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    „Hallgatom... 
     az énekek hullámzását,  
  a hullámokkal együtt ring 
a testem, mintha szél fújna belül. 
 
    Lehet-e a zenénél jobban 
közvetíteni a lelkek minden 
   idő előtti, és minden 
     időn túli egységét?”  
                                       (Baka Györgyi: Szentpétervári harangok, részlet) 
 
Egyre gyakrabban fordul elő – hála Istennek –, hogy a népdalos csoportok, 
szép, hosszú életet élnek. Most nem csupán emberi korukra gondolok, - 
noha, biztosan összefüggés van a kettő között - , hanem az összetartozás 
jegyében töltött, dalos évekre.  
Bizony, az Isaszegi Asszonykórus, alapításának 45. évét ünnepelte, a 
városka lakóival, és a meghívott vendégekkel együtt. 
Nem lehet elkerülni, és nem is szabad, hogy az immár 2008. július  
1-ején városi rangot kapott település, a történelmi események által, igen 
régen hírnevet szerzett. Néhány fontosabb fordulópontot, feltétlenül meg 
kell említeni. Már csak azért is, mert lakói büszkék rá, és megünneplik 
kellőképpen, élükön az Asszonykórussal. 
Annyit tudunk, hogy a honfoglalás előtti időkben is lakott hely volt, amely 
időkből, számos relikviát sikerült a régészeknek előásni és rögzíteni. 
Isaszeg első, ismert nagy csatája, IV. Béla idejében, - 1265 március elején 
zajlott, a király és István fia között. Hóman Bálint így írja le a szomorú 
eseményt: 
„ Magyar és magyar állt egymással szemben, de a küzdő felek épp úgy 
ölték, gyilkolták egymást, mint az ellenségek.” 
Az 1541 utáni szétszakadást követően, Isaszeg török megszállás alá került. 
Az elkövetkezendő években települt e megtépázott helyre, az újabb 
magyar, német, szláv és zsidó lakosság. 
Az 1703-ban kiteljesedett Rákóczi-féle szabadságharcban Isaszeg is 
kivette részét. 1710, március 10-én, nagy kuruc-labanc ütközet színhelye 
volt ez a bátor falu. A következő év történéseit mindannyian ismerjük, de 
álljanak itt a Nagy Fejedelem imádsággá magasztosult szavai, amit a 
családok otthon, a gyermekek az iskolában is hosszú, hosszú ideig 
mondogattak: 



„Add Uram Isten, hogy ne legyen a nemzetek vérző szívű koldusa, és 
hazájában üldözött a magyar nép!” 
1723-tól került a környék Grassalkovich Antal kamaraelnök birtokába. 
Ettől az időtől fogva megindult a fejlődés a mezőgazdaság területén, az 
épületek felújításában, malmokkal lettek gazdagabbak és így tovább.  
Fejlődő, terjedő területre újabb és újabb, sokszínű telepes került. Érdekes – 
így a többi hasonló helyzettől eltérően –, ide lengyelek is jöttek, s váltak a 
falunak, teljes mértékben, honszerető lakosaivá. 
Az 1848-49-es szabadságharc sem maradt nyom nélkül a bátor községben. 
Közismert tény, hogy 1849. április 6-án vívott csatával írta be 
végérvényesen nevét a történelem nagykönyvébe az ISASZEGI 
CSATÁVAL. A győzelem feletti örömében Kossuth Lajos így fejezi be 
méltató írását: „Minden ember teljesíté kötelességét!”. 
 
Isaszeg 2008. július 1-jén, városi rangra emelkedett. Az ünnepek 
változatlanok, már a kicsi gyermekeket is a szép népviseleti ruhákban 
látjuk, ha valami nevezetes évfordulót ünnepelnek, vagy pl. Közép-Európa 
legjelentősebb csatabemutatóját tartják, netán szüreti mulatsággal fejezik 
be a mezőgazdasági munkákat. Ám a süteménysütő verseny sem maradhat 
ki a sorból, nem beszélve a különlegesebbnél különlegesebb 
képzőművészeti kiállításokról. 
 
