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A Rédai Erzsébet  vezette  Érdi 
Kamarazenekar kiváló hangula-
tot  nyújtott  az új  főtér  ünnepé-
lyes átadását követő első rendez-
vénynek,  amelyen  T. Mészáros 
András  polgármester  a  megje-
lenteket  köszöntve  kiemelte:  öt 
évvel  ezelőtt  azért  nevezték  el 
a  város  gazdasági  programját 
Batthyány Fülöp hercegről, mert 
Érd  múltjába  visszatekintve,  ő 
volt az a kiemelkedő egyéniség, 
aki  igen  sokat  tett  azért,  hogy 
az 1800-as évek pusztító árvizét 
követően  újjáépüljön  a  telepü-
lés,  különösen  az  a  része,  amit 
épp róla, Fülöp-városnak nevez-
tek el elődeink. Mi 2006-ban úgy 
gondoltuk  –  folytatta  a  polgár-
mester  –,  hogy  ez  a  klasszikus 
értelemben, városnak még nem 
igazán  nevezhető,  főként  csa-
ládi  házakból  álló,  kertvárosias 
hangulatú  település,  amit  mi 
magunk  is  ilyennek  fogadtunk 
el  és  szeretünk,  a  fejlesztését 
illetően  olyan  személyekhez 
kell  visszanyúlnunk,  és  olyan 
egyéniségekből kell példát merí-
tenünk,  akik  már  letettek  vala-
mi  értékeset  és  maradandót  az 
asztalra. Úgy véltük, ezen az új 
Főtéren, ami rövid időn belül az 
itt  élők  egyik  kedvenc  helyévé, 
fórumává  növi  ki  magát  váro-
sunkban,  a  mindenki  számára 
példaképet  jelentő,  II.  Fülöp 
hercegnek  állítunk  emléket.  Õ 
pedig,  így  Ófalu  felé  fordulva, 
mintha jelképesen letekintene a 
múltból, hogy  lássa, mivé nőtte 
ki  magát  mindaz,  amiben  ő  is 
tevékenyen  részt  vállalt,  főként 
az  árvíz  utáni  újjáépítésben,  és 

miként  fejlődött a mezővároska 
megyei  jogú  várossá  –  mondta 
T. Mészáros András, majd hoz-
zátette,  örömére  szolgál,  hogy 
Eőry Emil  szobrászmûvész 
–  akihez  nemcsak  több  évtize-
des  ismeretség,  hanem  ugyan-
ennyi  esztendőnyi  barátság  is 
fûzi  –  elvállalta  a  mellszobor 
elkészítését. 
A szobor  ünnepélyes  lelep-

lezése  előtt  Novotny Tihamér 
mondott – az alkotó mûvészetét 
és  Batthyány  herceg  egyénisé-
gét egyaránt méltató – avatóbe-

szédet.  Utalt  rá,  hogy  a  város-
központ  –  a  Gesztelyi  házban 
kialakított  galériát,  a  múzeum 
bővítését,  valamint  sétányt  is 
magába  foglaló  –  újjáépítését 
szolgáló  projekt  zárópontjá-
hoz  érkezett,  bár  a  valóság-
ban, mint  annyi mást,  ezt  sem 
lehet  teljesen  lezárni,  hiszen 
minden  valószínûség  szerint, 
az  idő  haladtával  folyamatosan 
bővülni  és  alakulni  fog  még 

a  jövőben  is.  A város  fejlődé-
se  köszönhető  többek  között 
Batthyány  Fülöpnek  is,  akinek 
érdemeit  hosszasan  sorolhat-
nánk,  hisz  igazi  mecénás  volt. 
Folyóiratokat,  építkezéseket, 
városrendészeti  intézkedése-
ket,  szobrokat,  iskolákat,  kór-
házakat,  színházakat  egyaránt 
támogatott.  Legnagyobb  érde-
me – amit majdnem elfelejtünk 
–,  hogy  a Magyar Tudományos 
Akadémia  megalakulására  50 
ezer  forintot  ajánlott  fel,  és 
Széchenyi  István mellett  ő  volt 
a második legnagyobb mecéná-
sa a magyar tudós társaságnak. 
1828 és 1848 között érdi birtoka-
it irányította, és az 1830-as árvíz 
után  a  Dunától  távolabbra  eső 
területeken  segítette  az újjáépí-
tést. Eőry Emil szobrászmûvész, 
akinek  neve méltán  nem  isme-
retlen az érdiek körében, hiszen 
köztéri  alkotásai megtalálhatók 
a  város  frekventált  pontjain, 
ezt  a  nyugodt,  a  maga  igazá-
ban  és  cselekvőképességében 
bízó  herceget,  az  elkötelezet-
ten  élő,  nemes  embert  örökíti 
meg. Novotny Tihamér kiemel-
te:  örül,  hogy  Batthyány  Fülöp 
mellszobra megalkotásának fel-
adatával Eőry Emilt bízták meg, 
hiszen  több  mint  hetven  éve 
Érden él, ismeri a város múltját 
és jelenét, mondhatni, ő az érdi 
szobrászati  és  képzőmûvészeti 
élet  doyenje.  A Magyar 
Mûvészeti-  és  Képzőmûvészeti 
Lektorátus  tömör  véleménye  is 
kiemeli  a  mellszobor  korrekt 
szakmai  színvonalát.  A mû 
arisztokratikus  tartású,  méltó-
ságteljes embert mutat, előnye, 
hogy  a  tér  felé  néz. Az  alkotás 

méltó  emléket  állít  az  1828-
1848  között  Érden  tevékenyke-
dő  Batthyány  Fülöp  hercegnek 
–  fogalmazott  avatóbeszédének 
végén a mûvészeti író. 
Az  ünnepség  fénypontjaként 

T. Mészáros András polgármes-
ter és Eőry Emil közösen lelep-
lezte a Főteret ékesítő mellszob-
rot, majd a rendezvény résztve-
vői is gratuláltak az alkotónak. 
  Bálint Edit

Felavatták a város fõterén 
Batthyány Fülöp mellszobrát
Építkezõ típusú, gyakorlatias, de hazafias szellemû 
herceg volt, akinek Magyarország fejlõdéséért, 
korszerûsítéséért tett erõfeszítései mai szemmel nézve 
is elismerésre méltóak – emelte ki Novotny Tihamér 
mûvészeti író Batthyány Fülöp érdemeit hangsúlyoz-
va, akinek városunk új fõterén állítottak méltó emlé-
ket. A róla készült mellszobrot, Eõry Emil alkotását az 
Érdi Napok nyitórendezvényeként, szeptember 2-án 
avatták fel.

Íme az alkotás teljes pompájában: Fülöp herceg a térre, az egykori Fülöp-
város felé néz
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A fõtéri rendezvény értékes színfoltja volt az Érdi Kamarazenekar muzsikája


