig." 

 

Ennek az erdőnek a fáit vágták ki és szállították akkor a Haas-fatelepre, ott fűrészelték fel azokat, majd 

a szomszédban lévő vasúti rakodóhelynél pakolták vagonokba, s küldték tovább értékesítésre. A fatelep 

mellett az emeletes vasútállomás, a mozdonyokat itató víztorony, néhány ház és fenyőliget tarkította csak 

a kenderföldeket. A szomszéd udvarokban még gyerekkoromban is léteztek azok a kő- és vaskereszttel 

jelzett sírok, amelyekben az 1849-es isaszegi csatában elesett osztrák katonák voltak eltemetve. A ház 

udvarán még állt az eperfa, amely a költőnek és családjának árnyékot biztosított. Abban az időben villany 

még nem volt a községben, világításra a petróleumlámpát és a gyertyát használták. De a szellem 

napvilága már pislákolt a házak ablakán, mert volt egy 1905-ben épült, s ma is működő kétszintes 

iskolája. Három nyáron át néhány hétig ebben a környezetben élt és alkotott Tóth Árpád. 

 

 

A Pest Megyei Hírlap 1979. január 21-i számában Losonci Miklós (1929-2010) művészettörténész 

emlékezett meg Tóth Árpád isaszegi nyaralásairól. A cikkben Hoffmann Judit (1924-1986) 

forgatókönyvíró, Máriássy Félix filmrendező felesége, a vendéglátó Hirschl-család unokája, a szüleitől 

hallott emlékekről beszélt. Szathmáry Zoltán (1901-1989), az isaszegi református templom és a 

falumúzeum létrehozója, szájhagyományok alapján nyilatkozott Tóth Árpád, Móricz Zsigmond és 

Kosztolányi Dezső isaszegi tartózkodásáról. (Utóbbi kettőre azonban nincs bizonyíték.) Ugyanezen írás 

szüleim barátjának, néhai Erős József (1910-1995) úrnak az emlékeiről is beszámol, amely szerint ő 

gyermekkorában a költő isaszegi barangolásainak a kísérője volt, s Tóth Árpád költő a mára már lebontott 

Báthory-utcai házukban is többször megfordult.  
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Erős József úr szorgalmazásának is köszönhető, hogy az 1980-as évek elején a település Gödöllő felé 

eső új részén Tóth Árpádról utca került elnevezésre, melynek elejére 1985-ben egy új iskolaépület került. 

 

     
 

 

 
 

 

 

Erős József úr 1995-ben bekövetkezett elhunytával, – korábbi kérésének eleget téve – önkormányzati 

képviselőként nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy Tóth Árpád rokonaival a kapcsolatot 

felvegyem, további isaszegi emlékeit felkutassam, s nyaralásainak helyszínén a költő emléktáblával 

történő megörökítését szorgalmazzam. 

 

 

 

 

 

Tóth Árpád és felesége, Lichtmann Annuska 1921-ben több 

levelezőlapot küldött Isaszegről, s a költő egy Budapesten írt 

levelében is megemlíti itteni tartózkodásukat. Az eredeti levelek 

muzeális helyeit 1996-ban történt telefonbeszélgetéseink 

alkalmával a költő lánya, Tóth Eszter írónő (1920-2001) adta 

meg. Mivel a leveleket ceruzával írták, fénymásolataikat a 75 

éves jubileumi évforduló megünneplésére való tekintettel is csak 

nagy nehézségek árán lehetett beszerezni a másolással járó erős 

fény és hő rongáló hatása miatt. Tóth Árpád Pádi-ként, felesége 

pedig Annuska-ként írt alá ezeken a leveleken. 
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Időbeli sorrendben az első képeslapot a külföldön tartózkodó Bródy Pál dramaturgnak küldték, 

postabélyegzőjén Isaszeg, 1921. aug. 11. felirat szerepel, s rajta Gerstl Ferencz Budapest, Naphegy és 

Czakó utca sarkán volt vendéglőjének kerthelyisége látható. Eredeti példánya az Országos Széchenyi 

Könyvtár kézirattárában található, fénymásolatát a költő lánya, Tóth Eszter írónő a fiával, a költő 

unokájával, Hollós Máté zeneszerzővel küldte Isaszegre 1996. ápr. 14-én, a költő emléktáblájának 

avatásakor. A megjegyzések kék tintával Tóth Eszter írónőtől származnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szövege a következő: 

