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Tíz éve tűnt fel plakátokon a „púpos fiúcskának" becézett f igura; hátizsákjában hegyek-
völgyek, várak, templomok, műkincsek jelképes rajzával. A múzeumok, műemlékek 
bejáratánál pedig a gótikus ablakra emlékeztető fémtábla jelzi egy új országjáró mozgalom 
megindulását. 

Ma már önálló egyesület gondozza a Tá jak—Korok—Múzeumok mozgalmat. Az 
évforduló jó alkalom a mérlegkészítésre. Megkértük Székely Miklóst , az egyesület elnökét, 
válaszoljon kérdéseinkre. 

• Ön 1985 júniusa óta a Tájak—Korok—Múzeumok Egyesület elnöke. Az alakuláskor 
választották meg erre a tisztségre. Azt megelőzően is részt vallalt a mozgalom szervezésében. 
Hogyan került kapcsolatba a Tájak—Korok—Múzeumok mozgalommal? 

Éppen tíz évvel ezelőtt a Magyar Természetbarát Szövetség főtitkára voltam. Ez a 
szövetség, amelyik a természetjárok szervezeteit fogja össze, a fizikai mozgáson kívül nagy 
súlyt helyez arra, hogy összekapcsolja a természetjárást a közművelődéssel. Az ország 
megismerése egyben az emberek nevelésének eszköze is. Ez főleg a fiataloknál nagyon fontos 
feladat. A természetbarát-mozgalom főti tkáraként részt vettem a Tájak—Korok.—Múzeu-
mok mozgalom szervezőbizottságának munkájában és ezt csináltam folyamatosan, fontos 
feladatnak tekintettem segíteni ezt a mozgalmat, aztán így lettem az elnöke az egyesületnek. 

• Magyarországon évről évre növekszik a múzeumlátogatók száma. A legutóbbi adatok 
szerint kb. 16 millió ember fordult meg a múzeumokban. Ez rendkívül imponáló. Véleménye 
szerint miért volt mégis szükség egy pecsétgyűjtő, múzeumlátogató mozgalom megindításá-
ra? 

A 16 millió valóban szép, nagy szám, nyilván olyan statisztikai adat, amit a múzeumok 
rendszeresen szolgáltatnak valahová, azokról, akik egyszer vagy kétszer beléptek, megláto-
gatták valamelyik múzeumot . De én úgy gondolom, ez a szám korántsem mutatja azt, nogy 
milyen rendszerességgel érdeklődnek az emberek a közművelődés e lehetőségei iránt. Annak 
idején az vezette a Tá j ak—Korok—Múzeumok szervezőbizottságát különböző játékok 
megszervezésében, hogy az a múzeumok rendszeres látogatását segítse elő, sőt ezen 
túlmenően azt is, hogy ne csak a lakóhelyen levő múzeumokat keressék fel. Megismertetve 
az ország különböző területeinek az érdekességeit, ösztönözte az embereket arra, hogy 
távolabbi helyekre is elutazzanak ennek érdekében. Mint a mozgalmunk, egyesületünk neve 
is mondja , nemcsak a múzeumok látogatását kezdeményezzük, szervezzük, hanem a 
történelem tanúiként is számításba jöhető műemlékekét is. Éz az, ami a korok kifejezésében 
szerepel. A tájak pedig a természeti értékek, az ország különböző természeti nevezetességei-
nek, szép vidékeinek felkeresésére mozgósítja az embereket. 

• Hogyan sikerült ezeknek az emiekeknek a meglátogatására felhívni a figyelmet? Az ' • 1 11 • ' 1 1 ' 1 1 1 11 1 ' ^ 1 ' 1 1 1 I 1 
útikönyvekben ugyanis általában csak a legismertebb látnivalók szerepelnek. Mondhatni, az 
igazi, rejtett értékeket csak a szakemberek ismerik. 

