
XX. évfolyam, 2010. június 3.Érdi Újság4 helyi társadalom

A Himnusz  elhangzása  után 
Rácz Sándor  tanuló  előadásá-
ban a  jelenlévők meghallgatták 
B.  Szabó  István:  Tizenhetesek 
szobránál  címû  költeményét, 
majd  T. Mészáros András,  Érd 
Megyei Jogú Város polgármeste-
re tartotta meg emlékező beszé-
dét.
A polgármester  elmondta, 

hogy  a  Hősök  Napja megtartá-
sát  két  törvény  is  előírta,  két 
olyan törvény, amelyekről vala-
hogy megfeledkeztek. 
–  Elfelejtették  hatályon  kívül 

helyezni,  ezért  a  mai  napig 
érvényben is vannak. Az ünnep 
eredetét  az  1917.  évi  VIII.  tör-
vényre  vezethetjük  vissza.  Itt 
mondták ki először, hogy nem-
zetünk hősi halottainak tisztele-
tét megfelelő módon kifejezésre 

kell juttatni és az utókor számá-
ra meg kell örökíteni – fogalma-
zott a polgármester.
T.  Mészáros  András  kifejtet-

te,  hogy  ezt  követte  az  1924. 
évi XIV.  törvény, mely a hősök 
emlékünnepének  megrende-
zését  hét  pontban  szabályoz-
ta. A honvédség  számára  ez  az 
1925. május 1-én kiadott, 2519. 
sz.  körrendeletben  jelent  meg. 
Egy másik,  az  1942.  április  25-
én  kelt  körrendelet  kimondja, 
hogy 1938. óta új hősök áldoz-
ták életüket a hazáért, és emlé-
küket ugyanolyan kegyelettel és 
tisztelettel  kell  őrizni,  mint  a 
korábban elesettekét. 
– Véget  ért  a háború. Mintha 

a két törvény meg sem született 
volna,  semmi  sem  történt  fél 
évszázadon át: 1945-ben szemé-

Pokorny Ferenc átadta a városnak a Hõsök Könyvét

Érd nem felejti  
világháborús hõseit
Önkormányzati képviselõk, az Érdi Városszépítõ és 
Honismereti Egyesület tagjai, a Magyar Nemzetõrség 
képviselõi és emlékezõk tisztelegtek vasárnap, május 
30-án, a Hõsök Napján Érd-Ófaluban az I. világháborús 
emlékmûnél a két világháborúban elesett érdi hõsök 
emléke elõtt.

lyesen Vorosilov marsall tiltotta 
be a Hősök Napja megünneplé-
sét Magyarországon. Arra hivat-
kozott,  hogy  a  két  világháború 
során a magyarok minden eset-
ben  ellenük  harcoltak.  Ez  igaz 
is  volt,  sőt,  már  1848-49-ben 
is  így  történt  –  tette  hozzá  a 
szónok. 
A polgármester  beszédében 

jelezte, nem véletlen, hogy 2001. 
óta  emléknap  1991.  június  19., 
amikor  az  utolsó,  ideiglenesen 
itt  tartózkodó szovjet katona  is 
elhagyta hazánk területét, mert 
ekkor vált a szabadság napjává, 
nemzeti ünneppé. 
– Az emlékezés ismét méltóvá 

tett  bennünket  azokhoz,  akik-
re  emlékezni  összegyûltünk. 
Méltóvá,  mert  az  emlékezés 
egyben  tudás  és  tapasztalat  is, 
mûveltség,  amely  segít  eliga-
zodni  a  világban.  Megtanít, 
hogy mikor emelheti koccintás-
ra poharát egy magyar vezető, s 
mikor nem, és arra is megtanít, 
hogy  a  testvér  akkor  is  testvér, 
ha más  az  irányítószám  a  neki 
küldött  levélen –  jelentette ki  a 
szónok.
T.  Mészáros  András  hang-

súlyozta,  az  emlékezés  megta-
nít  arra  is,  hogy  egyetlen,  a 
magyarságért, a magyar szabad-
ságért  és  függetlenségét  életét 
adó  honfitársunkról  sem  feled-
kezhetünk el.
–  A Hősök  Napja  az  önbe-

