
Érdi Újság 3XXI. évfolyam, 2011. szeptember 15. aktuális

Amikor ezt a szót halljuk, leg-
inkább a színház, a mozi, az 
irodalom, a képzőmûvészet jut 
eszünkbe. Pedig a fogalom ennél 
teljesebb. Az Idegen szavak szó-
tárában első pontként ez olvasha-
tó erről: „Az emberi társadalom 
által létrehozott emberi javak: 
ennek egy adott korszakban való 
jellegzetes állapota.” A második 
pontban, értelmezésként ez áll: 
„A civilizációval szembeállítva: 
szellemi javak, mûveltség.” Ennél 
mélyebbre ásva a 3. pont ad szá-
munkra eligazítást: „Mûvelt álla-
potok, mûvelt viselkedés: valaki-
nek egyéni mûveltsége.”

Mindezek az Érdi Napok prog-
ramját tanulmányozva merültek 
föl bennem. A kultúrát, annak 
állapotát valóban az adott korban 
kell vizsgálnunk, hiszen jellegze-
tességei itt és most észlelhetők. 
Miután a filozófiából is tudjuk, 
hogy minden fejlődés alapja az 
összehasonlítás, az ember gyak-
ran a múltba tekintve, a dolgokat 
összehasonlítva értékeli a jelen-
ségeket. A programról szólva: az 
idei Érdi Napok kínálata gazdag 
volt, sokszínû, így minden érdi 
lakos megtalálhatta benne azt, 
ami érdekli: a rock-, a popzenétől 
kezdve az opera dallamkincseit 
is érintve népszerû dalokon át 
a népdalokig. Ugyanez jellemez-
te a táncosok felvonulását és a 
népszerû, tudományos jellegû elő-
adásokat. Birtokba vehették Érd 
lakosai a közelmúltban átadott 
Főteret, vagyis a városközpontot, 
a Gesztelyi-ház képzőmûvészeti 
bemutatótermét, látogathatták a 
Földrajzi Múzeum nemrégiben 
elkészült padlásterét, s élvez-
hették egy sereg szórakoztató 

rendezvény programját. Elsőnek 
kellett volna említenem a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központot, 
valamint a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárat, amely két intézmény 
a maga sajátos eszközeivel nyúj-
tott értékes perceket, órákat láto-
gatóinak.

Mindezek után és mellett 
mégis úgy gondolom, a mi váro-
sunk, Érd kulturális kincseit 
tekintve mérhetetlenül gazdag. 
Erre a kijelentésemre az alapot 
az Idegen szavak szótárának har-
madik pontja biztosítja, amely 
így fogalmaz: „valakinek egyéni 
mûveltsége”. Nos, szerény véle-
ményem szerint a mi városunk 
lakosai igen gazdag kulturális 
kincset hordoznak magukban. Én 
már tizenhat éves kortól számíta-
nám azt a korhatárt, ami fölött 
az egyén ennek a maga gyûjtötte 
kincsnek a hordozója. Érdemes 
tudnunk: Érd Megyei Jogú Város 
bejegyzett lakosai a kevés őslakos 
mellett az egész ország területé-
ről rajokban, csapatostól jöttek 
itt össze. Gondoljunk csak a múlt 
század közepén kezdődő és több 
évtizeden át lezajló iparosításra. 
A főváros – a tömegépítkezések 
ellenére – nem tudta befogadni 
a vidékről ipari munkára jelent-
kezőket. Így alakult ki Budapest 
körül az agglomeráció, amelynek 
legfőbb szívó ereje Érd települése 
volt. 

Gondolom, nem szükséges 
bizonygatnom azt sem, hogy az 
ipari munkásság létszámát mily 

mértékben növelte a téeszmoz-
galomból kimaradók, az iparban 
elhelyezkedők száma. Itt most 
megyéket és tájegységeket kel-
lene említenem, felsorolva, hon-
nan érkeztek emberek tömegé-
vel, települési övezeteket kiala-
kítva, hogy otthont teremtsenek 
maguknak. Ha abból indulok ki, 
hogy az ország minden telepü-
lésének, olykor egész megyék-
nek megvan a maguk mûveltsége 
– amit évszázadok nemzedékei 
gyûjtöttek –, akkor ez az egyének-
ben is megtalálható. Köztudott, a 
jelenben is élnek és virágoznak 
múltjuk hagyományait ápolva 
közösségek olyként, hogy havi, 
negyedévi, félévi vagy éves 
sûrûséggel gyûléseket, összejö-
veteleket tartanak a különböző 
megyékből való érdi polgárok. 
Ezeknek a laza szövetségeknek 
elnöke, titkára van, sőt, itt-ott 
szóvivője is akad.