A mozgalom szervezőbizottsága készített egy térképet, amelyen feltüntette az összes 
ismert látnivalót. A jegyzék tartalmazza a múzeumok címét, a különböző műemlékeket, 
természeti értékeket, amelyeket annak idején egy-egy számmal látott el a szervezőbizottság. 
Tula jdonképpen ez indította el az ún. bélyegzomozgalmat. A felkeresésre ajánlott helyeken 
számozott Bélyegzőket helyeztünk el. A címjegyzék és a térkép nagyon fontos eszköz volt 
ahhoz, hogy a mozgalomban részt vevők, az érdeklődők könnyebben jussanak el a számukra 
érdekes helyekre. A térképből és címjegyzékből százezernél több talált gazdára a tíz év alatt. 
Most egy újabb ilyen térkép és címjegyzék kerül kiadásra, amelyik már 1400 helyet fog 
ismertetni. N e m csupán a hely megjelölésével, hanem a nyitva tartás feltüntetésével és a 
látnivalók rövid leírásával együtt . 

• Hihetetlenül soknak tűnik ez a látnivaló. Gyakorlott országjárók is csak töredékét 
tudnák felsorolni. 

Ezek csak a látogatható objek tumok. Még mindig sok olyan műemlékünk, értékes 
gyűj teményünk van, amit elzárva tartanak a nagyközönség elől. 
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• A címjegyzéken kívül milyen lehetőségeket talált a Tájak—Korok—Múzeumok mozga-
lom a látnivalók megismertetésére? 

Igénybe vettük a sajtót, a rádiót és a televíziót is. A Turista Magazin, a természetbarátok 
lapja hónapról hónapra egész oldalt szentel a mozgalommal kapcsolatos információknak, a 
látnivalóknak. Segíti a kü lönböző kirándulások és utazások megszervezését. 

Nem szeretnék a számok bűvöletébe esni. Precíz feldolgozómunkánk mellett sem tudja 
senki megmondani , hogy hányan kezdték el módszeresen felkeresni a látnivalókat, gyűjteni 
a bélyegzőket. Az aranyjelvényt megszerzők száma elérte a húszezret . Sok iskola, szocialista 
brigád és más közösség is bekapcsolódott a játékba, becslésünk szerint összesen —100 ezer 
volt a számuk. Aktív, egyéni játékosaink száma ma 13 ezer körül van. 

A TKM-füze tek hiánypótló kiadványsorozat. Kiegészítik a különböző útikalauzokat, 
programfüzeteket , mert egy-egy múzeumot , műemléket, természeti értéket ismertetnek 
meg közelebbről, mélyrehatóbban. Ezek a füzetecskék csak egy-egy ilyen egységnek a 
bemutatására szorítkoznak. Azt mondtam, hogy hiányt pótolnak azzal, hogy tulajdonkép-
pen a múzeumi-vezető pótlását szolgálják. A legnagyobb jelentőségét én abban látom, hogy 
mindenkinek a zsebében lehet, mindenkinél o t thon lehet. H a valaki fel akar keresni egy 
érdekes látnivalót, akkor előre felkészülhet; ha valakinek valamikor is nagy élményt 
nyúj tot t , akkor előveheti a kis könyvecskét és áttekintve felelevenítheti ezt az élményt, 
maradandóbbá teheti. 

• Mégis ezt a füzetsorozatot nagyon ritkán lehet könyvesboltban megtalálni. Iskolákban, 
könyvtárakban pedig szinte alig ismerik. Ön szerint mi ennek az oka? 

Sok mindenre el lehet nálunk mondani, hogy akiknek terjeszteni kellene vagy akik ezt 
jobban tudnák terjeszteni, azok azért nem foglalkoznak vele, mert a füzet olyan olcsó, hogy 
azon nagy haszna a terjesztőnek nincsen. Ezért szorulunk arra, hogy a saját terjesztőink, 
akik kicsi nyereséggel is megelégszenek, árusítják, terjesztik ezeket a könyvecskéket. Az 
iskolák, tanintézetek sajnos nem fordítanak gondot arra, hogy ezeket rendszeresen beszerez-
zék, bár arra is van lehetőség, hogy előfizessék a sorozatot, és akkor a megjelenéskor az 
egyesület eljuttatja a megrendelőhöz. De hát az iskolák a tevékenységükhöz szükséges 
folyóiratokat sem rendelik meg. 