csülésé,  amelyet  a  hazájukért 
életüket áldozó emberek adnak 
nekünk.  Ha  keressük,  hogy 
mi  az,  amire  a  mai  magyar-
ság  egyöntetûen  büszke  lehet, 
hát  nem  kell  tovább  kutat-
nunk.  Itt  állunk  emlékmûvük 
előtt.  Itt állunk és emlékezünk. 
Emlékezünk  szabadon,  egy 
hosszú,  56  éves  számûzetést 
követően. Emlékezünk büszkén 
hőseinkre,  és  ez  a  büszkeség 
erőt  ad.  Erőt  ad  ahhoz,  hogy 
kezünket  nyújtsuk  azoknak, 
akik  magukénak  vallják  ezt  a 
nemzetet, és erőt ad ahhoz, hogy 
jól  érthetően  nemet  mondjunk 
azoknak,  akik  mindezt  megta-
gadják  –  fejezte  be  emlékező 
beszédét T. Mészáros András.
Ezt  követően  Tolcsvay Béla 

zeneszerző,  énekmondó  lépett 
fel,  majd  Stencinger Norbert 
középiskolai tanár beszélt a két 
világháború eseményeiről, a hős 

magyar katonák helytállásáról.
A szónok  a  nemzet  hőseinek 

nevezte a magyar földmûvelőket 
és tanítókat, akik életüket áldoz-
ták a hazáért, és egy percet sem 
gondolkodtak,  amikor  fegyver-
rel  kellett  bizonyítani  a  haza-
szeretetet.
– A hősök példát mutattak, és 

az érdi katonák bátor  tetteikkel 
kivívták  katonatársaik  elisme-
rését  a  Piave  mellett  és  a  Don 
kanyar  csatáiban  is.  Katonáink 
között  egyetlen  áruló  sem  volt 
– mondta Stencinger Norbert.

Pados István  tanuló  nagy 
átéléssel olvasott  fel részleteket 
a Húsz  év múlva  címû  írásból, 
amelyben  egy  ismeretlen  kato-
na  visszaemlékezései  elevení-
tették fel a régmúlt eseményeit.
A koszorúzás  után  a  Szózat 

elhangzásával ért véget a Hősök 
Napi megemlékezés.
  Papp János

*

Érd  Megyei  Jogú  Város  kép-
viselő-testületének  máju-
si  közgyûlésén  az  Érdi 
Városszépítő  és  Honismereti 
Egyesület  nevében  ünnepé-
lyes keretek között megőrzésre 
nyújtotta át a városnak Pokorny 
Ferenc  a  Hősök  Könyve  címû 
kiadványt, amely tartalmazza a 
két  világháborúban  elesett  érdi 
hősök névsorát. 
Idén tavasszal készült el az a 

kétkötetes,  díszes  kivitelezésû 
könyv,  amelynek  létrejötte 
elsősorban  Pokorny  Ferenc,  a 
Városszépítő  és  Honismereti 
Egyesület tagjának köszönhető. 
Õ gyûjtötte össze – csaknem egy 
éven  át  különböző  levéltárak-
ban kutatva – a II. világháború-
ban  elesett  érdi  katonák nevét, 
majd  az  egyesület,  a  Német 
Nemzetiségi  Önkormányzat  és 

magánemberek  támogatásával 
elkészült  az  impozáns  külsejû 
Hősök  Könyve,  amely  egy-egy 
oldalt  szentel  valamennyi,  hősi 
halált  halt  érdi  katonának. 
A fennállásának  tízéves  évfor-
dulóját  megért  egyesület  tag-
jai  azért  tartották  fontosnak, 
hogy  valamilyen  módon  emlé-
ket  állítsanak  a  II.  világháború 
hőseinek,  mert  Érden  minded-
dig  nem  készült  sem  szobor, 
sem  olyan  méltó  emlékhely, 
ahol  elhelyezhetnék  a  kegyelet 
virágait a második világégésben 
életüket vesztett érdi katonákra 
emlékezők. 
–  A hősi  halált  halt  honvé-

dek családtagjai ugyan már rég 
elsiratták a  fronton elesett hoz-
zátartozóikat, de a város közös-
sége  65  éve  tartozik  ezeknek  a 
katonáknak  a  megkövetésével 
–  fogalmazott  Pokorny  Ferenc 
a közgyûlés előtt tartott ünnepi 
beszédében.  –  A Városszépítő 
és  Honismereti  Egyesület  tag-
jai  ezért  már  évekkel  ezelőtt 
kezdeményezték  egy  második 
világháborús  emlékmû  létreho-
zását,  de  addig  is,  amíg  elké-
szül,  a  tartozás  törlesztésébe 
szerettek  volna  besegíteni  az 
érdi  elesett  katonák  nevének 
összegyûjtésével,  hogy  mielőtt 
kőbe  vésnék  azokat,  papírra 
írva  is  megmaradjanak  az  utó-
kornak. 
Mindezt egy szép kivitelezésû 