Érden a lelkes és önzetlen 
helytörténeti jegyzeteket írók-
nak, a társadalmi mozgásokat 
érzékelőknek lenne a feladata, 
hogy feltárják azt a hatalmas 
kultúrkincset, és könyvecskékbe 
foglalva átadják az Érdi Napok 
szervezőinek: íme, gazdálkodja-
tok velük okosan, továbbadva az 
ország tájhagyományait azoknak, 
akik ezer éven át azt mûvelték. 
Érden rengeteg sok – ezek okán 
is – a lappangó érték, amelyet 
az egyének hordoznak. Mindezt 
az egybehordott kulturális kin-
cset ápolnunk és megőriznünk 
volna érdemes. Bizonyos vagyok 
abban, hogy ők is kezdeménye-
zésre várnak. Az alkalom adott, 
itt van, csak – tenni kellene. 
 Bíró András

Kultúra

Kevés pénzünk van – alig-
hanem ez az alapvető gond. 
Persze nem csak most, már jó 
ideje így van ez. Hogy ebből a 
helyzetből az otthoni háztar-
tások és a nagy háztartás, az 
országé hogyan tudna kikeve-
redni, azon dolgoznak, akik-
nek ez a dolguk – nem érdekte-
len azonban az a kérdés sem, 
hogy miért, hogyan jutottunk 
idáig. 

Felsorolhatnánk most, hogy 
az utóbbi évtizedekben az 
országtól, a nemzettől, vala-
mennyiünktől mikor mit vett el 
az aktuális hatalom, és mikor 
mivel butították az állam pol-
gárait – e helyett vessünk egy 
pillantást ezen újságoldalon a 
lap jobb alsó negyedében olvas-
ható írás címére. „Kultúra”. Ez 
a magyarázat, és ez legfőbb 
ok. Az újság tapasztalt, a világ-
ból már sokat látott tárcaírója 
nem véletlenül illesztette ezt a 
címet írása fölé, és nem vélet-
lenül idézte az Idegen szavak 
szótára meghatározását sem, 
miszerint a kultúra „az embe-
ri társadalom által létrehozott 
emberi javak: ennek egy adott 
korszakban való jellegzetes 
állapota”. A fogalom persze 
így meglehetősen tág, szűkít-
sünk rajta valamelyest, hiszen 
esetünkben csupán a pénzügyi 
kultúráról van szó. Ilyen is van, 
létezik – máshol, fejlett, fejlőd-
ni hagyott országokban.

Nálunk a pénzügyi kultúra 
kiirtása, a tisztességes gazdál-
kodás tiltása, olykor bünteté-
se az egyik legnagyobb vétke 
a korábbi évtizedek politikai 
vezetésének. A mostani fiata-
lok talán el sem hiszik, de a 
középkorúak és az idősebbek 
kell, hogy emlékezzenek a szo-
cializmusban honos gazdaság-
politika kisebb-nagyobb eleme-
ire. Amikor a pártközpont dön-
tötte el, hogy a kenyér három 
hatvan, a villamoshetijegy hat 
forint, a fagylaltból meg egy 
gombóc ötven fillér legyen. 

Aztán ugyanez nagyban: mit 
tegyen a Nemzeti Bank és 
az OTP, hogy működjön az 
egyetlen magyar biztosító, sőt, 
közölték velünk azt is, mi való-
jában a tőzsde. Röviden: maga 
a pokol. Bűnbarlang, a világ 
proletariátusának mételyezője: 
gúnyrajzok jelentek meg poca-
kos, cilinderes, szelvényvagdo-
só spekulánsokról, akik zsige-
relik a munkásosztályt. Bezzeg 
nálunk a társadalom alapja a 
munka, szemben a tőkés rend-
szerek pénzhajszolásával – és 
így tovább. Ez a szellemi prés, 
ez a tudatromboló, polgárbutí-
tó agymosás vezetett oda, hogy 
a ma embere többnyire tájéko-
zatlanul mozog a hozamok, 
csődök, kamatok, vagyis a 
pénz világában. Kipróbálhatjuk 
egyébként művelt ismerősein-
ken is: jó, ha a kamatos kamat 
számítását tudják, de már egy 
THM – teljeshiteldíj-mutató 
– értelmezésével, jelentésével 
gondok vannak. 