• Nem mindennapi dolog, hogy egy művelődési mozgalom önfenntartó, sőt nyereséges 
vállalkozás legyen. Néhány év alatt ne fulladjon ki, hanem egyre inkább prosperáljon, ügy 
tudom, hogy az egyesület minden évben növelte bevételeit, mégsem engedett igényeiből, 
megszokott színvonalából. Hogyan tudják ezt megvalósítani ? 

Ügy látszik jó témához nyúltak a mozgalom alapítói. A kü lönböző játékos formák életben 
maradtak, szaporodtak, bővültek, kiegészültek újakkal. Az egyszerű bélyegzőgyűjtéstői 
olyan „ já tékokhoz" jutot tunk el, ahol a résztvevőknek majdnem hogy tudományosan fel kell 
készülniük, kutatómunkát kell végezniük, az ismeretanyagokat írásban kell összefoglalniuk 
sokszor vázlatokkal, kivágott fényképekkel kiegészítve. Ezen a téren nagyon közel 
jutottunk a népfront honismereti munkájának gyakorlatához. Az, hogy tényleg emberi 
igényeket elégít ki ez a mozgalom, most már egyesület, az azt bizonyítja, hogy még sokáig 
tudja majd szolgálni a közművelődési célokat. 

• Ma sokan az egyesületi kedv növelésétől várják az egész közművelődés megújulását. Mi 
indokolta, hogy az alapító tagokból és a törzstagokból egyesületet alakítsanak, amikor ez a 
mozgalom egyébként is jól fejlődöttf 

Nem akarok senkit sem bántani, de a művelődési tárca, a közművelődési intézmények, 
akiknek az a feladatuk, hogy az ország lakosságát művelt emberré igyekezzenek alakítani, 
hogy a megszerzett műveltséget tovább lehessen bővíteni, fejleszteni, nem úgy támogatták 
ezt a mozgalmat, ahogyan kellett volna. N e m azt mondom, hogy nem kaptunk támogatást, 
hiszen szinte minden országos szerv segített. Mégis idézek egy egyszerű számítást. A 
Tá jak—Korok—Múzeumok mozgalom évi támogatása átlagosan nem éri el egy főre a tíz 
forintot. H a jól tudom, ez lényegesen kevesebb az egy színházjegyre jutó támogatásnál. És 
itt százezrekről van szó. Tehát gazdasági problémáink alakultak úgy, nogy szükségessé vált 
az egyesületi forma kialakítása, részben azért, hogy az egyesület tagsága is nyúj tson valami 
anyagi segítséget ennek a fenntartásához, részben pedig az egyesületi körülmények között 
más gazdasági feltételek uralkodnak.A fenntartás egyszerűbb mint egy hivatalhoz tartozó 
mozgalomnál. 

• Ön említette a honismereti mozgalmat. Van-e valamilyen kapcsolata a Tájak—Korok— 
Múzeumok Egyesület és a Hazafias Népfront honismereti mozgalma között? 

45 



Természetes kapcsolat van, mert az egyesület sok mindent tesz, ami tulajdonképpen a 
Hazafias Népf ron t célkitűzése. A népfront munkatársai kezdettől tagjai a szervezőbizottság-
nak. De az együt tműködés — főleg vidéken — nem elég rendszeres. Most van egy olyan 
honismereti játékunk, amivel egy év óta szervezett kapcsolatba kerül tünk a népfronttal, de 
úgy gondoljuk, hogy ezt tovább lehet fejleszteni, és ezt nagyon fontosnak tartjuk az 
egyesület érdekében is. A Hazafias Népf ron t kü lönböző programjainak megvalósításához a 
közművelődési egyesület nagyon sok segítséget tud adni. Most alakítjuk az egyesület 
területi szervezetét, és a területi csoportok létrehozása még szorosabb együttműködést 
tesz szükségessé. Olyan formákban is pl., hogy a népfront által szervezett kü lönböző 
klubok, egyesületek, idősebbek, fiatalabbak csoportjai programjában helyet kaphatnak a 
T K M különböző rendezvényei. A népfrontszervezeteK segíthetik a környezetükben élőket a 
mi közművelődési programunk megismerésére, elsajátítására és az ebben való részvételre, 
tehát jobban együtt tudnánk működni , mint ahogy ez most van. 

