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Emléknap az érdi elhurcoltakért

A Nyúl utcától a szovjet gulágig

Az újvárosi Jézus Szíve temp-
lomban tartott szentmise után 
istentisztelet és koszorúzás 
következett a Kálvin téri refor-
mátus templomban, majd az 
Elhurcoltak Emlékművénél 
gyűlekeztek a résztvevők, ahol 
T. Mészáros András emlékezett 
a szomorú eseményekre. A pol-
gármester arra emlékeztetett, 
hogy „az a nemzet, amely nem 
ismeri a múltját, az nem érti 
a jelent, és nem látja a jövőt! 
Mi magyarok hosszú éveken át 
nem ismerhettük a múltunkat, 
azután pedig amikor már ismer-
tük, akkor nem mondhattuk ki, 
nem beszélhettünk róla, nem 
emlékezhettünk rá”. 

– Európa történelme tele van 
azokkal a példákkal, amelyek 
azt bizonyítják, hogy amikor 
az emlékezet, a felelősség, a 
közösség szolidaritása háttérbe 
szorul, elindulnak a kitelepíté-
sek, s megkezdődik az elhurco-
lás. Elindul az etnikai, az ideo-
lógiai tisztogatás. Ma is vannak 
események, amelyek kapcsán 
túl sokáig volt csend. A gyáva-
ság, a megalázottság, a szolga-
lelkűség csendje. Mondjuk hát 
ki nyíltan: az emlékezettől való 
megfosztás, az emlékezés aka-
dályozása embertelenné tesz, 
ahogy az elhurcolás, a közös-
ségből kitépés elembertelenít 
– fogalmazott a polgármester. 

T. Mészáros András elmon-
dása szerint „ahogy a hazug-
ságból embertelenség válik, 
úgy az embertelenség mindig 
hazugsággal kezdődik. Azzal 
kezdődött 1945. január 8-án is, 
azt hazudták, hogy adminiszt-

ratív okokból kell összegyűlni 
az embereknek. A Temesvárig 
vezető útról csak az értő emléke-
zet segítségével lehet emberhez 
méltó módon visszafordulni. 
Azzal, hogy kimondjuk: meg-
történt; azzal, hogy kimondjuk, 
embertelenség történt; azzal, 
hogy kimondjuk, vannak felelő-
sek mindezért. És a felelősöket 
megnevezzük! 

– Végre ki kell mondani: sem 
egy megszálló, sem egy felsza-
badító hadseregnek nincs joga 
megnyomorítani a civil lakos-
ságot. Akkor sem, ha a szovjet, 
akkor sem, ha más hadseregről 
van szó. A fegyvertelenek elsza-
kítása családjuktól, munkatá-
borokba zárása, málenkij robot-
ra kényszerítése pedig gyáva 
gazemberség – tette hozzá a 
polgármester.

Pelsőczy László színművész 
az egyik túlélő naplójából olva-
sott fel tanulságos részleteket. 
A naplóíró 15 évesen hagyta 
el Magyarországot, és 24 éve-
sen, 1953. november 24-én 
indult vissza szeretett hazájába, 
hogy szüleivel együtt ejtsenek 
örömkönnyeket a találkozás 
örömére. A hazatérők nemze-
ti színű zászlókkal díszítették 
fel a mozdonyt még a nagy 
Szovjetunióban, de értetlenül 
néztek maguk körül, amikor 
a Tisza-hídon veszteglő moz-
donyról az ÁVH-legények letép-
ték a magyar trikolórt.

Az emlékezők között volt özv. 
Mendega Istvánné, aki nővéré-
nek a férje emlékére gyújtott 
gyertyát az emlékműnél.

– Nővérem halála órájáig várta 
a hírt, hogy él a férje, és hama-
rosan Érdre érkezik. Álma soha 
nem teljesült, Verba András 
örökre eltűnt Oroszországban, 
senki nem tud róla semmit. 
Évente egyszer alkalom adó-
dik az emlékezésre, és ilyen-
kor gyertyát gyújtok minden 
erőszakkal elhurcolt érdi fér-
fiért, akiket hiába vártak haza 
az édesanyák és a feleségek 
– mondta az idős asszony.

Molnár György asztalosinas 
volt Érden a II. világháború ide-
jén, amikor egyszer megjelent 
egy orosz katona, és magával 
vitte.

– Mit csinált Németországban? 
– kérdezték tőle.

– Semmit nem csináltam. 
Soha az életben egyetlen percet 
sem voltam Németországban 
– válaszolta.

Nem hitték el egyetlen szavát 
sem, és hamarosan útnak indí-
tották sok társával együtt.

