SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Nemzeti Kulturális Alap, Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma által támogatott,
3808/2269 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett, Irodalmi estek a Balatoni Múzeumban –
beszélgetések, előadások és könyvbemutatók mai magyar szerzőkkel (2015) című tevékenység
megvalósításának szakmai vonatkozásai, tapasztalatai:

A programsorozat megvalósulásának részletes leírása, körülményei és technikai adatai:

Első alkalommal, 2015. március 26-án, csütörtökön 18 órakor Hudy Árpád újságíró, nyelvész,
szerkesztő volt vendégünk, aki kollégájával, Boldog Zoltánnal az Irodalmi Jelen folyóiratot mutatta
be: Egy irodalmi folyóirat lehetőségei és esélyei a XXI. században címmel. Az izgalmas,
felolvasásokkal tarkított és friss lapszámbemutatóként is értelmezhető előadásuk során kitértek az
Irodalmi Jelen alapításának történetére, a szerkesztési elveikre, a tárcanovella mint műfaj
fontosságára, és arra hogy milyen sikeres és eredményes egyensúlyt tudtak kialakítani a folyóirat
internetes és nyomtatott változata között. Az est közönsége különösen nagy örömmel fogadta, hogy
a lap kiadásában megjelent könyvek közül többfélét is ajándékba megkaphattak. Az est házigazdai
és moderátori szerepkörét, ahogy minden alkalommal, ezúttal is Somogyi Zoltán keszthelyi író,
színháztörténész, művelődésszervező látta el.
Az eseményen 15 fő érdeklődő jelent meg.
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Második alkalommal, 2015. június 12-én, csütörtökön 18 órakor Farkas Balázs fiatal író,
videójáték szakértő, blogger, egykori könyvtáros volt az est főszereplője, Nyolcasok című nagy
sikerű, rengeteg pozitív kritikát begyűjtő, debütáló regénye kapcsán. A könyv a Fiatal Írók
Szövetségének kiadásában jelent meg, aminek kapcsán a tehetséggondozás útjairól és lehetőségeiről
kérdeztük a szerzőt, valamint a pályakezdés nehézségeiről, a különleges írói módszeréről és a siker
relativizálhatóságáról, illetve valódi értékéről. Balázs személyében a közönség egy érdekes,
rendkívül őszinte, figyelemre méltó fiatalembert ismerhetett meg, akinek visszafogott de
szuggesztív jelenléte, és gondolatainak egyszerre tragikus és finoman szarkasztikus jellege nehezen
felejthető élményt okozott.
Az eseményen 11 fő érdeklődő jelent meg.

Harmadik alkalommal 2015. július 30-án, csütörtökön 17 órakor Szemes Péter kritikus, esztéta, a
Göcseji Múzeum irodalomtörténésze, a Pannon Tükör kulturális folyóirat főszerkesztő-helyettese
tartott előadást: A kánon felé – az irodalmi értékőrzés és értékteremtés útjai Zalában címmel.
Szemes Péter visszatérő vendége a Balatoni Múzeum irodalmi estjeinek, mert unikális
szakértelemmel rendelkezik a zalai irodalom múltjáról és jelenéről, lévén ezzel a kutatási területtel
egyedüliként foglalkozik, immáron 10 éve. Előadásának különlegessége ezúttal abban volt – már
persze azon túl, hogy a legkorábbi zalai irodalmi emlékektől kezdve röviden, könnyedén és
elegánsan felvázolta a megye irodalomtörténetének velejét – hogy még az értő, a helyi (Keszthely
és környéke) irodalmát személyes kapcsolatokon keresztül is jól ismerő érdeklődőket is meglepte
pár olyan alkotó nevével, akik itt hoztak létre feltétlenül említésre és megőrzésre érdemes műveket,
vagy akár egész életművet.
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Az eseményen 13 fő érdeklődő jelent meg.

Negyedik, utolsó alkalommal, 2015. szeptember 11-én, pénteken 19 órakor Laboda Kornél író,
dramaturg, színházi rendező, színész volt vendégünk, aki beszélgetés keretében bemutatta a Tilos az
Á Könyvek kiadásában megjelent mátéPONTindul című ifjúsági regényét. A fiatal szerző művének
különlegessége, hogy az egyik helyszíne Keszthely város, ami nagy meglepetésére szolgált
különösen a közönség körében helyet foglaló középiskolásoknak. Az alkotó elárulta miért került
bele épp Keszthely a regénybe, majd ecsetelte a fővárosi irodalmi és színházi életbe bekerülő vidéki
származású pályakezdők életének nehézségeit. A regény kapcsán szóba került még a felnőtté válás
határátlépési rítusok hiánya miatti nehézségének kérdésköre is.
Az eseményen 10 fő érdeklődő jelent meg.
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A megvalósult program, eredményessége, szakmai hatásai, tanulságok:

