
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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tükörtermében 1987. október 30-án rendezett jubileumi emlékülés után beszélgettem Nagy 
Károllyal, a honismereti kör vezetőjével, aki ezekben a napokban kapta meg a Szocialista 
Kultúráért kitüntetést. 

• Melyek voltak a kezdeti lépések Ózdon a honismereti munkában ? 
1962. november 9-én a városi tanács nagytermében megalakult egy 21 főből álló csoport 

„Borsod megyei Múzeumok Baráti Kör ózdi alcsoportja" névvel. Nagy részük már akkor is 
a középgenerációhoz tartozott . Azzal a céllal hozták létre a közösséget, hogy Ó z d o n és 
környékén gyűjtik a hagyományokat , kutat ják a közel- és a régmúltat. S amikor olyan 
mennyiségű lesz a gyűjtött és feldolgozott anyag, amit már érdemes mások számára is 
hozzáférhetővé tenni, akkor a tárgyak elhelyezésére várostörténeti múzeumot alapítanak. 

Nagy lelkesedés és tenniakarás jellemezte az önzetlenül munkálkodni kívánó csoport 
tagjait. Ma, amikor 25 év távlatából visszatekintünk a megtett útra, a jubileumi emlékülés és 
az ünneplés elsősorban azoknak szólt, akik az alapítástól kezdve a mai napig elkötelezetten 
végezték az egykor megfogalmazott célkitűzéseket. Ehhez hozzá kell tenni, nogy tevékeny-
ségük ma már igen színvonalas, sőt országos hírű. Másrészről szólt az ünneplés annak — 
amit igen nagy eredménynek tartok —, hogy a kör az elmúlt 25 év alatt életképes tudott 
maradni, esetenként meg tudot t újulni, előre tudot t lépni, s ma is mutat ja erejét. Nagy dolog, 
hogy egy csoport negyedszázadon keresztül olyan emberi közösséget tudott összekovácsol-
ni, olyan szellemet tudott teremteni, amelynek tagjai emberségből és lakóhelyük, népük, 
hazájuk iránti szeretetből másoknak is példát mutathat ma is. 

• Milyen eredményeik vannak néprajzi, régészeti, munkásmozgalmi stb. kutatásaik terén 
és a jövőben miként kívánják ezt tovább fejleszteni? 

A kör alakulásától kezdve nagy erővel gyűj töt te Ó z d és környékének történelmi, néprajzi, 
ipartörténeti, munkásmozgalmi tárgyi emlékeit. Az első időszakban főleg tárgyakat gyűjtöt-
tünk, mivel ez már akkor is késő volt. Ezzel párhuzamosan folyt a szellemi anyag gyűjtése is, 
bár ennek eredménye lényegesen később jelentkezett. Hiszen az ilyen jellegű kutató- és 
gyűj tőmunka — különösen a gyűjtés és feldolgozás időszakában — természeténél fogva nem 
látványos. Ezért csak körünk működésének második évtizedében szaporodik meg a 
publikációs tevékenység, amit nagyban segített az ózdi honismereti pályázat évenkénti 
meghirdetése. 

A város és a környékének lakossága az elmúlt 25 év alatt gyakran tudomást szerezhetett és 
szerezhet ma is a kör működéséről , mert folyamatosan megrendezett kiállításokon mutat juk 
be gyűj tőmunkánk eredményeit. Ezek közül csak néhányat említek, mint a Palóc néprajzi és 
népművészeti kiállítás (1964), a Magyarország vaskohászatának fejlődéstörténete (1966), a 
Technikatörténet (1967), a 125 éves az ózdi gyár (1970, ennek eredménye lett a Gyártörténeti 
Múzeum megalakulása), a 700 éves ó z d (1972), a 20 éves az Ó z d i Honismereti Kör (1982), 
Fegyverrel a hazáért a fasizmus ellen (1985), valamint a Képek a magyar ejtőernyős 
partizánok történetéből (1986). 

A felsorolt kiállításokat külön-külön is t öbb ezer ember látogatta meg. Voltak olyan 
kiállításaink, amiről a televízió is hírt adott. A város közművelődési programjának ez ma már 
szerves része. 

