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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
REJTŐzködő irodalom:
a Múzeumok Éjszakája programsorozatának megvalósítására
Programleírás, célkitűzések:
2017. június 24-én a Múzeumok Éjszakája programsorozat keretében a Déri Múzeum
Debreceni Irodalom Házában időszakos Rejtő Jenő tematikájú kiállítás nyílt. Bár Rejtő Jenő
a legolvasottabb magyar regényírók köréhez tartozik, életéről, munkásságáról kevés szakmai
igényű számbavétel született. Ennek okán a Debreceni Irodalom Háza időszaki kiállítása
olyan hasznos ismeretanyaggal gazdagította a múzeumi látogatót, mely még a szakavatott
Rejtő olvasónak is újdonságként szolgált. Szakmai hátterében a kiállítás az elmúlt évek
újonnan feltárt, eddig ismeretlen kéziratait mutatta be, továbbá az erre alapuló kutatási
irányvonalakat reprezentálta, ezáltal az eddigi homályos Rejtő portrénkat árnyalta. A
kiállítás a reprezentált rejtői szépirodalom mellett a művekhez kapcsolódó Korcsmáros Pál
képregények feldolgozásai által terjesztette ki a befogatói élményt.
A kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeum Rejtő hagyatékából, egy debreceni magángyűjtőtől, és
örökösei által Korcsmáros Pál hagyatékából kölcsönözte a nagyközönség felé reprezentált
tárgyakat.
A kiállítás kísérő rendezvénye egy témakörében kapcsolódó múzeumpedagógiai
foglalkozás, melynek célja az volt, hogy játékosan tanítva vezesse be a látogatót a Rejtő
regények szövegvilágába, a szövegszerkesztési, kiadó folyamat rejtélyeibe, továbbá a
regényillusztrációk témakörébe. A múzeumpedagógia foglalkozás nem kötődött
korhatárhoz, egyaránt élvezetes és tanulságos volt a fiatalabb és az idősebb látogatók
számára, akár egyéni részvétellel akár csoportos tapasztalatként.
A kiállítás célkitűzése az volt, hogy a múzeumi látogató számára, kinek még ismeretlen a
Rejtő Jenő szövegvilág, általános tájékozódási pontokat adjon. Továbbá a szerző
munkásságát jól ismerő, kedvelő látogató részére olyan érdekességeket, "kulisszatitkokat"
nyújtson, melyek által maradandó emlékkel, értékkel gazdagodik. Emellett a kiállás a Rejtő
által javított kéziratok révén nyújtott betekintés az irodalmi szövegek alakulástörténetébe, a
szövegváltozatok szövevényes terébe. A Korcsmáros Pál illusztrációk, képregények pedig a
szövegekhez társuló képi világot érvényesítették. Ezáltal a kiállítás megtekintése során a
múzeumi látogató széleskörű ismeretekkel, izgalmas emlékekkel gazdagodott.
A projekt célja volt, hogy népszerűsítse a Múzeumok Éjszakája programsorozatát, a
debreceni polgároknak, a térségbe látogatóknak az időszaki kiállítással és a
múzeumpedagógiai program által hétvégi élménycsomagot nyújtson. Továbbá, az időszaki
kiállítás és a múzeumpedagógiai foglalkozás időtartamában a projekt biztosítsa a Múzeum
látogatószámának növekedését.

Látogatottság:
A kiállítás és a múzeumpedagógiai foglalkozás látogatottsága messze felülmúlta az előzetes
várakozásinkat. A megelőző évekhez képest az időszaki kiállítás megnyitását követően az
Irodalom Háza látogatószáma az öt-tízszeresére növekedett. A vendégkönyvi bejegyzések
egyértelműen bizonyítják, hogy a látogatók kedvelik a programot, élményekkel
gazdagodnak, hálásak a lehetőségért, és lejegyzik igényüket hasonló jellegű programok iránt.
A program sikerét bizonyítja, hogy az eredetileg egy hónapig tartó nyitva tartási időszakot a
látogatói igények, érdeklődés miatt közel hat hónapra módosítottuk.
Helyszín: Debreceni Irodalom Háza, 4026, Debrecen, Péterfia u. 28.
A Múzeumok Éjszakáján készített fényképek:
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