Az Irodalmi estek a Balatoni Múzeumban – beszélgetések, előadások és könyvbemutatók mai
magyar szerzőkkel című programsorozat harmadik (2015-es) évada hasonló tapasztalatokat hozott a
szervezők számára, mint a korábbi évadok. Egy szűk, de lelkes és stabil közönségnek igénye van az
irodalomra, és az irodalmi területen – főleg kortársak és fiatalok tekintetében – az ismeretbővülésre.
Szívesen és örömmel fogadják a meghívott szerzőket és előadókat, utána előszeretettel hozzájuk
lépnek, kérdeznek tőlük. A programsorozat beágyazottá kezd válni mind a múzeum életébe, mind
pedig a város kulturális kínálatába.
Eredeti célunk ami a múzeumi irodalmi estek megtervezésekor a szemünk előtt lebegett, hogy a
múzeum alapító atyáinak szándékai szerint kultúrpalotának épített múzeumépület valóban be is
töltse ezt a funkciót, és tartósan helyet adjon a történeti, képzőművészeti és zenei eseményeken
kívül irodalmiaknak is, másrészt pedig hogy egyfajta ismeretterjesztő, kultúranépszerűsítő,
népnevelő missziót megvalósítva a keszthelyiek számára iránytűként szolgáljon egyfelől a kortárs
szépirodalom elsősorban, de nem kizárólag Balaton környéki alkotóinak megismeréséhez, másfelől
az irodalomtudomány és esetleg más társadalomtudományok legfrissebb, érdekes eredményeinek
szélesebb körű megismeréséhez, még közelebb került a megvalósuláshoz, és egyben a tartós
fennálláshoz. A Balatoni Múzeum ezért aztán mélyen elkötelezett a folytatás, a további évadok
tervezése, szervezése és lebonyolítása iránt, mert büszkeséggel tölt el bennünk, hogy már az első
évadok során is sikerült olyan fantasztikusan izgalmas és tiszteletre méltó, már nagy tudású, vagy
még csak nagyon ígéretes művészeket és egyben tudósokat meghívnunk, vendégül látnunk és
bemutatnunk az érdeklődőknek, akik közül korábban többen még sosem szerepeltek Keszthelyen.
A rendezvényt látogató közönség összetétele megszilárdult így a harmadik évadra. Stabilan két
számjegyű érdeklődő megjelenik a programokon, és bár ők többnyire az idősebb és a
középkorosztályhoz tartoznak, adott esetben tiszteletüket teszik fiatal felnőttek is, sőt az érdeklődés
a részükről mintha növekedne. Erőfeszítéseink, hogy a középiskolás korosztályt elcsábítsuk az
estekre továbbra is csak mérsékelt és időleges eredményeket hoz. Amikor viszont megjelennek, úgy
tűnik pozitív élményekkel távoznak, ad nekik valamit az, hogy személyes közelségből ismerhetnek
meg kortárs és főleg fiatal, pályakezdő alkotókat.
Az idei negyedik irodalmi estünk kísérőprogramja volt egy új múzeumi kezdeményezésünknek
is, Az írók a Balaton körül című két napos irodalmi minifesztiválnak. A fesztiváljellegű program
megvalósításának és várakozáson felüli eredményességének tapasztalataiból reményeink szerint
profitálni fog a következő évadokban az irodalmi est sorozat is.
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Sajtóvisszhang:
A tavalyi évad során tapasztalt pozitív fordulat ami a rendezvénysorozat iránt tanúsított fokozott
érdeklősében nyilvánult meg szerencsére továbbra is tart, a megyei sajtó mind nyomtatott
formátumban, mind pedig az elektronikus felületeken több alkalommal adott hírt a rendezvény
egyes elemeiről.

Internetes megjelenések:
2015-03-30 - http://tvkeszthely.hu/hirek/6236/bemutatkozott-az-irodalmi-jelen/
http://frissvideok.hu/regionalis/592563-video-bemutatkozott-az-irodalmi-jelen
2015-06-16 - http://tvkeszthely.hu/hirek/6412/nyolcasok/
http://www.regio1.hu/hirek/13928/nyolcasok/
http://frissvideok.hu/regionalis/630479-video-nyolcasok
2015-07-30 - http://www.szuperinfo.hu/irodalmi-est-a-muzeumban/2885185
2015-08-03 - http://tvkeszthely.hu/hirek/6501/hol-a-helye-a-zalai-irodalomnak/

Megjelenések a nyomtatott sajtóban:
2015-02-03 Zalai Hírlap, Kultúra és bor 11. p.
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2015-02-24 Hévíz Keszthely és vidéke, Programok a Balatoni Múzeumban, 5. p.

7

2015-03-24 Hévíz Keszthely és vidéke, A Balatoni Múzeumban irodalmi estek, 8.p.

2015-04-13 Zalai Hírlap, Innen oda, onnan ide írnak 7. p.
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A programmal kapcsolatos dokumentumok:
Meghívók:
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Plakátok:
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Honlap címe és elérési útja, amelyen a programról készült részletes ismertető elérhető:
http://balatonimuzeum.hu/rolunk/beszamolok/item/983-nka-3808-2269-palyazat-beszamoloja
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