 

Herrn Paul Bródy 

St. Gilgen in Salzkammergut 

Hotel Post 

 

Üdv! Pádi Szervusz, Csókol Annus, Hoffmann, Király bácsi, Nagy Zoltán, Elek Artúr, Trostler, 

Schöpflin, Szabó Lőrinc. Szervusz Pali, Csókol Gertrúd. Horváth Henrik 

 

A kép felső keretére írva: Nagyon szép itt Isaszegen, ha hazatérsz, ki gyere 

 

A kép alsó keretén megjegyezve:  

Most már Isaszegen nyaralunk, címünk: Hirschl Ármin leveleivel T. Á. Isaszeg. 
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A második képeslapon, melyet az Est című újság szerkesztőjének, Mikes Lajosnak küldtek, az 1849. 

április 6-i isaszegi csata emlékére 1901-ben emelt Honvéd-szobor népviseletbe öltözött asszonyokkal 

látható. A postabélyegző tanúsága szerint Budapesten, 1921. aug. 18-án került feladásra. Eredeti 

példányát a fővárosi Petőfi Irodalmi Múzeum őrzi. Érdekesség, hogy – a költő unokaöccse, Tóth Árpád 

főiskolai tanár elmondása szerint – a szobor megalkotására a költő szobrász édesapja is pályázott, de 

végül is azt Radnay Béla szobrászművész készítette el. 

 

   
 

A képeslap szövege a következő: 

 

Dr. Mikes Lajos  

szerkesztő úrnak 

 

Budapest 

Az "Est" szerkesztőségében 

VII. Erzsébet körút 7. II. em. 

Isaszeg, 1921. VIII / 17. 

 

Kedves Mester és Szerkesztő Úr, itt vagyunk s remekül fázunk, ami azonban Maupassant 

szempontjából jó, mert kirándulás helyett fordít az ember. Hét végén kézirat megy, ha bármely intézni 

valója volna, tessék 20-19 alá telefonálni délelőtt, Strasszer Istvánt keresni (Pápay féle szérum intézet), 

aki minden délután kijár ide. 

 

Sok üdvözlet!   Tóthék 

Hoffman és né, Tóthné 
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A költő feleségének, Lichtmann Annának Babits Mihálynéhoz írt levelezőlapja az Országos Széchenyi 

Könyvtár kézirattárában tekinthető meg. Postabélyegzőjén Isaszeg, 1921. augusztus olvasható, a pontos 

nap elmosódott. A lapon Tóth Árpád sajátkezű kis rajza is szerepel Horváth Henrikről és a fenyőfákról. 

 

 
 

 
 

A levelezőlap szövege a következő: 

 

Nagys. Babits Mihályné  

úrasszonynak 

 

Szekszárd 

László utca 

 

Szívélyes üdvözlet, Horváth Henrik 

 

Kedves Ilonkám, mi is nyaralunk Isaszegen Pesttől egy órányira egy gyönyörű fenyőerdő közelében. 

Nagyon finom tejben-vajban úszunk, Eszterke és én hízunk, Pádi sajnos nem. Már kijött Horváth Henrik 

is pár napra. Kár, hogy ti olyan messze vagytok, csókollak, Mihályt üdvözlöm, Annus. 

Üdvözlet a fenyőfák alól és Horváth Henrik mellől, Pádi.  
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1921. Lajos napján (aug. 25-én) pénz szűkében utazott a költő Isaszegről Pestre, de mivel nem találta 

meg munkahelyén a főnökét, a következő levelet hagyta hátra Mikes Lajosnak, az "Est" szerkesztőjének. 

Eredeti példányát a budapesti Petőfi Múzeumban őrzik. 

