Híradók Érden
A MH. Budapesti Nyugállományúak Klubja (Híradó tagozata) és a Puskás
Tivadar Bajtársi Egyesület szervezésében a közeli Érd városába látogattunk.
Esős hűvös novemberi időszakban már csak kisebb és közeli
kirándulásokat szervezünk, így esett a választás november 13-án Érdre, amely
Budapesttől 30 perc távolságra van vonattal. Ahol az időjárás a kegyeibe
fogadott, a nap is kisütött és az eső is elkerült bennünket. A vasút állomástól kis
sétával megtekintettük a város központját és a városháza előtti szoborparkot.
Majd időre mentünk a Magyar Földrajzi Múzeumba, ahol már vártak bennünket.
A múzeum főmunkatársa, főmuzeológus Vernyik Pál fogadta a csoportunkat.
Bemutatkozás után ismertette a múzeum történetét. 1983-ban nyílt meg az érdi
klasszicista stílusú Wimpffeen kúriában, amely 1840-es években épült. Négy
állandó kiállítással, időszakos tárlatokkal és színes programokkal várják a
földrajz iránt érdeklődő látogatókat. Mi a Magyar utazók, földrajzi felfedezők
kiállítás bemutatását kértük. A tárlat közel hetven magyar utazó életútjának
segítségével ismerhetik meg, hogy milyen szerepet játszott nemzetünk a Föld
megismerésében, a térképek fehér foltjainak eltüntetésében. Volt közöttük
őshazakutató, szabólegény, nyelvész, geológus és szerzetes, de ami közös
bennük, hogy mindegyiküket a világ megismerésének vágya hajtotta távoli tájak
felé. A kiállítást a Glóbuszok terme nyitja meg, ahol a múzeum földgömbjeiből
láthatnak az érdeklődők váltogatást, a legjelentősebb magyar utazók útvonalát
ábrázoló térképpel szemben. Ezután a XII-XVIII. századi Korai magyar
utazók terme következik, ahol többek között megismerhetik az első magyar
utazó, Julianus barát utazásának részleteit és a Madagaszkáron járt Benyovszy
Móric kalandos életét. A XX. század kutatói elnevezésű termekben
ismerkedhetnek meg a látogatók. Többek között Cholnoky Jenő, Vámbéry
Ármin, Teleki Sámuel, Sass Flóra és Germanus Gyula utazásainak tárgyi anyaga
és fotódokumentációja látható. A kiállítást a kijárati folyosón
berendezett Vadászutazók nevű rész zárja látványos trófeákkal. A tárlat
bemutatása végére jól elfáradtunk, de még annyi erőnk maradt, hogy a
vendégkönyvbe megköszönjük a szakszerű és érdekfeszítő bemutatást.
A múzeum épületéből kilépve a múzeum kertje ad helyet a világjáró
utazók szoborparkjának, ahol Antal Károly és Domonkos Béla szobrászművészek
alkotásai láthatók. A 12 szobor mellett egy napóra is díszíti a kúria kertjét.
Érdekesnek találtuk, hogy a téli időszámításnak megfelelően pontosan mutatta az
időt a kellemes őszi napsütésben. A kert gesztenyefái alatt, jó időben kellemes
kikacsolódás megpihenni a kiállítás megtekintése után.
Tervünknek megfelelően a városközpontban még egy rövid sétát tettünk
egy közeli kisvendéglőbe, ahol kellemes környezetben jó étvággyal
elfogyasztottuk a megrendelt ebédünket. A városlátogatásunk itt véget ért, mert
elérkeztünk a tervezett hazautazásunk menetrendjéhez. A résztvevőknek
emlékezetes nap volt, jól éreztük magunkat, bár még nagyon sok nevezetessége

van Érd városnak, amit időhíján nem tudtunk megnézni. Akik ennél többet
szeretnének látni, azok számára javasoljuk, hogy legalább két napot tervezzenek
a nevezetességeket megtekintésére.
Köszönjük a szervező klub és egyesület tagjainak a lehetőséget, és
javasoljuk másoknak is, hogy egy szép napot töltsenek el Érden.
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