• A kör egyik erőssége a publikációs tevékenység. Szólna erről is? 
Valóban, a kiállítások rendezése mellett a kör fontos tevékenysége a gyűj töt t anyag 

közzététele. Erre vállalkozott a Honismereti Kör által szerkesztett Lakóhelyűn k Ózd cimu 
évkönyv, melynek első száma 1970-ben jelent meg, és 1987-ben az emlékülésre már elkészült 
a 10. kötet. Másik kiadványunk az Ózdi Honismereti Közlemények című sorozat, első száma 
1977-ben jelent meg, s a jubileumi emlékülés résztvevői már a 9. számot vehették a kezükbe, 
de a 7., 8. és 10. szám is nyomdában van. Kiadványaink révén gyűjtéseink, kutatásaink 
eredményei tömegekhez jutnak el, ezrekre hatnak. így a kör egyre jelentősebb szerepet tölt 
be a szocialista tudatformáló és nevelőmunkában. Tevékenységünk szolgálja a hazafias és 
internacionalista érzés elmélyítését, valamint a népművészet révén a lakosság ízlésnevelését. 
Dr. Szabadfalvi József, a megyei múzeumi szervezetek igazgatója, aki az egyik kiadványso-
rozatunk, a Lakóhelyünk ó z d című évkönyv állandó lektora, így ír a legutóbbi lektori 
véleményében pályázati és publikációs munkánkró l : „Az Ó z d i Lajos Árpád Honismeret i 
Kör igen jelentős tevékenységet folytat. Tevékenységük meghatározó a város kulturális 
életében. A kör negyedszázada jelentős szerepet tölt be a város és a városkörnyék 
történetének és népnagyományainak tudományos feldolgozásában, feltárásában. Évente 
8—10 dolgozatot szoktak benyújtani a városi, megyei és országos gyűjtőpályázatokra. A 
megyei és országos fordulón is rendre díjakat nyernek, nem egyszer első díjat. A pályázatok 
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mellett jelentős publikációs tevékenységet is folytatnak. Évente rendszeresen adnak ki 
évkönyvet, meghatározatlan időnként önálló köteteket is. Eddig összesen 20 kötetét adtak 
ki. Azt hiszem, nincsen az országnak még egy ilyen honismereti köre, amely ilyen jelentős 
publikációs tevékenységet fejtene ki. Egyes szerzőik, így pl. Dobosy László, Vass Tibor, dr . 
Faggyas István, Néme th Gyula, Nagy Károly stb. nemcsak a helyi f ó rumokon publikálnak, 
írásaik, tanulmányaik és könyveik más fórumokon is megjelentek." Úgy gondolom, hogy a 
körünket irányító megyei szakmai intézmény vezetőjének vélemenye nagy elismerés 
számunkra a végzett munkánkról . 

• Kérem, jellemezze számokkal is munkájuk eredményét! 
A kör tagjai által készített pályamunkák és tanulmányok száma az elmúlt negyedszázad-

ban : 446 db. Ebből 212 jelent meg önálló kötetben, tudományos folyóiratban, szaklapokban, 
közleményekben, évkönyvekben. 234 a száma azoknak a tanulmányoknak, pályázatoknak, 
amelyek díjazottak, de még kéziratban vannak. Csupán szemléltetésül emelem ki a 
következő számadatot. A kör öt tagjának az elmúlt 5 év alatt 13 önálló kötete jelent meg 
31 600 példányban. Ehhez hozzá kell tenni a Lakóhelyünk Ózd eddig megjelent 10 
kötetének példányszámát, ami csaknem 8 ezer. Tehát ez azt jelenti, hogy 40 000 kötet 
helytörténeti ismereteket terjesztő könyv jelent meg térségünkben. 

• Az utóbbi években pályázati felhívásokra is sor került. 
Az Ózdi Honismeret i pályázatot első alkalommal 1980-ban hirdette meg a városi tanács 

vb. művelődési osztálya, a Flazafias Népf ron t Ó z d Városi Bizottsága, a KISZ Ózd Városi 
Bizottsága, a Liszt Ferenc Művelődési Központ és a Kun Béla Művelődési Központ. Az 
1987-ben kilencedik alkalommal sorra kerülő pályázatra eddig 90 pályamunka érkezett be, 
ami kereken hétezer oldal terjedelmű. Nagy mennyiségű adatot, információt tartalmaznak 
ezek a tanulmányok, valóságos kincsesbányája lesz ez a Későbbi idők kutatóinak. 