 

   
 

A levél szövege a következő: 

 

 

Kedves jó Szerkesztő Úr, 

 

részvéttel hallom, hogy Ön ma költözik, viszont legyen szíves részvéttel hallani, hogy én, – ősi pechem 

sugallatából, – pont ma jöttem be Önhöz, Maupassant ügyben. Kegyeskedjék szívére ölelni a mellékelt 

kéziratot, a Stalonka meséinek folytatását, – még van egy kevés híja; persze, ha holnap jöttem volna, 

egészen más lett volna. Szóval legrövidebb időn belül küldöm. Ellenben nekem pénz kellene, ma már úgy 

jöttem be, hogy ebédre sem kaptam pénzt, ezért volt olyan halaszthatatlan az utazás. Ha teheti, 

kegyeskedjék öt ívre való dohányt, – 1500 K-t – kiutaltatni s a nevemben fel is venni. Jelentkezni fog érte 

Strasser István nevű barátom a szerkesztőségben s holnap behozza, mert mindennap megjárja Isaszeget. 

Előre is köszönet. Lőrincz most mondja, hogy Önnek neve napja van: szívből üdvözlöm ez alkalommal, 

minden jót kívánok, többek közt azt is, hogy a legközelebbi Lajos napját mindketten kevésbé peches napon 

érjük meg, utazás és költözés nélkül. 

 

       Üdv.'   Tóth 

 

Lőrinc adott 300 K-t, kegyeskedjék neki majd lefogni s Strassernek így csak 1200-t adni. 
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Tóth Árpádnak és feleségének Elek Artúrhoz, a Nyugat című 

folyóirat főmunkatársához írt részvétnyilvánítása a Magyar 

Tudományos Akadémia kézirattárában lelhető fel: 

 

Isaszeg, 1921, aug. 25. 

 

Kedves jó Uram! 

 

mély gyászában fogadja a mi igaz, baráti melegségű 

részvétünket is,  

 

hívei: 

Tóth Árpád és felesége. 

 

 

 

 

 

Tóth Árpád unokájának, Hollós Máté zeneszerzőnek ajándéka az a családi ereklyeként őrzött két 

arckép másolata, melyet 1922-ben a költő saját kezűleg készített Isaszegen Eszter lányáról és önmagáról. 

 

 
 

 

Bár Tóth Árpád csak néhány hetet töltött Isaszegen, ez a környezet is hozzájárulhatott költészetének 

kiteljesedéséhez, hiszen ő a rövid időtartamokban, s a múló pillanatokban is az örökkévalóságot akarta és 

tudta megragadni. Ezt támasztja alá Tóth Árpád lányának, Tóth Eszter írónőnek az elmondása is, amely 

szerint az édesanyja úgy emlékezett rá, hogy a költő 1923 nyarán, Isaszegen írta a magyar irodalom egyik 

legszebb szerelmes versét, az Esti sugárkoszorút, melynek eredeti kézirata a fővárosi Petőfi Irodalmi 

Múzeumban található.  
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          Esti sugárkoszorú 
           Írta: Tóth Árpád 

 

Elöttünk már hamvassá vált az út,  

És árnyak teste zuhant át a parkon,  

De még finom, halk sugárkoszorút  

Font hajad sötét lombjába az alkony:  

Halvány, szelíd és komoly ragyogást,  

Mely már alig volt fények földi mása,  

S félig illattá s csenddé szűrte át  

A dolgok esti lélekvándorlása. 

 

Illattá és csenddé. Titkok illata  

Fénylett hajadban s béke égi csendje,  

És jó volt élni, mint ahogy soha,  

S a fényt szemem beitta a szívembe:  

Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te,  

Vagy áldott csipkebokor drága tested,  

Melyben egy isten szállt a földre le,  

S lombjából felém az ő lelke reszket?   

 

Igézve álltam, soká, csöndesen,  

És percek mentek, ezredévek jöttek -  

Egyszerre csak megfogtad a kezem,  

S alélt pilláim lassan felvetődtek,  

És éreztem: szívembe visszatér  

És zuhogó, mély zenével ered meg,  

Mint zsibbadt erek útjain a vér,  

A földi érzés: mennyire szeretlek!  

