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Javaslat a 

id. Szathmáry Zoltán, az Isaszegi Falumúzeum alapítója 

munkássága” 
 az Isaszegi Települési Értéktárba történő felvételéhez 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 

Verseczkyné Sziki Éva 

……………………………………………………. (aláírás) 

Isaszeg, 2021.01.24. 

(P. H.) 



I. 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

  Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely 

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Verseczkyné Sziki Éva 

Levelezési cím:  2117 Isaszeg, Mátyás király.115/A 

Telefonszám:  06-70-459-6615 

 

E-mail cím: idgymo@gmail.com 

 

 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

 

1. A nemzeti érték megnevezése 
id. Szathmáry Zoltán, az Isaszegi Falumúzeum alapítója munkássága 

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

  agrár- és  élelmiszergazdaság  egészség és  életmód  épített környezet  

  ipari és műszaki  megoldások  kulturális örökség X  sport  

  természeti  környezet  turizmus és  vendéglátás  

 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

  települési X  tájegységi   megyei   külhoni magyarság  

 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
  

 id. Szathmáry Zoltán az Isaszegi Falumúzeum alapítója (1901-1989) id. Szathmáry Zoltán 

helytörténész, amatőr régész, régiséggyűjtő, múzeumalapító. Mindenki szeretett Zoli 

bácsija tanult mesterségét tekintve hentes és mészáros volt. A szomszédos Gödöllőn 

született és már fiatalon bekapcsolódott a gödöllői református ifjúsági élet szervezésébe. 

Egyik kezdeményezője volt a GRKIE (Gödöllői Református Keresztyén Ifjúsági 

Egyesület), a székház és a „Ráday Pál” Cserkészcsapat létrehozásának. 1929-ben költözött 

Isaszegre, itt alapított családot. A faluba kerülésétől kezdve lelkesen bekapcsolódott a helyi 

közéletbe, református egyházának templomépítő gondnoka volt. Szabad idejének minden 

percét barátaival, Szentiványi Gyulával, dr. Barabás Gézával, a község nagy tiszteletben 

álló orvosával, a múlt emlékeinek gyűjtésére szentelte. A második világháború után a 

megújuló közéletben, mint az SZDP helyi titkára vezető szerepet játszott, ám a pártállami 

diktatúrában pártállása, hithűsége és kisipari tevékenysége miatt csak a perifériának 

számító kulturális életben mozgósíthatta kiapadhatatlan energiáit. Az 1948-49-es 

centenáriumi ünnepségeknek fő mozgatója és szervezője. Az iparos köri székház és a 

Református templom felépítésében elévülhetetlen érdemei voltak. A múlt század végétől 

létező 48-as-kultusznak ébren tartója, a magyar-lengyel baráti kapcsolatok kovácsa volt. A 

helyi múzeum létrehozása id. Szathmáry Zoltán jelentős „alkotásai” közé tartozik. A 



Falumúzeumnak 1967-es megnyitásától 1984-ig vezetője volt. A hagyományápolás és a 

helytörténeti kutatás igazi központjává tette a múzeumot, amikor 1969-ben megszervezte 

az azóta is kitűnően működő Múzeumbarátok Köre egyesületet. Éveit meghazudtoló 

energiával irányította nagy álmának megvalósítását, a Falumúzeum 1982- es felépítését. 

Megindította az Isaszegi Adattári Közlemények sorozatot, melynek lapjain saját és a 

múzeum köré csoportosult helytörténészek kutatásait, dolgozatait tette közkinccsé. Úgy 

érezte, hogy a nemzetfenntartó munka szívbéli kötelessége. Ő még kezet nyújtott és 

beszélgetett az isaszegi csatában résztvevő szanitéccel, Link Henrikkel. E kéznyújtásban 

maga a történelem nyúlt át évszázadokon keresztül. Kezdeményezésére megalakult a 

Múzeumi Műemléki Bizottság, megindultak az Isaszegi Történelmi Napok kulturális 

rendezvénysorozatai. Isaszegről szóló kiadványok megjelentetése, Isaszeg első 

jelvényének elkészítése, lengyel – magyar baráti találkozók, számtalan rendezvény, 

kiállítás szervezése az ő érdeme. Nemzedékekkel ismertette, szerettette meg a történelmet. 

A Parlamentben magas kitüntetésben részesült. Honszeretete példamutató! Jótevő emlékét 

híven őrizni fogják a késői unokák. Hosszú, eredményekben gazdag életpálya zárult le 

1989-ben bekövetkezett halálakor. Ekkor éreztük át igazán az ő valamikori sorait: „Ha a 

földi életből már el kellett mennem és az élők keresnek majd, mondják szükség lenne rád, 

hiányzol, akkor elhiszik és érzik, értük is éltem.” A hálás utókor a múzeum falán 1991-ben 

elhelyezett emléktáblával tisztelgett a község jeles polgára, id. Szathmáry Zoltán előtt. A 

Múzeumbarátok Köre 2001-ben a múzeumkertben egy impozáns, szép bronz mellszobor 

felállításával adózott id. Szathmáry Zoltán helytörténeti kutató, múzeumalapító, a település 

polihisztora emléke előtt. 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

 Elévülhetetlen érdeme és kitartó munkájának eredménye a helyi múzeum létrehozása. 

  

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források) 

     1. Isaszegi Falumúzeum 

 2. Valkony Antal videótára 

 3. Asztalos István: Isaszeg (100 magyar falu könyvesháza sorozat) 

 

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 


