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I. A JAVASLATTEV Ő ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
 Szmolicza József/Falumúzeum 
 ………………………………………………………………………………………… 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
 
Név:                             Szmolicza József 
Levelezési cím:           Madách Imre u. 15. 
Telefonszám:   70/337-8978 
E-mail cím:   muzeum@isaszeg.hu 
 
II. AHELYI ÉRTÉK ADATAI 
1. A helyi érték megnevezése: 1848/49-es isaszegi emlékhely, a „Képesfa” 
 
2. A helyi érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 
 □ agrár- és élelmiszergazdaság  □ egészség és életmód  □ épített környezet 
 □ ipari és műszaki megoldások  □x kulturális örökség  □ sport 
 □ természeti környezet  □ turizmus   
 
3. A helyi érték fellelhetőségének helye: A 3103-as jelű országos közút mentén, a Pécelre 
vezető irányban, a vasúti átjárótól pár száz méterre. Közvetlenül az út mellett található. 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a helyi érték felvételét kezdeményezik 
 x települési  □ tájegységi  □ megyei  □ külhoni magyarság 

 
5. A helyi érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
    Képesfa a Péceli út elején 
 
A Pap-hegy PéceI felőli oldalánál kezdődő és a messze távolba nyúló völgykatlanban a 
győztes isaszegi csata után - 1849. április 6. – Nagypéntek éjjelén, gyalogsági zászlóa1jával 
pihent meg Kalmár Káro1y honvédkapitány. A harcokban kimerült sereg hamar elszendergett, 
csak a kapitány maradt ébren őrködni. Leült egy dombocskára, de a fáradtságtól, az ő szemei 
is csak-csak lecsukódtak.  
De álmából hirtelen felriadt, egy egyre erősödő csörtető zajra, - a ho1dvi1ágos éjszakában – 
ami Kerepes felől érkezett. És mintha szuronyok villantak volna fel a messzeségben.  
 



Gyorsan riadóztatja seregét. A kapitány feltűzeti a szuronyokat. Rohamot vezényel. Mi is 
történt valójában?  Egy osztrák seregrész kísérelte meg a támadást ellenük, de a váratlan 
éberségre és fogadtatásra – amilyen hirtelen jöttek, olyan gyorsan el is iszkoltak – nem 
számítottak.   
 
A szájhagyomány szerint Kalmár Károly honvédkapitánynak álmában Szűz Mária jelent meg, 
és figyelmeztette őt a leselkedő veszélyre. Az isaszegi lakosság ezen történet emlékére, az 
esemény helyszínén egy fiatal hársfát ültetett, és a fára egy Mária képet helyezett el. Így lett a 
fa neve „Képesfa”. Hosszú-hosszú éveken át a „Képesfa” a búcsújárók pihenőhelye és 
imádkozó helye volt, de több vihar következtében – sajnos - a fa elpusztult.  
 
Egyébként Kalmár Károly isaszegi 1akos volt. Végigharcolta a szabadságharc nagy csatáit s 
Erdélyben esett el, jeltelenül. Özvegye az isaszegi temetőben van eltemetve.  Sírhantján 
em1ékkő á11. 
2011-ben a többszöri újratelepítések után a Történelmi Vitézi Rend összefogva a Csatangoló 
Tánccsoporttal, az Isaszegi Önkormányzattal valamint jó szándékú isaszegi polgárokkal a 
történelmi eseményhez méltó emlékhelyet alakított ki. 
 
A felújított 1848/49-es isaszegi emlékhely a „Képesfa” ünnepélyes átadására és felszentelési 
ünnepségére július 2-án került sor. 
 
Az újraültetett Képesfa köré egy szép park épült. Faragott padokon pihenhetnek meg az 
emlékhelyet felkeresők, egy emléktábláról ismerhetik meg a Képesfa történetét. 
Az emlékhelyet védő oszlopokon, fába vésve az aradi vértanúk nevét olvashatjuk. 
 
Szerkesztette: Szmolicza József 
 
Forrás: 
 
Isaszegi Adattári Közlemények 2. szám (1974.), 47.p. 
Szerkesztő: Dr. Kovássy Zoltán és Szathmáry Zoltán 
www.danyikronika.hu 
 
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
………Az emlékhely  az 1849. április 6-án lezajlott győztes isaszegi csata egyik fontos 
helyszíne.  Története megőrzendő az utókor számára! 
 
7. A helyi értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források)  
 
Forrás: 
 
1./Isaszegi Adattári Közlemények 2. szám (1974.), 47.p. 
Szerkesztő: Dr. Kovássy Zoltán és Szathmáry Zoltán 
2./www.danyikronika.hu 
3./ Isaszegi Önkormányzati Tájékoztató 2011. augusztusi szám 6. oldal 
4./”A Képesfa története”cikk  Forrás: www.isa-nemzetitars.gportal.hu 
 
8. A helyi érték hivatalos weboldalának címe: 



…………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
III. MELLÉKLETEK 
1. Az értéktárba felvételre javasolt helyi érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja 

1..sz.melléklet képei 
2. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 1. § (1) 
bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló 
levelek 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 
 


