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Ezzel a címmel jelent meg dr. 
Kubassek János geográfus mun-
kája, amellyel az érdi Cholnoky 
Jenő-konferencián tisztelte meg 
személyemet. A szép kiállítású, 
album alakú, képekkel gazda-
gon illusztrált mû méltóképpen 
fejezi ki írója alapvető szándé-
kát, ti. hogy bemutassa azokat a 
magyar utazókat, felfedezőket, 
geográfusokat, akik az elmúlt 
évszázadok alatt ismeretlen 
földrészeket jártak be, írtak le, 
tudományos alapossággal. De 
hogyan? Mindvégig arra töreke-
dett – és ez nála alapvető jellem-
beli tulajdonság –, hogy mindig 
mások értékeit mutassa fel, még 
saját személyének háttérbe szo-
rításával is. Közismert, hogy a 
kötet szerzője az Érden mûködő 
Magyar Földrajzi Múzeumnak 
alapításától fogva – tehát 1983 
óta – igazgatója. Hivatását 
tekintve geográfusnak, tudo-
mánytörténésznek vallja magát. 
Aki azonban a fenti sorok olvas-
tán úgy véli, hogy valami elvte-
len feldicsérés hibájába estem, 
az mélységesen téved. Az elis-
merő szavak nem is fejezik ki 
valóságos tartalmukat. 

Mint geográfus, Földünk 
98 országát járta be eddig. 
Ez nem köznapi értelemben 
értendő. Az egyes országok-
ban hónapokat, éveket töltött 
kutató, feltáró munkával, és 
mindenütt a maga erejéből. 
Amikor pedig hazatért, napi 
munkája mellett szakított min-
dig időt magának, hogy az útja 
során összegyûjtött anyagot 
lejegyezze, és könyv formájá-
ban azok kezébe adja, akiknek 
ez hasznos lehet. Kevesen tud-

ják, hogy több mûve egyetemi 
tankönyvvé vált, például az 
Afrikáról, az óceáni szigetvi-
lágról írott könyve.

E helyen gondolom, fölösle-
ges sorolni, hogy a hetvenes, 
nyolcvanas években milyen utá-
najárással lehetett útlevélhez és 
valutához jutni. Köztudott az is, 
hogy a forintért vásárolt valu-
tából milyen nehezen lehetett 
külföldön boldogulni, és mind-
ezeket az utakat turistaként 
lebonyolítani. Hivatalos, úgyne-
vezett „államilag finanszírozott 
útjai” nem voltak. Nemrégiben, 
2006-ban Fulbright-ösztöndí-
jasként járt külföldön, mégpe-
dig a washingtoni Smithsonian 
Intézet vendégeként. Hazatérve 
erről az útjáról, kíváncsiskod-
va faggattam tapasztalatairól. 
Különösen érdekelt, hogyan 
fogadták őt amerikai kollégái. 
Ismerték-e, hallottak-e róla 
egyáltalán? – Képzeld – mesélte 
–, annyira meglepődtem, hogy 
amikor a könyvtárban bemu-
tatkoztam, ki vagyok, a pro-
fesszor mosolyogva az asztalára 
mutatott, ahol eddig megjelent 
könyveim, geográfiai munkáim 
sorakoztak. Jó volt érezni, hogy 
az USA fővárosának ebben az 
intézményében nemcsak mun-
kásságomat ismerik, hanem, 
mint ők közölték, az oktatás-
ban, tudományos munkájukban 
sikerrel fel is használják.

De hát miről is szól, mit is 
tartalmaz ez a pontosan két-
száz oldalas nagy mû, amely 

a Kossuth Kiadó munkáját is 
dicséri? Nagyon igaza van dr. 
Papp-Váry Árpád professzornak, 
a Magyar Földrajzi Társaság 
elnökének, aki a könyv elősza-
vában a hazai utazókat, felfe-
dezőket, geográfusokat példa-
képekként állítja ifjúságunk 
elé. Az sem véletlen, hogy a 
könyv írója a belső címoldalon 
egyik legújabb kori kutatónk, 
Xántus János kijelentését idézi: 
„Szeretném, ha az egész világ 
velem utazna, és mindent látna, 
amit én látok.” 