könyv formájában nyújtották át 
T. Mészáros Andrásnak,  Érd 
Megyei  Jogú  Város  polgármes-
terének,  aki  tisztelettel  elfo-
gadta  nemcsak  a  kiadványt, 
hanem  a  kötetek  további  sor-
sára  tett  ajánlatot  is,  miszerint 
az  átvett  példányok  egy  zárt 
vitrinbe  kerüljenek  megőrzés-
re  a  Városházán.  Hozzátette: 
múltunk  megismerése  nélkül 
nem  építhetjük  jövőnket  sem, 
ezért  igen  értékesnek  tartja  az 
egyesület fennállása óta végzett 
munkáját. 
–  Amikor  felvetődött,  hogy 

annyi más  településhez hason-
lóan, végre Érden is létre kelle-
ne hozni egy emlékmûvet a  II. 
világháború  elesett  katonáinak 
emlékére,  az  egyesület  tagja-
ként  felvállaltam  a  kőbevésen-
dő nevek összegyûjtését. Akkor 
még  nem  gondoltam,  hogy 
nem kis feladatra vállalkoztam. 

Sokszor éreztem,  tût keresek a 
szalmakazalban!  –  nyilatkozta 
lapunknak  Pokorny  Ferenc.  – 
Elsőként a Hadtörténeti Intézet 
Adattárában kutattam, ám meg 
kell mondjam  –  az  érdi  vonat-
kozását  illetően – a Béke pora-
ikra  címû,  több  mint  hetven-
ezer nevet tartalmazó kiadvány 
meglehetősen hiányosnak bizo-
nyult.  Sajnos,  a  Hadtörténeti 
Levéltárban sem volt  több sze-
rencsém,  mert  rengeteg  név-
elírással  szembesültem,  ezért 
tettük  közzé  az  Érdi  Újságban 
is a névsort, hogy a hozzátarto-
zók visszajelzései  alapján pon-
tosítsuk, de sajnos, kevés észre-
vételezés  érkezett.  Érdi  halotti 
anyakönyvek  után  kutattam  a 
Székesfehérvári  Egyházmegyei 
Levéltárban,  a  Pest  megyei 
Levéltárban is. Összesen 257, a 
második világháborúban elesett 
érdi  katona  nevét  sikerült 
összegyûjteni, ám ezzel együtt, 
az  átolvasott  halotti  anyaköny-
vek alapján, a háború csaknem 
nyolcszáz civil érdi áldozatának 
nevét  is  sikerült  feltárni,  amit 
az  egyesület  egy  szerényebb, 
saját kiadványában megjelente-
tett. A Hősök Könyvébe csak az 
elesett katonák neve került be, 
és  mindegyiküknek  egy  egész 
oldalt  szentel  az  emlékkiad-
vány.  Egy  háborús  lista  azon-
ban  sosem  lehet  teljes,  min-
dig  akadhat  pótolnivaló,  ezért 
a  könyv  úgy  készült,  hogy  a 
lapok  cserélhetők,  és  szükség 
esetén  pótlapok  is  befûzhetők. 
Mivel a kétkötetes, díszes kiad-
vány az emlékmûvel egyenran-
gú, csupán két példány készült 
belőle.  Egyiket  a  város  kapta 
megőrzésre, ez majd zárt vitrin-
be kerül, míg a másikat a Csuka 
Zoltán  Városi  Könyvtárban 
bárki megtekintheti és átlapoz-
hatja.
Pokorny  Ferenc  pár  évvel 

ezelőtt megírta az érdi frontese-
ményekről  szóló  visszaemléke-
zéseit.  Ezt  azóta  tovább  gyara-
pította,  és  mára  már  egy  igen 
vaskos,  kiadásra  váró,  kötetnyi 
anyag  gyûlt  össze  kéziratban. 
Talán  egyszer  majd  ezekből  a 
visszaemlékezésekből  is  könyv 
születik – de addig is a könyvtár 
helytörténeti  dokumentumait, 
feljegyzéseit gyarapítja. 
  Bálint Edit

Meghívó
A Városszépítõ és Honismereti Egyesület 
tisztelettel meghívja azokat a családokat 
és ismerõsöket, akiknek hozzátartozója a 
II. világháború katonaáldozata.

A Hõsök Könyvének ünnepélyes átadását
 2010. június 9-én 15.30 órakor 

a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban  
( Érd, Hivatalnok u. 14.) tartjuk.

T. Mészáros András: Az emlékezés erõt adhat

Az ünnepség végén a megemlékezõk elhelyezték virágaikat, koszorúikat
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