
ötesztendős 
a Tájak-Korok-Múzeumok 
mozgalom 

Az ember vele született kíváncsisága természetessé teszi már kora gyermekkorban azt a vágyat, hogy 
először közvetlen, majd egyre tágabb környezetét megismerje. Ennek ellenére csak az idegenforgalom 
gyors fejlődése, külföldi országok bejárása döbbentet t rá valójában, hogy hazánkat, annak szépségeit, 
értékeit, múltját milyen sokan nem, vagy alig ismerik. Hogy mennyien érezték ezt a hiányosságot, azt a 
Tájak - Korok -Múzeumok mozgalom gyors elterjedése, népszerűsége, tömegek igényeivel való találkozása 
mutatta meg. Az 1977 őszétől - a mozgalom meghirdetésétől - eltelt 5 év alatt a múzeumok, műemlé-
kek, természetvédelmi területek pecsétekkel igazolt látogatását több mint 40 000-en választották, és mint-
egy 3000 közösség küldött lepecsételt igazolólapokat. 

Az ország értékeinek rendszeres megismerését megkönnyítő, különleges jelekkel ellátott térkép és a 
hozzá tartozó betűrendes jegyzék több mint 250 000 példányban fogyott el. Feltételezhető, hogy 
családok, közösségek együttesen vesznek kézbe egy-egy kiadványt, így nem túlzunk, ha mintegy millióra 
tesszük azok számát, akiket ezzel hazánk természeti értékeinek rendszeres felfedezéséhez, tanul-
mányozásához segítettünk. 

Az 1979-ben indult TKM Kiskönyvtár sorozat egységes szerkesztési elveken, egységes formátumban 
eddig megjelent 116 kötete jó néhány alig ismert természeti értékről, műemlékről, múzeumi kiállításról 
adott szakszerű, térképpel, alaprajzzal, illusztrált leírást. A füzetek folyamatos megjelentetése lehetővé 
teszi, hogy olcsón, könnyen hozzáférhetővé váljanak hazánk jelentős értékei. Ezt a reményt valósnak 
tekinthetjük, ha az eddig elfogyott több mint 1,5 millió példányszámot vesszük alapul, és túlzás nélkül 
megállapíthatjuk, hogy hiányt pótol ismeretterjesztésünkben ez a sorozat. 

Tudjuk, hogy a Tá jak-Korok-Múzeumok mozgalom céljait nem egyedül tűzte zászlajára. A 
honismeret elmélyítése, ha más-más oldaláról is közelítve, jó néhány intézmény, tömegszervezet és 
mozgalom tevékenységében előkelő helyet kap. Ezért törekedett a TKM kezdettől fogva, hogy a 
mozgalom intézményesen koordinálja munkáját minden hasonló programot magáénak valló szervvel. A 
Tá jak-Korok-Múzeumok mozgalmat felügyelő Művelődési Minisztériumon - volt Kulturális Minisztériu-
mon - kívül kezdettől olyan szervező bizottság járul hozzá az irányításhoz, szervezéshez, amelynek 
tagjait a következő szervek delegálják: Országos Idegenforgalmi Hivatal, Országos Műemléki Felügyelőség, 
Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal, Hazafias Népfront , SZOT, KISZ Magyar Úttörők 
Szövetsége, Állami Ifjúsági Bizottság, Országos Testnevelési és Sporthivatal, TIT, OKISZ, KIOSZ. 

A Hazafias Népfront megyei, városi szervezetei megértették e mozgalom jelentőségét és erejükhöz 
mérten igyekeztek azt népszerűsíteni. A KISZ a Hazai tájakon akcióját indította 1979-ben úgy, hogy 
annak szerves része lett a TKM feltételrendszere. Az akció első éve megmutatta, hogy az úttörők sem 
hagyják kirekeszteni magukat ebből az izgalmas országismereti játékból, maguktól kapcsolódtak hozzá, 
eredményeikkel sokszor túlszárnyalva az idősebbeket. Az ország legkülönbözőbb természet-
járó-szakosztályai is beépítették tevékenységükbe a TKM-pecsétek megszerzését. E példák is bizonyítják, 
hogy a jövőben tovább követendő, sőt fokozandó feladat a koordináció. 

Az országban több mint 20 jól működő Tá jak-Korok-Múzeumok klub van, ezeknek egy része már 
eddig is kitaposta az útját , hogyan működjék együtt a HNF honismereti és helytörténeti bizottságaival és 
más, hasonló törekvésű közösséggel. A szabad idő meghosszabbodásával és az utazási költségek 
emelkedésével várhatóan megnövekszik a közösen kiránduló kollektívák szerepe. Így a TKM-klubok 
taglétszáma is megnő és több ember érdeklődési köre természetszerűen differenciáltabb. Szélsőséges e 
közösségek korosztályi megoszlása is, mert a nagyszülők hozzák az unokákat - lévén a T á j a k - K o r o k -
Múzeumok mozgalomra jellemző a családok együtt tartása, a közös érdeklődés, közös élménykeresés. 
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Az ismeretszerzés "ösztönzésének jól bevált módszerei a pályázatok, vetélkedó'k. Ezek több szerv közös 
szervezésében szélesebb körűekké, hatékonyabbakká válhatnak. A KISZ-szel, Úttöró'szövetséggel közösen 
eddig is kezdeményezett TKM szaktáborok rendszerét - a honismereti táborokkal együttműködésben -
tovább lehet fejleszteni. 

