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Javaslat a 
„Szentgyörgypusztai Kőkereszt” 

Települési Értéktárba történő felvételéhez 
 

 
I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
 Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely 
 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Verseczkyné Sziki Éva 
Levelezési cím: Isaszeg, 2117 Dózsa Gy. u. 2. 
Telefonszám: 06-70-459-6615 
E-mail cím: idgymo@gmail.com 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 

1. A nemzeti érték megnevezése 
 
 Szentgyörgypusztai Kőkereszt 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

   agrár- és élelmiszergazdaság   egészség és életmód   épített környezet 

   ipari és műszaki megoldások   kulturális örökség   sport 

   természeti környezet   turizmus és vendéglátás  
 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 
     https://www.google.hu/maps/place/K%C5%91kereszt+-

+Isaszeg/@47.5263325,19.4352561,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741b8269175396d:0x13a4bf6071c
76ff3!8m2!3d47.5263325!4d19.4374448 

 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
  települési   tájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
 
     A szabadságharc 1849. április 6-i isaszegi csatája itt kezdődött el. Kora délelőtt érkeztek a majorhoz a Damjanich 
János tábornok által vezetett III. hadtest katonái, s a Király-erdő keleti szegélyén császári csapatokra bukkantak és 
megütköztek az osztrákokkal. A földesúr csikósai közül ötvenen beálltak a csapatába. Itt vívták az első harcokat a 
felderítő járőrök, akik közül sokan elestek. A magyar és osztrák összecsapás után 52 katonát itt temettek el, rájuk egykor 
52 fejfa emlékeztetett. 1921-re ezek a fejfák mind elkorhadtak. A szentgyörgypusztai kőkeresztet 1922-ben állították az 
elpusztult fejfák helyére. 

Állítólag a betonkeresztet a dányiak rendelték templomuk elé. 

A legenda szerint „Kerepesről négy ökör vontatásával tengelyen szállítottak volna – a Koronauradalom gödöllői 
kasznársága rendelkezésére – a dányi templom elé egy négy méter hosszú betonkeresztet. A vontatók az állatok rövid 
pihentetésére megálltak a sírhantok melletti kocsiúton. Mogyorós Ferenc, az uradalom tanyai tanítója és Kis Józsi bácsi, 
akinek az üknagyapja is már ott szolgálta a Grassalkovicsokat, egyet akaró gondolattal szóltak: 'ézzétek emberek jel 
nélkül állanak már az 1849-es honvédsírok! Itt van ez a betonkereszt, az uradalom majd kárpótolja mással a dányi 



templomot! A sors is így akarja, hogy itt maradjon emlékeztetőnek! Jelentjük Gödöllőre, hogy nem bírják tovább az 
ökrök, leroskadtak. – No, lelkesült a tanya népe. A legnagyobb sírhantnál leástak egy mély gödröt, beléhelyezték a 
keresztet. De megjött Gödöllőről az utasítás, hogy fogjanak még két ökröt a kereszt elé. Összenéztek az emberek, és ismét 
jelentették: hat ökör se bírja. Jött hát az ukáz: hogy lehetnek ennyire elmaradottak, hát fogjanak az oldalára jobbról, balról 
is, és újra két ökröt eléje! Megy a futár: sehogyse megy a tengely, mert a kereszt lesüllyedt már. Erre a kasznárság kiküldi 
építészmérnökét a műszaki tanácsok megadására. Az meg történetesen éppen Mogyorós István volt, a tanítónak édes 
öccse. A tanító elmondta: Nézd öcsém, itt vannak ezek a jeltelenné vált sírhantok. Sohase lesz itt emlékeztető, ha innen 
ezt a betonkeresztet elviszitek. Hagyd csak te is itten! Mogyorósi István megírta mérnöki jelentését: „Sokkal nagyobb kár 
éri az uradalmat, ha az igavonó állatokkal tovább kísérleteznek és erőltetik azokat, mint amennyit a betonkereszt érhet. 
Egyben javaslatot tett a dányi templom értékesebb támogatására.” Így áll itt a mai napig is az elkorhadt fejfák helyett ez a 
betonból készült, de az isaszegiek által Kőkeresztnek nevezett emlékeztető, a Grassalkovicsok építette magtár mellett…” 

Az Isaszegi Történelmi Napok rendezvénysorozat fáklyás felvonulásának célállomása a Szentgyörgypusztai történelmi 
emlékhely. 

 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás 

források) 
- www.isaszeg.hu      
- http://tajertektar.hu/hu/tajertek/szentgy%C3%B6rgypusztai-k%C5%91kereszt-0 
- http://www.gkrte.hu/public/magazin3.php?id=585 
- http://www.infogodollo.hu/public//szmuemlek_show.php?id=13263&ht=&kat=2&musts=1 
- http://www.danyikronika.hu/node/2339 
- www.isaszegmuvotthon.hu 
- http://www.wysocki.hu/old/irasok/besz/Dr.Durr.Sandor.2010.04.05.Isaszeg.pdf 

 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
 
 

III. 
MELLÉKLETEK 

 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja 
 
2. A Htv. 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 
 