 

 

 

 

 

Tóth Árpád költő isaszegi nyaralásainak 

emléktáblával való megörökítésére itt 

tartózkodásának 75. évfordulóján, 1996-

ban, a Honfoglalás millecentenáriumi 

évében került sor. Önkormányzati 

képviselőként tett javaslatomra – Dr. Tóthné Pacs Vera polgármester asszony támogatásával – valósult 

meg a Szentesi Árpád kőműves és kőfaragó mester által készített márványtábla ünnepélyes leleplezése a 

költő nyaralásainak helyszínén, a Haas-család egykori házának homlokzatán. Felállításáért köszönet jár az 
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akkori önkormányzat képviselőinek, akik tiszteletdíjuk felajánlásával fedezték a tábla költségeit, az 

Isaszegi Magánvállalkozók Baráti Körének, akik hozzájárultak az ünnepség kiadásaihoz, valamint az 

Isaszegi Református Egyházközség tagjainak, akik a vendéglátást biztosították.  

 

Az emléktábla felavatásánál ünnepi beszédet dr. Czine Mihály irodalomtörténész – és a meghívón nem 

szereplő – dr. Hegedűs Lóránt református püspök mondott. Családi emlékekről Hollós Máté zeneszerző, a 

költő unokája és Tóth Árpád főiskolai tanár, a költő unokaöccse beszélt. Tóth Árpád „Isten oltó-kése” 

című versét Székely Andrea, a Gödöllői Református Líceum diákja szavalta el, míg az „Esti 

sugárkoszorú” és a „Lélektől lélekig” című versét Merényi Judit színművésznő adta elő. Az emléktábla 

felszentelését Bajusz Árpád isaszegi református lelkész végezte, míg a költő felkutatott isaszegi 

emlékeiről Szendrő Dénes önkormányzati képviselő, az ünnepség levezetője adott számot. Énekléssel a 

Gödöllői Református Líceum diákjai működtek közre, a díszőrséget pedig a 849. számú Cserkészcsapat 

biztosította. 

 

Az ünnepség meghívója a következő volt: 
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A „Reformátusok lapja” a következőképpen tudósított az eseményről: 
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Az elmúlt évek alatt hagyománnyá vált, hogy Tóth Árpád emléktáblájánál a város művészetet szerető 

közösségei és polgárai minden évben rövid irodalmi összeállítással és koszorúzással emlékeznek meg a 

költő születésnapjáról. Születésének és halálának kerek évfordulóin az ünnepségeknek az Isaszegi 

Református Egyházközség „Szabadságtörekvések Emléktemploma” ad helyet, amely az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc 1849. április 6-án lezajlott, az osztrákok felett győzelemmel végződött 

isaszegi csata 100. évfordulójára épült. 

 

2003. november 9-én, a költő halálának 75. évfordulójára rendezett ünnepség meghívója: 
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Az emléktáblánál történt koszorúzás szónokai 2003-

ban, a költő halálának 75. évfordulóján: 

Az alsó fotón balról jobbra: Dr. Hegedűs Lóránt református 

püspök, Bajusz Árpád isaszegi református lelkész, Szendrő 

Dénes, az Isaszegi Református Egyházközség gondnoka, 

Hollós Máté zeneszerző, a költő unokája és Tóth Árpád 

főiskolai tanár, a költő unokaöccse. 

 

 

 

A koszorúzók és az emlékezők: 

 

 

 

 

Az ünnepség a koszorúzás után száznál is több 

résztvevővel a „Szabadságtörekvések Református 

Emléktemplomában” folytatódott. Az irodalmi 

műsor keretében a költő unokája, Hollós Máté 

zeneszerző – utalva a költő édesapjának 

mesterségére – Tóth Árpádot a szavak 

szobrászaként jellemezte. Családi hagyományt 

követve ő, mint a hangok költője, zenésítette meg 

az előző évben, 2002-ben, Tóth Árpád Isaszegen 

írt versét, „Az esti sugárkoszorút”, amelyet CD-

ről játszott le Kovács István operaénekes és Virág 

Emese zongoraművész előadásában. 
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Ünnepi előadásában dr. Hegedűs Lóránt püspök Tóth Árpádot a XX. század legangyalibb, 

legtökéletesebb és legprecízebb költőjeként mutatta be mind verseinek, mind pedig műfordításainak 

tartalmi és nyelvi elemzésével alátámasztva. Másfél órás értekezésével felejthetetlen élményt nyújtott a 

hallgatóságnak nem csak a költő verseiből történt idézetek átélt elszavalásával, de Tóth Árpád magyar 

nyelvre történt műfordításait eredeti német, francia és angol nyelven, majd magyarul is fejből idézve, 

nyelvi szépségüket, tökéletességüket, precizitásukat egymással összehasonlítva is értékelte. 