A hiányzó – mert kiirtott 
– pénzkultúra vezetett oda, 
hogy az állampolgárok elvál-
laltak olyan anyagi kötelezett-
ségeket is, amilyeneket nem 
kellett volna, és most itt a baj. 
A „butítók”, a pénzkultúra kiir-
tói már nincsenek sehol, mi 
pedig gyanútlanul beleestünk 
olyan csapdákba, amilyene-
ket dörzsölt „szakértők” állí-
tottak nekünk. „Özönlenek az 
állampolgári jogok országgyű-
lési biztosának hivatalához a 
banki hitelfelvevők panaszai” 
– olvasom éppen ma az egyik 
napilapban. Hát igen: özön-
lenek, mert tájékozatlanok, 
ügyetlenek voltunk, kicsiben 
is meg nagyban is. Meg kell 
tehát fizetni a tanulópénzt – 
csak az a baj, hogy mindig mi 
fizetünk.

A szerkesztõ jegyzete

Pénzvilág csapdákkal

Idén huszonkét előadó tette 
közzé a földrajztudomány terén 
végzett kutatásaiból összeállí-
tott érdekes és izgalmas dol-
gozatát. A földrajztudomány 
szakembereinek érdi konferen-
ciáján Kubassek János múzeum-
igazgató házigazdaként köszön-
tötte a résztvevőket, és kifejezte 
örömét, hogy ebben az évben 
egy nagyarányú fejlesztésen 
átesett, megújult és kibővített 
intézményben fogadhatják 
a tanácskozás résztvevőit. T. 
Mészáros András polgármester 
megnyitó beszédében az előtte 
szóló igazgató elévülhetetlen 
érdemeit emelte ki, hiszen neki 
köszönhető, hogy a múzeumala-
pító Balázs Dénes elvárásainak 
megfelelően hosszú évek óta 
rendkívül pezsgő élet zajlik a 
Magyar Földrajzi Múzeumban. 
Hozzátette: meggyőződése, 
hogy a sok panasz, valamint 
a válságra, forráshiányra való 
hivatkozások ellenére Érd min-
dig is a magáénak tekintette 
ezt a létesítményt, és megtett 
– és a jövőben is megtesz – min-
den tőle telhetőt azért, hogy 
egyre jobb és méltóbb körülmé-
nyek között mûködjön a múze-
um, segítve a földrajzkutatás 
terén elért eredmények megis-

mertetését és népszerûsítését. 
A polgármester arra is utalt, 
hogy büszkék vagyunk Balázs 
Dénes érdemeire, aki őszinte 
hittel hozta létre ezt az intéz-
ményt, bár akkor még egyál-
talán nem volt biztos, hogy a 
város a mûködtetésére is képes 
lesz. Mégis, az elmúlt évek 
tapasztalatai nemcsak őt igazol-
ják, hanem mindazok munkáját 
és elkötelezettségét dicsérik, 
akik tevékeny részesei voltak 
a létesítmény fennmaradásának 
és példaértékû fejlődésének.

A tanácskozás megkezdé-
se előtt Szabó József egyete-
mi tanár, a Magyar Földrajzi 
Társaság elnöke is köszöntötte 
a geográfia megjelent tudósa-
it, kutatóit és az érdeklődőket. 
Kiemelte, a földrajzi társaság 
vezetése mindig szívesen jön 
Érdre, hiszen egy olyan rendkí-
vül dinamikusan fejlődő város-
ba érkezhetnek, ahol a dina-
mizmus a tudományhoz való 
viszonyulásban is megtapasz-
talható. Ez egy pezsgő életû 
város, amely folyamatosan vál-
tozik és fejlődik, ugyanakkor 
magában hordozza a fejlődő 
tudományok állandóságát is. Az 
elmúlt időszak hatalmas fejlesz-
tése pedig még inkább előse-

gíti, hogy eleven tudományos 
élet folyjék az intézményben. 
Szabó József úgy fogalmazott: 
ez egy különleges esztendő a 
geográfia, a magyar tudomá-
nyos és kulturális élet szolgála-
tában, mert a Magyar Földrajzi 
Társaság óriási nemzeti értéket 
jelentő könyvtárát is ebben a 
kibővült, megújult létesítmény-
ben tudják majd elhelyezni. Az 
elnök a tudományos társaság 
egyik legelevenebben mûködő 
intézményének nevezte az érdi 
múzeumot, kiemelve, hogy itt 
jelentős tudományos és múze-
umpedagógiai munka is folyik, 
és számukra örömteli látvány 
az itt tapasztalható példaértékû 
aktivitás.