A pályázatot meghirdető szervek 1983-ban bronz emlékplakettet alapítottak. Ezt minden 
évben a legjobb pályamunka szerzőjének ítéli oda a bírálóbizottság — mind a felnőtt, mind 
az ifjúsági kategóriában —, amennyiben van kiemelkedő színvonalú munka . (Szerencsére 
eddig volt és nem is kevés.) Először 1984-ben ítélték oda. 

Itt említem meg, hogy körünk is alapított emlékplakettet. Ezt a Honismereti Körben 
végzett folyamatos és hosszú időn keresztül kiemelkedő munkát végző köri tagok és az 
alapító tagok részére, vagy a kör munkájá t segítő tevékenységért ítéli oda a kör vezetősége. 
Elsőként ar. Fülep Ferenc, a Nemzet i Múzeum azóta elhunyt főigazgatója kapta, 1983-ban. 
Mindkét plakett Kis Sunyi István szobrászművész, köri tagunk alkotása. 

Az utóbbi 5 év helyi honismereti pályázatainak összegzese: 13 db /., 12 db II. és 14 db III. 
díjat adtak ki felnőtt és ifjúsági kategóriában. A megyei Istvánffy Gyula néprajzi és 
helytörténeti gyűjtőpályázaton: 4 db /., 8 db II. és 18 db III. díjat nyertek körünk tagjai. Az 
országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázaton: 2 db I. és 7 db III. díjat tudhat tunk 
magunkénak. 1985-ben körünk kapta meg a megyében évenként egyszer átadásra kerülő 
Istvánffy Gyula-díjat és az emlékplakettet. 1982-ben pedig húszéves munkásságunkért a 
Szocialista Kultúráért kitüntetésben részesültünk. 

• Ismereteim szerint a honismereti kör tagjai módszertani segítséget is nyújtanak vidékük 
pedagógusainak és a diákoknak. 

Körünk évről évre módszertani segítséget nyújt a város és környéke pedagógusainak, a 
nemzeti tudat s a hazaszeretet nevelése, s a hazai történelem tanítása hatékonyabbá tétele 
érdekében. Gondo lunk a tanulóifjúságra is. Évente 8—10 fiatalnak segítünk diplomamunká-
juk elkészítésében. A kör helytörténeti kiadványai, az elmúlt évben megjelent helytörténeti 
olvasókönyv, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárral közösen készítettünk el 
és adtunk ki, nagyban segítik az iskolai oktatást-nevelést. Szeptember hónapban részt vettem 
a honismereti kiadványok szerkesztői részére rendezett országos tanácskozáson Esztergom-
ban, ahol az imént említett helytörténeti olvasókönyv az országos értékelésben kiemelkedő 
minősítést kapott. Jó volt hallani, hisz a munkánk elismerése jutott ebben is kifejezésre. 

• Szeretnek-e kirándulni, tapasztalatcserére járni a kör tagjai? 
Országjárásunk rendszeresnek mondha tó . Sajnos azonban az utóbbi években 1985 és 

1987-ben elmaradt a kirándulás köri tagságunk nagy bánatára, pedig ez minden évben 
hozzátar tozot t a kör életéhez. 

Néhány számadat az elmondottak illusztrálására: az elmúlt 25 év alatt körünk: 21 
alkalommal szervezett kirándulást, szinte az ország minden tájára; 52 alkalommal képvisel-
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ték körünket tagjaink megyei és országos rendezvényeken, konferenciákon, szakmai 
tanácskozásokon; 23 alkalommal rendezett önálló kiállítást a kör, és 6 alkalommal adtunk 
o t thont különböző megyei, járási konferenciáknak. 

• Az örömök és sikerek mellett, gondolom, időnként előfordulnak gondok is. 
Igen, ilyenről is van mit mondanom! Például amikor 1984-ben megszűnt az „Ózdi 

Népművelési Intézmények", s a Liszt Ferenc Művelődési Közpon t és a Kun Béla 
Művelődési Közpon t önálló intézmény lett. Hosszú időn keresztül bizonytalanságban 
voltunk, hogy melyik intézmény működte t majd bennünket . Végül is 1984 decemberében 
eldőlt, hogy a tanácsi fenntartású Kun Béla Művelődési Központ köre leszünk. Ez a 
bizonytalan időszak több szempontból hátrányos volt kiadványaink megjelentetésére. A 
múzeumi hónap kiállítása is elmaradt, ami a kör fennállása óta nem fordul t elő. 