 

A református templomban tartott ünnepségen balra Dr. Hegedűs Lóránt püspök, jobbra pedig Bajusz 

Árpád lelkész látható. Középen a Gödöllői Református Líceum diákjai Tóth Árpád verseket szavalnak. 

 

 
 

 

Koszorúzási ünnepségek fényképei Tóth Árpád költő isaszegi nyaralásainak helyszínén: 
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Tóth Árpád emléktáblája  

a 2010-ben felújított bölcsőde  

épületén 
 

 
 

 

 

 

A költő születésének 125. évfordulója alkalmából 2011 áprilisában rendezett ünnepség 

meghívója: 
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Tóth Árpád születésének 125. évfordulója alkalmából rendezett Irodalmi Napok  

kiállításának megnyitójáról készült fénykép: 

 

 
Balról jobbra:  

dr. Székely András Bertalan művelődésszociológus,  

Tóth Árpád főiskolai tanár, a költő unokaöccse,  

Hollós Máté zeneszerző, a költő unokája,  

Petrányi Ilona irodalomtörténész és muzeológus. 

 

Bár Tóth Árpád 1921, 1922 és 1923 nyarán csak néhány hetet töltött Isaszegen, ez a környezet is 

hozzájárulhatott költészetének kiteljesedéséhez, hiszen ő – Szabó Lőrinc (1900-1957) szerint – a rövid 

időtartamokban és a múló pillanatokban egyaránt az örökkévalóságot akarta és tudta megragadni. Mestere 

volt a tündéri látásnak és a merengő harmóniának, a szépségnek és a bánatnak. Páratlan nyelvművészet 

egyesült benne a megelevenítő látással, és csöndes, halk bensőség a kristályos értelemmel. 

 

Gondoljunk rá ma is tisztelettel és kegyelettel, őrizzük meg és ápoljuk tovább isaszegi emlékeit! 

 

 

Tóth Árpád költő Isaszegen tartózkodásával kapcsolatos irodalomjegyzék időrendben: 
 

1. Isaszegi adattári közlemények II., Isaszeg, 1977., 86-87. oldal 

2. Losonci Miklós: Tóth Árpád Isaszegen, Pest Megyei Hírlap, 1979. jan. 21. szám, 8. oldal 

3. Szendrő Dénes: Tóth Árpád (1886-1928) költő és műfordító életének fontosabb állomásai, Isaszegi Hírek, 1996. 

áprilisi szám, 12. oldal 

4. Szendrő Dénes: Ünnepség és emléktábla-avatás Tóth Árpád (1886-1928) költő és műfordító születésének 110., 

Isaszegen tartózkodásának 75. évfordulója alkalmából, Isaszegi Hírek, 1996. májusi szám, 16. oldal 

5. Szendrő Dénes: Tóth Árpád nyaralásai Isaszegen, Isaszegi Hírek, 1996. májusi szám, 17-18. oldal 

6. Bajusz Árpád református lelkész beszéde a Tóth Árpád – emléktábla avatásakor, Isaszegi Hírek, 1996. júniusi szám, 

6. oldal 

7. Szendrő Dénes: Aki Tóth Árpádot kísérte: Erős József (1910-1995), Isaszegi Hírek, 1996. júliusi szám, 19. oldal 

8. Szendrő Dénes: Tóth Árpád 75 éves isaszegi levelei, Isaszegi Hírek, 1996. augusztusi szám, 16-17. oldal 

9. Szendrő Dénes: Tóth Árpád emléktábla koszorúzás (halálának 75. évfordulóján), Isaszegi Hírek, 2003. decemberi 

szám, 11. oldal 

10. Szendrő Dénes: Tóth Árpád költő isaszegi emlékei, XVIII. Partiumi Honismereti Konferencia előadásai, 

Nagyszalonta, 2012. szeptember 7-9., Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság kiadványa, 

Nagyvárad, 2012., 194-201. oldal. 

 

Szendrő Dénes 
az Isaszegi Református Egyházközség gondnoka, 

az Isaszegi Múzeumbarátok Köre Elnökségének tagja, 

a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagja 