Most azonban mindenki a 45 éve megalakult Isaszegi Asszonykórust 
ünnepelte, méltóképpen a hosszú évek kitartásáért, a megőrzött 
szokásokért és a népdalok átadásáért. Ezzel nemcsak az évfordulókat, 
megemlékezéseket tették szebbé, maradandóvá, hanem a jövő 
nemzedékének, a fiataloknak, gyermekeknek is átadták e régi, 
pótolhatatlan értékeket. Az igazgató asszony külföldi útjaikra is elkísérte, 
kíséri csoportjait, hogy érezzék a törődést, a szeretetet, és együtt 
részesüljenek kölcsönösen a határon kívül rekedt magyarokkal való 
ismerkedésben, együttműködésben, a cserelátogatások során kialakult 
barátságok örömében. 
Verseczkyné Sziki Éva, a művelődési ház igazgatója, féltő szeretettel őrzi, 
segíti munkájukat, mint ahogy a többi nevezetes isaszegi csoportét is. 
És, hogy a 45 év hány aranyat, nagydíjat, sikert hozott ennek a remek 
együttesnek, megszámolni is sok lenne. Amikor megjelennek a színpadon, 
már az első pillanatban derűssé teszik a közönséget a szép viseletükkel, 
fegyelmezett felállásukkal és igényes dalolásukkal. Ami külön érték, ennek 
a kedves csoportnak humorérzéke is van. Műsorukban sokszor szerepelnek 



huncut népi szokások, évődések stb., persze, a jó ízlés határain belül. 
Ebben élen jár Nagy Jánosné Marcsó, a csapat lelke, aki kifogyhatatlan az 
ötletekből, a vidámságból, a népdalokból. 
A 45 esztendő, bizony az emberi életben is megmutatkozik, de amikor 
szerepelni kell, akkor nincs láb- és derékfájás, akkor mindenki fiatal, 
mosolygós és boldog, erre az időre bearanyozzák a közönség életét is. 
 
Sorra jöttek a köszöntők, a szép méltató szavak, a helyi és a régió 
nagyságaitól, és a legközelebb álló népdalkörös társaktól. 
Álljon itt a megszólalás sorrendjében, a megtisztelő névsor, akiknek fontos 
az Isaszegi Asszonykórus 45 éves helytállása: Hatvani Miklós 
polgármester, Vécsey László országgyűlési képviselő, dr. Csiba Tibor 
esperes, plébános, dr. Gerzanics Magdolna, a Vass Lajos Népzenei Szöv. 
Szakmai vezetője, Kisfaludy Aranka, a Pest Megyei Értéktár képviselője, 
Valkony Antal, az Asszonykórus alapítója, Bánszkyné Varga Judit, a Csata 
Táncegyüttes művészeti vezetője, Verseczkyné Sziki Éva, a Dózsa György 
Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely igazgatója és 
kollégái, valamint a Csatangoló Tánccsoport képviselői. 
A közreműködő vendégek: 
Berle Sandford Rosenberg operaénekes és barátai: John Ondreas és 
Gerdesits Ferenc, továbbá a Vencsok Hagyományőrző Népdalkör – 
Nagytarcsáról, a Csokonai Vitéz Mihály-díjjal kitüntetett Kartali 
Asszonykórus Egyesület, valamint a Csata ifi csoport, Csata kamasz 
csoport. 
 
A műsor remekül megszerkesztett, szórakoztató és megható volt. Az 
ünnepeltek is többször felléptek szép új szoknyájukban, a gyönyörű 
hímzett felsőkben és főkötőkben. Arra is sor került, hogy a helybeli 
táncosokkal együtt táncoljanak.  
De éppen, ilyen kedves pillanat volt amikor Terék József 
közreműködésével megszólalt az Esti dal. 
A vacsora után a közönség és a viseletbe öltözött asszonyok együtt 
táncoltak, énekeltek, felhőtlen öröm és szeretet uralta a termet. Tudom, ez 
egy kicsit szentimentálisnak hangzik, de így volt, csak derűs arcot 
láthattunk ezen a felejthetetlen estén. 
Mindannyiunk nevében gratulálunk, jó egészséget, és további szép 
sikereket kívánunk az Isaszegi Asszonykórusnak. Köszönjük az eddigi 
munkájukat mindazokkal együtt, akik segítették ezeket a dolgos éveket, 
valamint a teljességében méltó és szép ünneplést. 
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Dr. Gerzanics Magdolna 
népzenekutató,  
a Vass Lajos Népzenei Szövetség szakmai vezetője 
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