
Múzeumok éjszakája 2016 

Szakmai beszámoló 

 

A program ismertetője intézményünk honlapján: 

https://pim.hu/hu/magyar-nyelv-muzeuma/palyazati-beszamolo 

 

2016-ban a Múzeumok éjszakáját június 25-én, Karinthy Frigyes 129. születésnapján ünnepeltük. A Magyar 

Nyelv Múzeumában tavasszal nyílt, GÖRBE TÜKÖR - Karinthy a kávéházban című tárlat kiváló alapot adott 

ahhoz, hogy a rendezvény programját a nyelvi humor témája köré szervezzük. Célunk volt, hogy vendégeinket 

itt tartsuk egy hétvégén át a térségben, miközben kellemes, szórakoztató, könnyed programokat biztosítottunk 

együttműködő partnereinkkel. „Időutazást tettünk”: újraéltük a látogatókkal a 20. század társasági életét: 

betekintettünk filmszínházakba, kávéházakba, kaszinókba, ahol minden mozzanat a viccet, a humort, a 

játékosságot szolgálta.  

A sátoraljaújhelyi PIM - Kazinczy Ferenc Múzeumával és a sátoraljaújhelyi Börtönmúzeummal közös jegyet 

bocsátottunk ki, hogy látogatóink számára nemcsak olcsóbb, de könnyebb legyen az átjárás a Múzeumok 

éjszakája helyszínei között.   

PROGRAMELEMEK 

SZÓháború 

Időpont:18.00 óra:  

Helyszín: Kazinczy-emlékkert 

Résztvevők száma: 53 fő 

A park fái, bokrai között zajló csatát az ortológus és neológus csapatok tagjai a számháború szabályai 

szerint játszották. Számok helyett nyelvújítás-korabeli szavakat viseltek a fejükön. Az angolkertben 

bujkálva, próbáltak leolvasni minél több négybetűs nyelvújítás-korabeli szót az ellenség fején viselt 

szavaiból. Bár célcsoportként főleg gyerekekre számítottunk, az őket kísérő szülők és a fiatal felnőttek is 

önfeledten szórakoztak a játék során.  



 

 

   

   

    



Nyugat Kaszinó 

Időpont:18.00 órától 

Helyszín: A Magyar Nyelv Múzeuma 

Résztvevők száma: 63 fő 

Korabeli ruhákba öltözött krupiék invitálták vendégeinket, hogy tegyenek próbát a hagyományos 

kaszinójátékokon (rulett, kártya, sakk) és játsszanak nyelvi játékokat. A kaszinóban óvodástól nyugdíjasig 

mindenki talált életkorának megfelelő szórakozást. 

    

    

    



    

 

 

Gyerekszáj, gyerekdivat 

Időpont:19.00 óra:  

Helyszín: A Magyar Nyelv Múzeuma 

Résztvevők száma: 97 fő 

A térség lakosságának bevonásával összegyűjtöttük azokat a családok által őrzött mókás szavakat, 

mondatokat, történeteket, melyeket a kisgyermekek a beszédfejlődésük során produkáltak. Ezekből az 

akaratlanul keletkezett humoros nyelvi fordulatokból összeállított kisfilmeket gyerekdivat-bemutatóval 

egybekötve vetítettük le a program résztvevőinek. Célcsoportként a résztvevő gyerekek családtagjaira, 

ismerőseire számítottunk, emellett a gyerekszáj történetek és a szebbnél-szebb ruhákban felvonuló gyerekek 

minden jelenlévő figyelmét lekötötték. 

    



    

    

    

    

 

GÖRBE TÜKÖR – Karinthy és a Dankó házaspár a kávéházban 

Időpont: 20.00 órától 

Helyszín: A Magyar Nyelv Múzeuma, Akadémiai Terem 

Résztvevők száma: 37 fő 



Az este egyik különlegessége az a rendhagyó tárlatvezetés volt A Magyar Nyelv Múzeuma új időszaki 

tárlatában, melyet Sátoraljaújhely alpolgármestere és felesége tartott. A házaspár, akik köztudottan a könyvek 

szerelmesei, Karinthy-rajongók, bebizonyította, hogy nemcsak élvezik, hanem alkalmazzák is a humor 

minden fajtáját. A programra középiskolásokat, felnőtteket vártunk. Jellemzően valóban ez a korosztály vett 

részt a vezetésen, akikhez csatlakoztak gyermekeik is. 

    

    

    

    



   

 

Blahalouisiana-koncert 

Időpont: 21.00 órától 

Helyszín: A Magyar Nyelv Múzeuma  

Résztvevők száma: 104 fő 

A Múzeumok éjszakájára igyekszünk olyan együtteseket meghívni, akik nemcsak a fiataloknak nyújtanak 

zenei élményt, hanem a rendezvény többi látogatójának is. Így volt ez a Blahalouisiana együttessel is, azok a 

résztvevők is elismeréssel nyilatkoztak zenéjükről, akik eddig nem ismerték őket. 

    

    



    

    

    

 

Nyelvlesen +50% 

Időpont: 22.30 - zárásig 

Helyszín: A Magyar Nyelv Múzeuma  

Résztvevők száma: 48 fő 

A nyelvmúzeum legkedveltebb állandó tárlatában – NYELVLESEN. Kalandozások a nyelv körül – a 

hétköznapokon is játékos logikai és nyelvi feladatok megfejtésével jut előre a látogató. A Múzeumok 

éjszakáján ezeket új kihívásokra cseréltük. Az elsötétített kiállításban korabeli ruhába öltözött szereplőktől 

kapták meg feladataikat a kalandra vágyók. A program nehézségi fokát úgy választottuk meg, hogy 

gyermektől felnőttig mindenki számára megoldható, szórakoztató legyen. (Célcsoport: olvasni tudók) 



    

   

    

    

    



 

„Szellemkaland” a Kazinczy-kertben 

Időpont: 22.30 - zárásig 

Helyszín: Kazinczy-emlékkert  

Résztvevők száma: 51 fő 

Zárásig a vállalkozó kedvű csapatok leleményességüket, bátorságukat bizonyíthatták ezen a programon. A 

koromsötét Kazinczy-kertben, ahol időnként ijesztő hangok nehezítették a feladványok megfejtését, gyerek 

és felnőtt csapatoknak egyaránt sikerült megtalálnia a „hely szellemét” jelképező kis figurát. 

    

    

    



      

  

 

Tűzugrás 

Időpont: 23 órától 

Helyszín: Kazinczy-emlékkert  

Résztvevők száma: 74 fő 

A Bokréta Művészeti Iskola táncosainak bemutatója után a Szent Iván-éji hagyományhoz kapcsolódó 

tűzugrásban vehettek részt a vállalkozó kedvű látogatók.  

    



    

     

 