A könyv negyvenhét világ-
utazónk portréját rajzolja meg, 
akiket itt sorra bemutatni lehe-
tetlen, de kitûnik a mûből, hogy 
többen vannak azok, akikről 
nem tudtunk, hallottunk. Az 
Útkeresők bemutatása Julianus 
baráttal kezdődik, és Xántus 
Jánossal ér véget. Én pedig gaz-
dagabbnak érzem most magam, 
mert eddig ismeretlen felfede-
zőkkel találkozhattam. Örülök 
annak is, hogy segítségére lehet-
tem Balázs Dénesnek a Földrajzi 
Füzetek megjelenésében, továb-
bá, hogy néhány Útkeresővel 
személyesen találkozhattam. 
Így 1951-ben Kittenberger Kál-
mántól Nagymaroson az Élet és 
Tudomány címû lap számára 
cikket kértem. Később felkeres-
hettem Germanus Gyulát ottho-
nában, elbeszélgetve vele, még 
jóval halála előtt. 

Mindnyájunk öröme immár 
közös, mivel dr. Kubassek János 
könyve kapcsán az Útkeresőkkel 
társulva, együtt keressük a való-
ság és a boldogulás felé vivő 
utat. 

 Bíró András

Útkeresõk

Önkormányzati választások 
lesznek: október harmadikán 
minden településen lezárul egy 
korszak, és megkezdődik egy 
másik. Ezt tudjuk, ebben vita 
nincs – abban azonban annál 
több, hogy milyen ciklus zárul 
le és milyen lesz az, amelyik 
következik. Pontosabban: az 
a fő kérdés, hogy a választók 
tudják-e, ismerik-e az előző 
időszakot, a tényeket, és el 
tudják-e képzelni, hogy mi 
lesz, mi lehet majd ezután. 
Helyesen dönteni ugyanis csak 
megfelelő ismeretek alapján 
tudnak – legalábbis, ha nem 
megy el a kedvük vasárnapig 
az egésztől, és nem mennek 
inkább a kertbe, vagy nem 
csinálnak valami egyéb prog-
ramot maguknak, mint hogy a 
függönyös fülkébe menjenek 
ikszeket írni. De most gon-
doljunk azokra a választókra, 
akikből a közéleti érdeklődés 
még nem halt ki, és elmennek 
szavazni: felkészültek-e kellő 
mértékben a felelős döntés 
meghozatalára? 

Merthogy 2010 Magyar-
országán bizony egyáltalán 
nem mindegy, hogy kik veszik 
kézbe az önkormányzatok irá-
nyítását. Jó és rossz példák sora 
bizonyítja, hogy egy adott tér-
ség menyire tud élhetővé válni, 
vagy éppen ellehetetlenülni a 
helyi irányítás alkalmasságá-
tól függően. Elintézhetnénk 
a dolgot a gyakran hangoz-
tatott közhellyel, miszerint 
minden településnek olyan 
önkormányzata van, amilyet 
megérdemel, ők választották 
maguknak, a helyzet azonban 
ennél egy kicsit bonyolultabb. 
A választók ugyanis általában 
nem „profi” választók, nincs 
mindenkinek megfelelő jogi, 
gazdasági, szociológiai képesí-
tése, hogy arra építve kellően 
betekintsen az egyes kérdés-
körök mélyére döntése meg-
hozatalakor. Ezért aztán óriá-
si a felelőssége valamennyi 

közéleti megszólalónak, véle-
ményformálónak: képviselője-
löltnek és kampányembernek, 
újságírónak és riportalany-
nak, szónoknak és kocsmai 
hangadónak egyaránt. Azzal 
nem értek egyet, és minden 
lehetséges fórumon tiltakoz-
ni is szoktam ellene, amikor 
magukat közéleti szereplőnek 
tartó emberek a választópol-
gárokat bizonyos négylábú 
gyapjas állatnak tekintik. Mert 
a magyar ember nem birka, 
legfeljebb jóindulatúan hiszé-
keny. Ezért aztán megtéveszt-
hető, olykor befolyásolható, 
„megvezethető”, de alapve-
tően a szemének hisz és az 
eszére hallgat.