• Tudomásom szerint a TKM-mozgalom is szervez táborokat a legeredményesebb 
jelvény gyűjtő tagok számára. A népfront rendezésében évente több mint ötven honismereti 
tábor zajlik. Nem lehetne a két formát közelíteni egymáshoz? 

A mi táboraink zöme önköltséges és valamilyen vetélkedő vagy játék tartalmaként 
kerülnek oda a résztvevők. Együttesen is kevés ez a nyári táborozási lehetőség a fiatalok 
igényéhez képest. Talán közösen kereshetnénk az olcsóbb táborozási helyeket; átadhatnánk 
a legeredményesebb módszereket. 

• Az első tíz év mérlegkészítése után milyen távolabbi célokat, feladatokat tűz maga elé a 
Tájak—Korok—Múzeumok mozgalom az elkövetkező — mondjuk — tíz évben? 

Nekem az a meggyőződésem, hogy a mozgalom egymagában nem tudja kifejteni 
tevékenységét, nem tud olyan eredményeket elérni, mint na sokakkal összefog. A kétéves 
egyesület tevékenységében mindenekelőtt arra kell törekedni, hogy szoros kapcsolatot 
alakítsunk ki mindenkivel, akinek tudunk segíteni, akinek a programjában közre tudunk 
működni , akivel együt tműködve célkitűzéseink részben megvalósulhatnak. Ezek társadalmi 
célkitűzések, nem csak egyesületiek. Figyelemmel kísérve az eddigi játékokat, tevékenységi 
formákat keressük, hogy szükség van-e újakra? Meggyőződésem, hogy lehet újabb érdekes 
programokat kitalálni és ajánlani, hiszen tagságunk, illetve a mozgalomban részt vevők 
jelentős része most már tíz év óta vesz részt ebben. A tartalmasabb, kulturális ismeretek 
bir tokában célszerű volna őket továbbtanulásra, további ismeretszerzésre késztetni. Orszá-
gunk olyan gazdag látnivalókban, természeti értékekben, hogy mire valaki végigjárja, 
kezdheti elölről. Talán ez élteti mozgalmunkat . A látnivalók azonban nemcsak gyarapodnak, 
hanem pusztulnak is. Véleményem szerint ennek a mozgalomnak is nagyobb figyelmet és 
pénzt kell fordítania az értékek megvédésére; legyenek azok műemlékek vagy természetvé-
delmi területek. 

• Amit Ön elmondott, szinte kínálja a honismereti szakkörök és a TKM közötti szoros 
együttműködést. Tekintsük akkor ezt a beszélgetést felhívásnak. A születésnap alkalmából 
pedig további sikereket a TKM egyesületnek. 

Huszonöt éves az Ózdi 
Lajos Árpád Honismereti Kör 
Nagy Károly helytörténésszel, a kör titkárával 
beszélget Kerékgyártó Mihály 

Az északi iparvárosban, Ó z d o n immár negyedszázados múltra tekint vissza a szervezett 
honismereti munka, amely a közművelődési tevékenység szerves részévé vált. Az ózdi 
honismereti kör megalakulásától kezdve feladatának tekintette a város és a környező 
települések népi hagyományainak, szokásainak gyűjtését, őrzését, közkinccsé tételét. Ezáltal 
a kör már évekkel ezelőtt országos hírnévre tett szert. Az Ózd i Pártoktatók Háza 
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