Nemcsak a Balázs Dénesről 
elnevezett tudománytörténeti 
konferenciának van már szép 
hagyománya Érden, hanem 
annak is, hogy minden évben 
az Érdi Napok egyik kiemelke-
dő eseményeként itt adják át a 
Teleki Sámuel-érmet. Ezt a kitün-
tetést az idén a Magyar Földrajzi 
Társaság 135. közgyûlésén 
Bernard Le Calloc’h francia ori-
entalista tudósnak ítélték oda, 
akit magyarországi tartózko-
dása alatt – előbb a gödöllői 
Premontrei Gimnáziumban 
lektorként tanított, majd a 
Francia Köztársaság budapesti 
nagykövetségén diplomataként 
dolgozott – olyannyira elbûvölt 
történelmünk és kultúránk, 
hogy tökéletesen elsajátította a 
magyar nyelvet. Másfél évtize-
den át diplomáciai szolgálatban 
tevékenykedett, majd a francia 
szenátus munkatársa lett. Az 
1970-es évektől igen szerteága-
zó és magas színvonalú publi-
kációs tevékenységet végzett a 
magyar földrajzi utazók tudo-
mánytörténeti kérdései tárgy-
körében. Számos, eredeti kuta-
tásokon alapuló értekezést írt 
Kőrösi Csoma Sándorról, vala-
mint három könyvet jelentetett 
meg róla. 

Balázs Dénes Tudománytörténeti Konferencia – negyedszer 

Francia tudós kapta  
az idei Teleki-díjat
Nem rideg kiállítótermeket, hanem eleven, élettel teli tudományos munkát álmodott 
meg a világutazó, földrajztudós Balázs Dénes, amikor a Magyar Földrajzi Múzeum 
megalakítását Érden felvetette. Ma már elégedetten tekinthet le az égbõl, kívánsága 
várakozáson felül teljesült. Ezt a pezsgõ, mindig megújulni képes tudományos tevé-
kenységet támasztja alá többek között a róla elnevezett, országos jelentõségû tudo-
mánytörténeti konferencia is, amit T. Mészáros András polgármester szeptember 
8-án immár negyedik alkalommal nyitott meg ebben a neves intézményben.

A Földrajzi múzeumi tanul-
mányoknak 1985 óta rend-
szeres szerzője. Bernard Le 
Calloc’h önzetlenül, saját elha-
tározásból évtizedek óta ered-
ményesen kutatja és mutatja 
be a legszélesebb nemzetközi 
fórumokon tudománytörténeti 
értékeinket. A francia közélet-
ben nagy tekintélynek örvend, 
magyar vonatkozású cikkeit, 
rádiónyilatkozatait mindig nagy 
és elismerő érdeklődés kíséri. 
Számos alkalommal szót emelt 
Magyarország érdekében, s 
emlékirataiban reálisan, nagy 
tényismerettel ír saját tapasz-
talatairól, magyarországi élmé-
nyeiről. 

A Magyar Földrajzi Múzeum 
munkáját is mindig önzetle-
nül segítette francia dokumen-
tumok, térképek, fényképek 
saját költségén való felku-
tatásával és megküldésével. 
Áldozatkészsége megnyilvánult 
Balázs Dénes érdi szobrának, 
Domonkos Béla alkotásának 
elkészítéséhez küldött jelentős 
összegû adományával – tudtuk 
meg dr. Kubassek János laudá-
ciójából.

Bernard Le Calloc’h Párizsban 
él, idős kora miatt személyesen 
nem tudott jelen lenni, de a 
párizsi magyar nagykövettől 
majd átveheti a kiemelkedő 
tudományos elismerést.

A méltatást követően a kon-
ferencia a résztvevők előadása-
ival folytatódott. Az itt elhang-
zott tudományos munkák tar-
talmát várhatóan közölni fog-
ják majd a Földrajzi múzeumi 
tanulmányok kiadványaiban 
is.  Bálint Edit

Kubassek János házigazdaként köszöntötte a tanácskozás résztvevõit
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Szabó József, a Magyar Földrajzi Társaság elnöke köszöntõjében a múze-
um országos jelentõségét is hangsúlyozta