Arról pedig egy pillanatra 
sem szabad elfeledkezni, hogy 
ő, a választópolgár a „főnök”. 
Márpedig a főnököt soha nem 
szabad becsapni, megtévesz-
teni, mert előbb-utóbb rájön 
és büntet. Ideig-óráig lehet 
rémisztgetni, lehet handaban-
dázni, híresztelni mindenfélét; 
lehet a politikai ellenfelet – meg 
még a médiát is – pocskondiáz-
ni, rágalmazni, sőt feljelenteni 
is, a józan választópolgár azon-
ban gondolkozik és mérlegel. 
Értékeli a helyzetet, az eddigi 
eredményeket, a változásokat, 
azok irányát, és értékeli a köz-
szereplőket is; ki mit tett eddig, 
ki teljesítette az ígéreteit, ki 
hogy dolgozott mostanáig, és 
ki az, aki csak pozícióvágytól, 
anyagi előnyök hajszolásától 
vezérelve akar mindenképp 
hatalomhoz jutni. 

Felnőttnek kell tekinteni a 
választót. Bízni kell benne és 
kiszolgálni: hiteles adatokkal, 
információkkal, tényekkel, 
és főleg igazmondással, hogy 
ezek alapján döntsön, hova is 
teszi az ikszet.

A szerkesztõ jegyzete

A választók szolgálatában

– Polgármester úr hogyan érté-
keli ezt a négy évet?

– Az értékelés a választók 
dolga, ők döntik majd el vasár-
nap, hogy elégedettek-e a mos-
tani városvezetés munkájával, 
azzal a városépítő koncepció-
val, amelyet ebben a ciklusban 
meghirdettünk, és amelyet a 
legjobb tudásunk szerint meg-
valósítani igyekeztünk. Én leg-
feljebb a tényeket sorolhatom, 
amelyek segíthetnek a válasz-
tóknak felelős döntésük meg-
hozatalában. Mindenekelőtt 
tény, hogy soha ennyi fej-
lesztési pénz nem érkezett 
Érdre, mint ebben a ciklusban. 
Összességében mintegy 40 mil-
liárd forintról beszélünk, amely-
ből egyrészt régi adósságokat 
törleszthetett a város: elindult 
a csatornaprogram, megoldot-
tuk Erzsébetváros vízelvezeté-
sét, illetve hozzáláthatunk az 
új városközpont megépítésé-
hez. Másrészt iskolákat, óvo-
dákat, bölcsődéket újíthattunk 
fel, növelhettük a férőhelyek 
számát. Harmadrészt jelentős 
összeget fordíthattunk a köz-
biztonság javítására azzal, hogy 
körzeti megbízotti irodákat nyi-
tottunk, illetve térfigyelő kame-
rákat állítottunk fel a város több 
mint félszáz pontján. Ez az a 
három nagy terület, amelyen 
megítélésem szerint jelentős 
előrelépést tettünk.

– Ezek valóban fontos terü-
letei egy város közösségének 
életében, ugyanakkor a megva-
lósítás nem volt vitáktól mentes. 
Sok kritika, olykor vád is érte a 
városvezetést e programokkal 
kapcsolatban…

– A viták, ez meggyőződé-
sem, hasznosak, legalábbis 
olyankor, amikor a vitázó fele-
ket a jobbító szándék vezérli. 
Más a helyzet azonban akkor, 
amikor a viták, vádaskodások 
hátterében szimpla politikai 
szándék húzódik. Ez utób-
bi mentalitást képviselők-
nek az a jellemzőjük, hogy 
önmagáért a vitáért próbál-
nak feszültséget teremteni. 
Ilyenkor a lényeg elsikkad, 
mert a vitát generálókat nem 
az érdekli, hogy az érdieknek 
jobb legyen, hanem az, hogy 
számukra megfelelő politikai 
szituációba lavírozzák a párt-
jukat, magukat. A politikai 
életnek persze ez is sajátja 
olykor, és ezt nekünk tudo-
másul kell vennünk, még ha 
sajnálattal tesszük is ezt. Más 
kérdés persze, amikor a politi-
kai ellenfelek túlmennek egy 
bizonyos határon, és hazug-
ságokkal, rágalmakkal próbál-
ják lejáratni a városvezetést. 
Ehhez az eszközhöz akkor 
nyúlnak a politikai ellenfelek, 

