SZAKMAI BESZÁMOLÓ
„SZAVAKBÓL VIRÁG, TÁGULÓ VILÁG”
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA, SZÉPHALOM, 2015. JÚNIUS 20.
A Petőfi Irodalmi Múzeum 3507/00138 számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 300.000
forint összegű támogatásban részesült a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények
Kollégiuma döntése alapján. A támogatásból az PIM - Magyar Nyelv Múzeuma a
„Múzeumok Éjszakája” programjait rendezte meg, a pályázatban leírtak szerint.
18.00 Megemlékezés a Kazinczy-sírkertben
18.30 Élő Tetten ért szavak Balázs Gézával (előadóterem)
Kézműves játszóház (előtér)
19.15 Szilágyi Zenekar (Széphalmi irodalmi herbárium)
19.15 Kosztümös tárlatvezetés Kazinczy Ferenccel (Rostás Áron) és Török Zsófiával
(Pásztor Lili Sára) (Emlékcsarnok)
20.00-20.20 A bálok varázsa Kazinczyéknál (Kazinczy Emlékpark - külső színpad)
20.25-20.45 Tájak, táncok, nyelvjárások (Kazinczy Emlékpark - külső színpad)
Sötétedés után Bátorságpróba a Kazinczy Emlékparkban (folyamatos program)
Tárlatvezetés a Madách Retro kiállításban
Írástörténeti bemutató az Íráspontban
21.00 KÁVÉSZÜNET-koncert (előadóterem)
22.15 Az „Év szava” kihirdetése (Kazinczy Emlékpark - külső színpad)
22.45 Tűzugrás (Kazinczy Emlékpark)
23:00 „NYELVLESEN”- Éjszaka az élő tárlatban
„A nyelv olyan, mint az ég íve a maga egymásbafutó színeinek gyönyörű játékával” – írta
Kazinczy Ferenc. A Magyar Nyelv Múzeuma idei Múzeumok éjszakája-programjának
központi témája a nyelvi sokszínűség volt. Miként kiállításainkkal és rendezvényeinkkel, úgy
ezen az éjszakán is a maga összetettségében, az életünket ezer meg ezer szállal átszövő
voltában akartuk megmutatni anyanyelvünket: létünk hajlékát.
A nyelvmúzeum tavasszal nyíló két időszaki tárlata – a „Madách Retro – A Tragédia színei
1964/2014” és a „Kis magyar irodalmi herbárium” – révén eleve adott volt, hogy az
intézmény megmutassa, hogyan képes egy irodalmi mű történelmi korszakokat ábrázolni
nemcsak témájában, hanem az éppen aktuális éra olvasójának szemszögéből; valamint hogyan
adhat ihletet a természet, és miként veti azt papírra az író. De a most egyéves és tavaly 19 ezer
látogatót vonzó, szerepjátékra, valamint nyelvi-logikai játékra épülő „Nyelvlesen.
Kalandozások a nyelv körül” tárlat is új arcát mutatta ezen az egy estén. Ezekhez az új,
frissességet hordozó kiállításokhoz igazítottuk a Múzeumok éjszakája programját.
Hagyományosan a Kazinczy-sírkertben zajló megemlékezéssel vette kezdetét az egész estén
át tartó rendezvény. Pál László református lelkipásztor igehirdetésében a teológia nyelve
mutatkozott meg, majd Balázs Géza vette át a szót. Rádióadásának, a Tetten ért szavaknak
élő változatában a magyar nyelv kihaló és keletkező szavait mutatta be; sokszor azok
köznyelvben megmutatkozó, túlzásokba menő vagy kitekert változatait. A nyelvi humorban