– Kálváriám az érdi Nyúl 
utcában kezdődött, folytatódott 
Tatabányával, Győrrel, majd 
Bruckban rövid pihenő követke-
zett, amely idő alatt az ottani 
szovjet katonai bíróság tíz év 
Szovjetunióban letöltendő javító-
munkára ítélt. Odesszában már 
igencsak keserű életkörülmé-
nyek között éltünk, de a legnehe-
zebbek a Krivoj Rogban eltöltött 
évek voltak, mert fagyban, sár-
ban kellett dolgozni a rézbányá-
ban – emlékezett a távoli múlt 
eseményeire Molnár György.

Romits Antal, az Érdi 
II. Világháborús Emlék-
műbizottság elnöke beszédében 
elmondta, mintegy 4000-5000 
férfit hurcoltak el erőszakkal 
Érdről és az Érd környéki tele-
pülésekről 1945-ben, akik közül 
sokan nem tértek vissza hazá-
jukba. 

– A 16 és 50 év közötti fia-
talokra és idősebb férfiakra 
iszonyatos megpróbáltatások 
vártak. Gyalog tettük meg a 
Bajáig tartó 120 kilométeres 
távolságot, és az út során 
sokan feladták a küzdelmet, 
a bánat és a fizikai megeről-
tetés, a téli hideg megtette 
hatását, sokan meghaltak 
útközben – mondta az emlék-
műbizottság elnöke.

Az elhurcolt férfiakra 
Temesvárott sem vártak jobb 
napok, mert az ottani tábort 
„haláltábornak” is nevezték.

– Volt olyan nap, amikor 
300-an haltak meg a táborban 
– közölte Romits Antal, majd 
felelevenítette az uráli, a kauká-
zusi és a szibériai munkatábo-
rok embertelen életét.

A visszaemlékező szerint 
nagyon sok magyar pihen a vég-
telen nagy Oroszország isme-
retlen sírjaiban, a túlélők pedig 
fájdalommal gondolnak arra, 
hogy egykori rabtársaik nem 
találkozhattak az életben csa-
ládtagjaikkal, a szeretett édes-
anyákkal és feleségekkel.

– A lágerben megfogadtam, ha 

az Isten jóvoltából még egyszer 
hazatérhetek Magyarországra, 
és szűkebb pátriámba, Érdre, 
akkor addig nem nyugszom, 
ameddig nem állítok emléket 
mindazoknak a bajtársaknak, 
akikkel együtt szenvedtem, de 
akik nem térhettek már soha 
vissza Érdre – mondta Romits 
Antal.

Eszes Vendel érdi polgár 

szomorúan állapította meg, „a 
lelkiismeret, a hazafiság és az 
önfeláldozás sem tud annyit 
kipréselni a 65 ezres lélekszá-
mú városból, hogy megszüles-
sen a II. világháború érdi hősi 
halottjainak az emlékműve”. 
Reményét fejezte ki, hogy 
végre megépül majd Érden is az 
emlékmű.

� Papp�János

Az Isten akarta úgy, hogy a múlt vasárnap megtartott emlékünnepségen a megje-
lentek végigdideregjék a beszédeket és a koszorúzási ceremóniát, mert így ízelítõt 
kaptak azokból a zimankós téli napokból, amelyek megkeserítették az érdi, tárnoki, 
százhalombattai, sóskúti és pusztazámori férfiak és fiatalemberek sorsát, akik éveket 
töltöttek a szovjet munkatáborokban. Az érdi vásártéren 1945. január 8-án mintegy 
4000-5000 személy jelentkezett a helyi parancsnokság felhívására, abban a tudat-
ban, hogy nem bántják õket, és a nyilvántartásba vétel után szabadon távozhatnak.

Özv. Mendega Istvánné – nõvére férjéért gyújt gyertyát minden évben 

T. Mészáros András polgármester 
mondott ünnepi beszédet

Érdi Városi Polgárõr Egyesület
2030 Érd, Fûtõ u. 41.

Ügyfélfogadás: minden hónap 
elsõ péntekén 17–18 óra között.

Lakossági bejelentés: 0–24 óráig. 
Telefon: 06-30/621-2596

Macsotay Tibor elnök

Iskola-elõkészítõ a Hunyadiban!
Idén is megrendezzük az iskola-elõkészítõ foglalkozásokat a nagy-

csoportos óvodások részére, amely lehetõvé teszi a gyermekek  
és szüleik számára, hogy megismerkedjenek az iskolával, a tanítókkal 

a beiratkozások elõtt. A következõ tanévben is indul emelt szintû 
angol–informatika osztály.

Január 16-án pénteken 16.30-kor
Március 20-án pénteken 16.30-kor

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, 2030 Érd, Túr u. 5–7.

Alsós munkaközösség


