Szakmai beszámoló
A Magyar Nyelv Múzeuma Múzeumok éjszakája rendezvény megvalósítására című,
204107/00265 azonosítójú pályázathoz

Az idei Múzeumok éjszakájának a hagyományőrzés, értékőrzés volt a témája. A Magyar Nyelv
Múzeuma ennek megfelelően állította össze programjait. Múzeumunk programkínálatában
elődeinket és az ő szokásaikat kívántuk a mai kor embere számára is bemutatni.
A szervezett előadások, feladatok és játékok mind Arany Jánoshoz kötődnek, a költő
születésének 200. évfordulóját ünnepelve, az Arany János-emlékévhez kapcsolódva. Egyúttal
illeszkednek a nyelvmúzeum egyik kiemelt idei témájához, a klasszikus irodalom
népszerűsítéshez.
A Magyar Nyelv Múzeuma az 5,4 hektáros Kazinczy Emlékkertben áll, alkalmas arra, hogy
szabadtéri programoknak is helye legyen, ezt az adottságot a Múzeumok éjszakáján is
kihasználtuk, arra törekedve ugyanakkor, hogy egyensúlyban legyenek a kinti és a benti
programok. A múzeumi éjszaka alapvető gesztusa, hogy a látogatók a nyitvatartási időn túl is,
az estébe-éjszakába nyúlóan is megismerhessék a kínálatot, megtekinthessék a kiállításokat.
Ezt az alapprogramot kell kiegészíteni, körülbástyázni szórakoztató, de igényes és kulturális
elemekkel.
A Kroó Ifjúsági Zenekar koncertjével vette kezdetét rendezvényünk. Barokk és reneszánsz
táncok, karakterdarabok hangzottak el különböző évszázadok népszerű szerzőitől, a
tehetséggondozás fontos alkalma is volt ez, hiszen különböző korosztályú gyerekek mutatták
be hangszeres-énekes tudásukat.
Ezután Arany János balladái elevenedtek meg a Maszk bábszínház Pázmán lovag és Bajusz
című előadásán, mely leginkább a gyermekek számára nyújtott humoros és szórakoztató
kikapcsolódást.
Harangozó Imre néprajzkutató a Széphalmi irodalmi herbáriumba vezette a közönséget, ahol
kellemes hangulatban, növények sokasága között hallgathatták meg ismeretterjesztő előadását.
Az előadóval folytatott beszélgetés során ízelítőt kaphattak népi gyógyító szokásokból, melyet
a herbáriumban szedett mentával ízesített limonádé és Arany János-féle marcza-fánk
megkóstolása kísért. A látogatók megismerkedhettek az élő kiállítással is, hiszen a Fedezd fel
a múzeumot! című játékunk rejtvénnyel próbált meg minden résztvevőt közelebb hozni a
magyar irodalomhoz és a természethez. A rejtvényben feltett kérdésekre a herbárium
gyógynövényei között keresve kaphatták meg a választ annak a mediterrán gyümölcs nevére,
melyből Kazinczy Ferenc legidősebb lánya készítette gyógyitalát, a narancsszilvóriumot. A
herbárium-kiállítás jó példa arra, hogyan tudjuk bevonni a kertet a múzeumi kínálatba, a
rendezvényszervezésbe. A kiállítás azt mutatja be, hogy miként ragadta meg a szépirodalom az
ember és természet összetett viszonyát. Az élő tárlat egyszerre múzeumpedagógiai tér és
közösségi tér is, a múzeumi éjszaka egyik kiemelt helyszíne volt.
A legtöbb látogatót vonzó eseményt Berecz András népmesemondó, népdalénekes fellépése
adta az est folyamán. A múzeum nézőtere megtelt látogatókkal, s több mint egy órán keresztül
szórakoztatta a közönséget vidám történeteivel, ízes beszédével. Jól mulatott minden korosztály
a műsorszámon.

Kísérőprogramjaink is mind Arany János köré fonódtak. A gyermekek diavetítésen ismerhették
meg Arany János Toldiját, ahol a szülők bevonásával és hangos olvasással tettük színesebbé a
vetítést.
Az év szavának kihirdetését követően a sötét Kazinczy-kertben folytatódott a programsorozat.
Arany János szellemét idézhették meg bátor csapatok a kert különböző pontjain elrejtett
feladatok megfejtésével. A kalandot teljesítők a csapatokról készített fényképet és az Arany
János-féle marcza-fánk receptjét vihették magukkal.
Az éjszaka zárásaként a Bokréta Művészeti Iskola táncosainak bemutatóján, majd a Szent Ivánéji hagyományhoz kapcsolódó tűzugráson vehettek részt a vállalkozó kedvű látogatók.
A Múzeumok éjszakája idén is tartalmasan telt mindazoknak, akik ellátogattak múzeumunkba.
Élmények mellett tudással is gyarapodhattak. Hagyományaink és értékeink őrzésébe sikerült
bekapcsolódnia minden korosztálynak, programjainkat a jövőben is minél több látogatóhoz
szeretnénk eljuttatni.
A 2017-es nyelvmúzeumi éjszaka sikeres volt, a látogatószám az elvártnak megfelelően alakult,
minden programon voltak érdeklődők. A látogatócsúcs, miként minden évben, a fő programon
– a Berecz András-előadáson – volt. Szakmai-módszertani tapasztalat, hogy a múzeumi
éjszakán olyan látogatók is eljönnek, akik egyébként nem rendszeres látogatói az
intézménynek. A Múzeumok éjszakája programjai arra is nagyon alkalmasak, hogy ezeket a
látogatókat közelítsék a múzeumhoz, ráébresszék őket arra, hogy máskor is érdemes eljönniük
a rendezvényekre, kiállításokra.
Képes beszámoló a rendezvényről a múzeum honlapján:
http://www.nyelvmuzeum.net/index.php/esemenyek-programok/120-hagyomany-es-ertek-amagyar-nyelv-muzeumaban-a-muzeumok-ejszakajan