bővelkedő előadást leginkább a felnőtt korosztály élvezte, de színesen bekapcsolódtak a
közép- és főiskolás korosztály tagjai is. A kisgyerekes családok és a fiatalabb korosztály
figyelmét jobban lekötötte ez idő alatt a kézműves játszóház, illetve a „becsomagolt
múzeum”. Ez utóbbi „élményelem” azt jelenti, hogy a nyelvmúzeum falfelületein,
csomagolópapíron nyelvi humort olvashat, és nyelvi játékokat fejthet meg saját kezűleg a
látogató.
A program a kertben folytatódott: a népballadák, népdalok nyelve mutatkozott meg a Szilágyi
zenekar játékában. A koraesti programelem kellemes hangulatot teremtett, a látogatók
autentikus népzene mellett, a lemenő nap fényében fürdő Széphalmi irodalmi
herbáriumban nézelődhettek, miközben a felnőttek a Szilágyi pincészet által biztosított
borokat kóstolták. Ezen az estén a Kazinczy Ferencet és Török Zsófiát alakító fiatalok Pásztor Lili Sára és Rostás Áron - korhű kosztümben mutatták be az Emlékcsarnokban őrzött
relikviák alapján a nyelvújító életét és munkásságát. Eredeti dokumentumokból,
levelezésekből átemelt szövegeket, élethelyzeteket adtak elő, miközben végigkalauzolták
vendégeiket a birtok egyes részein. Ez a programelem az elmúlt négy évben hagyománnyá
vált, minden korosztály élvezi az élményszerűbbé tett tárlatvezetést, mely az információk
elmélyítését is segíti. Ez a programelem vezette be a szabadtéri színpadon látható következő
produkciót: a helyi művészeti iskola növendékei a Kazinczy korabeli bálok hangulatát
idézték meg. De rigmusok, dalok és táncok segítségével bemutatták egyes tájegységek
nyelvjárásait, kulturális hagyományait is. Így egy kis erdélyi hangulatot csempésztek az
estébe az est csúcspontját jelentő koncert előtt. A Kávészünet Zenekar – akiket a Magyar
Versmondók Egyesülete 2010 óta a Kultúra Fiatal Nagyköveteiként aposztrofál –
bebizonyította, hogy modern zene és költészet jól megfér egy színpadon. Koncertjük alatt
megtelt A Magyar Nyelv Múzeuma előadóterme, és volt, aki kifejezetten élvezte, hogy az esti
tárlatok nézegetése közben megzenésített verseket „kap” a zenekar által háttérzeneként.
Többek között Hollós Korvin Lajos, József Attila, Zelk Zoltán és Varró Dani költeményeit
adták elő a zene nyelvén. Kiemelt érdeklődés kísérte – elsősorban a felnőttek részéről - az
„Év szava” kihirdetését. A győztes szó idén a startup magyarítása, a nekirugaszkodó
vállalkozás lett, a listára felkerült többi kifejezést és a zsűri indoklását Balázs Géza és Minya
Károly ismertette a Kazinczy Emlékparkban. Szent Iván éjszakájához ilyen közel nem
maradhatott el a tűztánc és tűzugrás sem. Aktívan inkább a fiatalok kapcsolódtak be a
körtáncba, de a hangulatos közös produkciót szívesen figyelték az idősebbek is. A sötét
éjszakai kertben számtalan család és baráti társaság kereste a „hely szellemét”: a
bátorságpróbán nyelvi játékok segítségével jutottak a résztvevők egyik állomásról a másikra.
Akiknek a kora nyári éjszaka csípősnek bizonyult, azok a Nyelvlesen kiállításban – az éjfél
körüli órákban – megelevenedő szereplőkkel böngészhették végig a tárlatot játékos formában,
gyertyafény mellett; vagy próbálhatták ki a különböző írástechnikákat a nyelvmúzeum
különleges hangulatú installációjában, az Íráspontban. A Múzeumok éjszakáján kiállítottuk
azt a Kazinczy-óriásportrét (3x 1,5 méteres), melyet a program bevezető kampányában a
környező települések iskolásai készítettek el kupakokból. (Az akció jótékonysági célt is
szolgál: beteg társuk gyógyíttatásra ajánljuk fel az összegyűlt kupakokat.)

A Magyar Nyelv Múzeuma a Kazinczy Ferenc Múzeummal, a Börtönmúzeummal, valamint a
Rákóczi Várral egyeztetve a programelemeket összehangolta, a helyszínek között rabomobil
szállította az utasokat. A múzeumok – a sárospataki vár kivételével – közös jegyet adtak ki.
A Múzeumok éjszakáján összesen kb. 300 látogató fordult meg A Magyar Nyelv
Múzeumában.
A fényképek és a hozzájuk tartozó beszámoló elérhető a Magyar Nyelv Múzeuma honlapján a
következő link alatt: http://nyelvmuzeum.hu/index.php/hu/2015/336-m%C3%BAzeumok%C3%A9jszak%C3%A1ja-2015
Fényképes dokumentáció a múzeumok éjszakájáról
 Megemlékezés a Kazinczy-sírkertben.



A Szilágyi zenekar a Széphalmi irodalmi kiállításban.



Kosztümös tárlatvezetés



Bálok varázsa Kazinczy korában

 A Kávészünet Zenekar koncertje

 Alkotás az Íráspontban

 Bátorságpróba: akik elcsípték a szellemet.



Az „Év szava” kihirdetése



Szent Iván-napi hagyományok: tűzugrás, tűztánc



Nyelvlesen – éjszaka az élő tárlatban