ha nincs kidolgozott program-
juk – márpedig ilyet sajnos 
egyetlenegyet sem láttam az 
ellenfelektől. De meggyőző-
désem, hogy az érdiek nem 
vakok, pontosan átlátnak ezen 
a politikai szitán. Pontosan 
emlékeznek arra, hogy a szo-
cialista városvezetés idején 
semmi más nem történt, mint 
a városi vagyon elherdálása. 
Abban a négy évben gyakor-
latilag nem nyert pályázati 
pénzt a város, míg most három 
év alatt 40 milliárd forint érke-
zett a városba. Ez fejenként 
csaknem 500 ezer forint, min-
den egyes érdire ennyi jut az 
uniós pénzekből. És az sem 
elhanyagolható tény, hogy az 
MSZP képviselői gyakorlatilag 
egyetlen fejlesztést sem támo-
gattak a négy év során, sőt 
az utóbbi időben a közgyûlés 
üléseit is látványosan boj-
kottálták, amiből az derül ki, 
hogy semmiféle programmal 
nem rendelkeznek, kizárólag 
nemet képesek mondani.

– A ciklus elején fogadták el 
a Batthyány programot, amely 
összefoglalta az ön által már 
említett városépítő koncepció 
lényegét. Nemrég bejelentették, 
hogy már tervezik ennek foly-
tatását. Az előzőhöz szervesen 
kapcsolódó programról van szó, 
vagy vannak új irányok is ebben 
a készülő programban?

– A Batthyány program a 
„Virágzó kertváros” megterem-
tésének gazdasági programja. 
Úgy vélem, ez helyes iránya a 
város fejlődésének. Az érdiek 
döntő többsége nyugodt, békés 
és biztonságos otthont szeret-
ne magának, olyat, amilyet 
egy fejlődő kertváros nyújthat. 
Ezért nincs ok változtatni. A 2. 
Batthyány program részben 
folytatása lesz az előzőnek: foly-
tatjuk a Babaprogramot, amely 
csecsemők ápolásához szüksé-
ges eszközöket tartalmazó cso-
mag, és minden érdi újszülött-
nek jár; a hátrányos helyzetben 
lévő, tehetséges diákokat támo-
gató Ösztöndíjprogramot és a 
civil szervezetek támogatására 
létrejött Érdemes programot is. 
De természetesen lesznek új 
elemek is, hiszen ez a négy 
év csak kezdete egy hosszabb 
útnak. Egy ciklus nyilvánvalóan 
nem elég ahhoz, hogy minden 
problémát orvosoljunk, min-
den szükséges fejlesztést végre-
hajtsunk. Az új koncepció tehát 
részben folytatása lesz a meg-
kezdett vagy hamarosan elkez-
dődő fejlesztéseknek, részben 
pedig megfogalmaz új felada-
tokat is. 

– Mondana néhány konkré-
tumot?

– 2012-ig a legfontosabb teen-

dő a csatornaprogram zavarta-
lan lebonyolítása. Ez a legna-
gyobb beruházás Érd történel-
mében, olyan projekt, amellyel 
a város évtizedek óta adósa az 
itt élőknek. A tét tehát nem 
kicsi. Egy alig húsz százalékban 
csatornázott megyei jogú város 
végre valóban európai rangra 
emelkedhet. Emellett továbbra 
is fontos terület a közbiztonság, 
amelyben az elmúlt években 
jelentős előrelépést tettünk, 
hiszen nemrég még a megyei 
jogú városok sorában szin-
te leghátul kullogtunk, tavaly 
viszont már a középmezőnybe 
léptünk. De a probléma sajnos 
még nem megoldott. Nagyon 
nagy segítség az a példaszerû 
együttmûködés, amely a rend-
őrség, a polgárőrség és a város-
vezetés között kialakult. Ez 
megfelelő alapja a további fejlő-
désnek ezen a területen. Az első 
és legfontosabb feladat, hogy 
az érdi rendőrségnek méltó 
helyet találjunk. Szeretnénk 
továbbá önálló ügyészséget és 
bíróságot Érdre, hiszen mégis-
csak egy megyei jogú városról 
van szó. A másik nagyon fon-
tos, minden érdit érintő kérdés 
az egészségügy. A hamarosan 
elkészülő szakorvosi rendelő 
mellett érdi kórház létrehozá-
sát is tervezzük. A harmadik 
nagy fejlesztés az utak rend-
betétele, amihez persze meg 
kell várnunk a csatornaprogram 
végét. De amint azzal megva-
gyunk, nem halasztható tovább 
e valóban súlyos problémának 
a megoldása. Mindehhez a 
szándék és akarat mellett az 
érdiek összefogására is szük-
ség van, s nem utolsósorban 
arra, hogy a városvezetés és a 
kormány között feszültségektől 
mentes, sőt konstruktív legyen 
a kapcsolat. Ez nem közhely: a 
szocialista kormány mûködése 
alatt több pályázatot is bead-
tunk útépítésre, de ezek közül 
egyet sem nyerhettünk meg… 
A cél az, hogy az új kormány 
partner legyen e programok 
támogatásában.