Jó példa a koordinálásra a csatlakozás a HNF budapesti bizottsága és a Természetbarát Szövetség 
Kirándul a család elnevezésű akciójához, amikor a fó'város természeti környezetének jobb megismerése 
beépül a TKM-pecsétekért való vetélkedés játékába. 

A III. Budapesti Honismereti Konferencián dr. Mezei Gyula, a Fővárosi Tanács V. B. művelődési 
főosztályvezetője felszólalásában hangzott el, hogy a Honismereti mozgalomba bekapcsolódók „ti tkok 
tudósai" lesznek. Nos, ilyen „ t i tok" rendszerezett megszerzését tűzte céljául a Tá j ak -Korok -Múzeumok 
szervező bizottsága, amikor a középkor céhes hagyományait ápolva VÁNDORKÖNYV akciót indít. A 3 
fokozatban: inas, segéd, mester, 10 témakör 10x10 témacsoport titkait kutathatja és dolgozhatja fel az, 
aki már a TKM-mozgalom aranyfokozatának elérésével bizonyította, hogy érdeklődése, törekvése 
azonosul kulturális, természeti értékeink sokoldalú megismerésével. 

A TKM elmélyült munkát, kutatást, értékeink megőrzését célzó társadalmi munkát is számon kér a 
Vándorkönyv akció résztvevőitől. Megkönnyítheti a feladatok végrehajtását, ha abban a már gyakorlott 
helytörténészek, a honismereti tevékenységek gyűjtési, kutatási módszereit jól ismerők segítenek. Az így 
kialakuló közös munka óhatatlanul megerősíti azokat a közösségeket, klubokat, ahol az együtt-
működésnek gyökerei vannak és példamutatókká válnak a többiek számára, ahol ezek a hagyományok 
még nem erősödtek meg. 

Sokat vitázunk nemzedéki problémákról, arról is, hogy rohanó életformánk kevés időt hagy 
művelődésre, nemes hagyományok ápolására, a múlt és jelen kulturális értékeinek tanulmányozására, 
megismerésére. E vitában egyik tényekre támaszkodó érv, hogy értelmes céllal viszonylag rövid idő - 5 év 
alatt - a Tá j ak -Korok -Múzeumok mozgalom tömegeket tudott maga mögött felsorakoztatni. 
Tekintélyes számban találtunk az ország lakosságának minden korosztályából és rétegéből különböző 
műveltségi megoszlásban falusiakat és városiakat, akik időt, pénzt, fáradságot áldoznak azért, hogy 
hazájuk kulturális, természeti értékeiből minél többet megismerjenek. 

Lénárt Judit 

A IX. Komárom megyei 
honismereti szemléről 

Kilenc éve indítottuk a megyei szakkörök bemutatkozásának továbbképzési napját, a szakköri szemlét. 
A megye különböző városaiban, községeiben rendezett szemlék alkalmával mindig a helyi szakkör vagy 
szakkörök teljes bemutatására törekedtünk. Ez beszámolóból, műsorból és tárgyi gyűjtemény esetén kis 
kiállításból állt. Az évek során erre a napra egy-egy honismereti téma országos hírű előadóját hívtuk meg 
előadás tartására. Ezekkel az előadásokkal tanácsokat, ötleteket igyekeztünk adni a szakkörvezetők 
számára változatosabb tematika kialakítására. 

A szemle igazi lényegét azonban mindig a beszélgetések jelentették, ahol a szakkörvezetők gondjaikat, 
örömeiket egyaránt elmondták és kitűnő ötleteket adtak egymásnak a munka szervezésével, könnyíté-
sével, pályázatok összeállításával kapcsolatban. 

Az idei szemlét Bajnán rendeztük. A községi népfrontbizottság nevében Izsó Károly, aki egyben a helyi 
szakkör vezetője, köszöntötte a vendégeket. Az is hagyomány már, hogy mindig a szemléken osztják ki a 
kiváló szakköri díjat, valamint a megyei néprajzi és honismereti pályázat díjait. A néprajzi pályázatok 
esetében külön örömöt jelentett, hogy a tarjáni és az oroszlányi szakkörök tagjai is komoly eredményeket 
értek el. A kiváló szakköri pályadíjat idén a Klinger Lőrincné vezette szakkör nyerte, amelynek tagjai évek 
óta komoly munkát végeznek a környék német folklórjának gyűjtésében és bemutatásában Tarjánban. A 
nap továbbképzési részében elhangzott Horváth István előadása Bajna és környékének régészeti és 
történeti jelentőségéről. Az előadó külön kiemelte a helyi szakkör és Németh Béla szerepét a régészeti 
gyűjtő- és megfigyelőmunkában, akik számos új leletre, veszélyeztetett régészeti lelőhelyre is felhívták a 
figyelmet. Anyagukat beszolgáltatták a múzeumnak, fontos szerepük volt a bajnai középkori fazekas 
kemencék felfedezésében is. 

A vetített képes előadás után Izsó Károly vezetésével megnéztük a község nevezetességeit, a gótikus 
részletekkel rendelkező templomot, a régi iskolát és a Metternich Sándor-kastélyt. 

Ebéd után került sor a szakkörvezetők beszélgetésére. Bevezetőként Izsó Károly szakköre szép kis 
műsort adott az általuk gyűjtött helyi szokásanyagból, népdalokból. Munkájuk sokoldalúságát a tárgyi 
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