Ugyancsak 1984-ben (véletlen egybeesés-e vagy ki tudja?) felszólítást kaptunk az Ó z d i 
Kohászati Üzemek illetékeseitől, hogy az üzem raktári épületeiben levő, tárgyi gyűjtemé-
nyünket rövid határidőn belül szállítsuk el, mert az épületet lebontják. így 1984 augusztusá-
ban elkezdtük az anyagok csomagolását, majd az osz folyamán a Kun Béla Művelődési 
Központ alagsori pincehelyiségeiben helyeztük el. Azóta is ott van becsomagolva legna-
gyobb bánatunkra. Ma sem tud juk pontosan mi lesz a sorsa, pedig olyan pótolhatatlan 
tárgyak mehetnek így veszendőbe, ami nemzeti kincsnek számít. Á kör megalakulása óta fájó 
gondunk, hogy a város vezetése nem tud adni egy állandó kiállítóhelyiséget, pedig minden 
évben reménykedünk, hogy anyagunkat a nagyközönség elé tudjuk tárni. 

• Jól érzik magukat a jelenlegi intézmény égisze alatt ? 
A Kun Béla Művelődési Közpon t a működési költségek megteremtésével és egyéb 

támogatásával mindent megtett azért, hogy anyagilag megalapozottan, megfelelő intézményi 
háttérrel végezhessük munkánkat . Köszönet ezért a fenntartó intézmény vezetésének. Itt 
említem meg azt is, hogy a Gyártörténeti Múzeummal való kitűnő együt tműködésünk révén 
náluk tarthatjuk összejöveteleinket. Ennél már csak az lesz jobb, ha a saját múzeumunkban 
tarthatjuk foglalkozásainkat, és remélem egyszer az is megvalósul. 

• Ön mióta tagja a Honismereti Körnek r 
1964 óta v e s z A részt a kör munkájában, vezetését pedig 1979-ben vettem át. Azóta 

szerkesztem a kör két sorozatában megjelenő kiadványait is. 
• Tudomásom szerint számos önálló kötete is megjelent már. Említene néhányat? 
Szívesen. Például: Beszélnek a régi kövek Ó z a k ö r n y é k é n , —ez két kiadást ért meg. 

Semsálybánya története, A Szentsimoni plébániai templom, Ó z d és környéke, Régi históriák 
stb. 

• Hány tagja van a honismereti körnek ? 
Tagságunk jelenleg 49 fő. Foglalkozásainkon azonban raj tunk kívül nagyon sok az 

érdeklődő. Érdekességként néhány számadat: a közösségben 25 év óta vesz részt 8 fő, 20—23 
év óta 1—1 fő. Tehát a köri tagság egynegyede 20—25 év óta vesz részt a kör munkájában. 

Alapvető célkitűzéseinken túl igyekszünk körünket fiatalítani, hogy folytatói legyenek e 
mozgalomnak. Sajnos a mi próbálkozásaink nem elegendők. Minden erőfeszítésünk 
ellenére, kevés pedagógus kapcsolódik be a munkába . Vezetőségünk szerint nagyobb 
ösztönzést kellene kapniuk pedagógusainknak, hogy tevékeny részesei legyenek a honisme-
reti mozgalomnak. Rajtuk keresztül a tanulóifjúság — különösen a középiskolások — 
bevonása is eredményesebbé válna. 

• Mikor vették fel a Lajos Árpád nevet? 
1986. október 13-án. Tekintettel arra, hogy a neves néprajzkutató a mi tájegységünkön 

tar tózkodott a legtöbbet, főként itt gyűjtött és kutatot t nagy részben, és sírja is Ó z d 
közelében, Dédestapolcsányban van, megannyi szál köt hozzá bennünket . Ezért döntöt t 
úgy körünk, hogy a neves tudós nevét veszi fel. Szeretnénk hagyatékát megőrizni, 
munkánkat az ő hivatásszeretetével, az ő szellemében továbbfolytatni. 

• Köszönöm a beszélgetést. 
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