– Az érdi közgyûlés ünnepé-

Cikluszáró interjú T. Mészáros András polgármesterrel

„Nyugodt, békés, biztonságos otthont”
Október 3-án, vasárnap, a helyhatósági választások 
napján véget ér a négyéves önkormányzati ciklus. Ez 
alkalom a számvetésre, annak vizsgálatára, hol és 
milyen irányba tart ma Érd – errõl beszélgettünk T. 
Mészáros Andrással, Érd megyei jogú város polgár-
mesterével.

lyes üléssel búcsúzott csütörtö-
kön a ciklustól. Még csoport-
kép is készült a képviselőkkel. 
Azt jelenti ez, hogy mégiscsak 
létezhet összefogás a politiku-
sok között?

– Azért a kép nem ennyi-
re vidám, sajnos. A csütörtöki 
ülés valóban ünnepélyes volt, 
nem esett szó politikáról, úgy 
érzem, minden korábbi vita 
ellenére méltó módon búcsúz-
hattunk volna el egymástól. 
Mégsem ünnepelhettünk fel-
hőtlenül, hiszen az egyik kihí-
vóm, Döcsakovszky Béla, a szo-
cialista képviselők és az elvileg 
a civileket képviselő Jakab Béla 
nem jelent meg az ünnepi ülé-
sen, holott nem egy közülük pár 
perccel előtte még az épületben 
volt. Érthetetlen számomra ez a 
fajta mentalitás. Olyan méltat-
lan indulatot, dühöt feltételez 
a részükről, amely láthatóan 
nincs tekintettel semmire és 
senkire. A távolmaradás soha 
nem konstruktív, az cserbenha-
gyása a választóknak. Dühből 
nem lehet várost építeni. 

 Bognár Nándor

T. Mészáros András: A viták hasznosak, de csak akkor, ha a vitázó feleket 
a jobbító szándék vezérli

Az augusztusi törvénysértés 
után ismételten Horváth Andrást 
népszerûsítő kiadványt vizs-
gált a Helyi Választás Bizottság 
(HVB). A független polgármes-
terjelölt által jegyzett kiadvány 
több olyan dezinformációt is 
tartalmaz, amelyek valóban 
alkalmasak arra, hogy a válasz-
tópolgárt megtévesszék. 

A HVB a fenti kiadvánnyal 
kapcsolatban megállapította azt 

is, hogy az egészében alkalmas 
a választók megtévesztésére, 
hiszen az egész kiadvány meg-
jelenése, arculata a Fidesz 2010. 
évi országgyûlési választáso-
kon terjesztett választási tájé-
koztatójának mintájára készült. 
Mivel a kiadvány felelős kiadója 
maga a független jelölt, így a 
HVB három esetben is megál-
lapította, hogy Horváth András 
megsértette a választás tiszta-

sága, valamint a jóhiszemû és 
rendeltetésszerû joggyakorlás 
alapelvét, és eltiltotta a további 
jogszabálysértéstől.

Felhívjuk minden választópol-
gár figyelmét arra, hogy a neve-
zett kiadvány további terjesztése 
is jogszabálysértő, ezért kérünk 
mindenkit, aki ezt észleli, feltét-
len jelezze azt a Helyi Választási 
Iroda vezetőjének, Érd megyei 
jogú város jegyzőjének!

Közlemény

Egy kiadvány, három törvénysértés


