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LESKÓ SÁNDORNÉ 

Kincskereső mindennapok A Magyar Nyelv Múzeumában 
 

Előzmény 
 
Kettős érzés munkálkodott bennünk 2013 elején, amikor egy új kiállítás létrehozá-
sának lehetősége felvetődött A Magyar Nyelv Múzeumában. Egyrészt magunkban 
már búcsúztattuk azt a tárlatot (A magyar szó világa), amely gazdag nyelvi anyagával, 
színes kis házikóival a látogatók egyik kedvence, a múzeumpedagógiai foglalkozá-
soknak pedig számos témát biztosító helyszíne volt. Az első kiállítás 2008-ban, az új 
múzeum tereihez, elvárásaihoz igazodva készült, és – beváltva a hozzá fűzött remé-
nyeket – kellemes és hasznos időtöltést kínált az érdeklődőknek, akik számos dicsé-
rő megjegyzést írtak a vendégkönyvbe. A magyar szó világa öt éve alatt szívünkhöz 
nőttek a zegzugos terek, nyelvi kincsesházak, de a tárlat külleme, amelyet az eltelt 
idő alaposan kikezdett, méltánytalanná vált a megjelenített tartalomhoz. A kiállítás-
tól egy rendezvénnyel búcsúztunk, és örömmel vártuk a múzeum kínálatának meg-
újulását.  
 
A tervezés 
 
Az idén hatéves A Magyar Nyelv Múzeuma. Ez a hazánkban és Európában is egye-
dülálló intézmény az ország északkeleti szegletében, Széphalmon, Kazinczy Ferenc 
sírjának és emlékcsarnokának közelében található. Sajátosan összetett hely: közgyűj-
temény, közművelődési-nyelvművelődési központ, tudományos műhely, nemzeti 
emlékhely-zarándokhely, melynek küldetése, hogy a hely adottságait, a genius loci 
kisugárzását is hasznosítva a magyar nemzeti műveltség egyik alapértékét, az anya-
nyelvi kultúrát közvetítse a látogatókhoz. 2008-ban három időszakos kiállítással 
nyitotta meg kapuit; az azóta eltelt időben elkészült kisebb-nagyobb tárlataival fon-
tos témákat kiemelve anyanyelvünk gazdagságát, játékosságát igyekszik bemutatni. 
A múzeum kiállításainak célja az anyanyelvi ismeretek átadása mellett a tudatos 
nyelvhasználatra nevelés is. Kínálatát szöveges-tablós installációkkal, modern mul-
timédiás megoldások alkalmazásával igyekszik minél szemléletesebb módon megje-
leníteni, interaktívvá tenni. A sokszínűségnek köszönhetően minden korosztály 
megtalálja a számára kedves, befogadható tárlatokat. 

Széphalomra évek óta azzal a céllal érkeznek a látogatók, hogy tisztelegjenek 
Kazinczy Ferenc emléke előtt. A nyelvmúzeum megnyitása után kezdetben a kirán-
dulók csak a helyszínen szereztek tudomást az új kiállítóhely létéről, mára azonban 
változott a helyzet, széles körben ismerik intézményünket. Évente közel harminc-
ezer látogató fordul meg a Kazinczy-birtokon, nagy részük iskolai kirándulás kere-
tében, távolról érkezik Széphalomra. Az új bemutató tervezésekor fontos szempont 
volt, hogy a diákság, a múzeum fő célközönsége még tartalmasabban tölthesse el a 
látogatásra szánt időt. Ennek érdekében a kiállítás rendezői a kor elvárásainak meg-
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felelő, izgalmas, valóban interaktív tárlatot hoztak létre, mellyel a választott téma 
feldolgozásának nem szokványos formáját kínálják a csoportoknak. Már a cím – 
Nyelvlesen. Kalandozások a nyelv körül – is valamiféle rejtélyre, játékosságra utal. A 
látogatók egy szerepjáték keretében három különböző karakter (Kazinczy Eugénia, 
ifjabb Wesselényi Miklós, Kőrösi Csoma Sándor) valamelyikének személyiségét 
magukra öltve, játékos akadályokat leküzdve tekinthetik meg a tárlatot. Ez a mód-
szer az interaktivitásnak eddig nem, vagy alig ismert formáját nyújtja a résztvevők-
nek, remélve, hogy ezáltal vonzóbbá teszi az iskolai oktatásban egyre kisebb 
népszerűségnek örvendő tantárgy, a magyar nyelvtan tanítását.  
 
A Nyelvlesen mindennapjai 
 
A kiállítás jól illeszkedik A Magyar Nyelv Múzeumában látható többi tárlathoz. A 
kerettörténet középpontjában Kazinczy Ferenc áll, élete, munkássága a játék segít-
ségével közelebb kerül a látogatókhoz. Az új bemutató oly módon színesíti a 
nyelvmúzeum kínálatát, hogy a résztvevők a pályákat feladatok megoldásával járják 
be, így az ismeretszerzés a felületek között való fizikai mozgással, a látványos, mul-
timédiás pontok megtekintésével kapcsolódik össze, ezáltal valódi interakció jön 
létre. Közérthető módon megfogalmazott anyaga több ponton is kapcsolódik a 
múzeum többi tárlatához, így remek lehetőségeket kínál a múzeumpedagógiai fog-
lalkozások tervezéséhez. A mi szívünkbe a kezdetektől belopta magát a terek ötletes 
kialakításával, a hangulatos enteriőrökkel, kreatív játékaival. Utóbbiak leírását olvas-
va (a forgatókönyvben) már alig vártuk, hogy elkészüljenek, és kipróbálhassuk őket. 
A mai diákok számára ezek a játékok igazán nagy meglepetést okoznak. Tapasztala-
taink szerint örülnek, ha a múzeumban a modern kor technikai eszközeit 
(audioguide-ok, érintőképernyők stb.) használhatják, de ezek az eszközök annyira a 
mindennapjaik részévé váltak, hogy nem hatnak már rájuk az újdonság erejével. 
Nagyobb sikereket érhetünk el, ha háttérbe szorult tevékenységek felé tereljük őket 
(manuális és hagyományos tevékenységek: kézzel írás, kalligráfia, kreatív írás stb.), 
tesszük ezt múzeumpedagógiai foglalkozások keretében vagy rendezvények, vetél-
kedők alkalmával. A látogatók a Nyelvlesen kiállításban való kalandozás során, az 
egyes helyszíneken logikai feladványokat oldanak meg, amelyeket az tesz érdekessé, 
hogy a Kazinczy korabeli enteriőr egy-egy részletéhez kapcsolódnak. A dolgozó-
szoba egyik könyve titkosírást rejt, sakktábláján az ügyes résztvevő egy útbaigazító 
mondatot talál, és a szabadkőműves páholy körzője, derékszögű vonalzója is segít 
közelebb jutni a megoldáshoz. (A terek és játékok részletes bemutatása Rozbroy 
Viktor cikkében olvasható.) A játékleírások értelmezésében fontos szerepet kap az 
értő olvasás, erre az egyik legjobb példa a fogadóban található trükkös dominó. A 
diákok, ismerve a dominó szabályait, azt hihetik, hogy könnyedén elboldogulnak a 
feladattal, de ez a dominó azért kapta a trükkös jelzőt, mert csak akkor fedi fel 
megoldását, ha a játékleírás három szabályát pontosan értelmezve rakjuk őket meg-
felelő sorrendbe. A fogadó mérlegénél és a dolgozószoba órájánál nehezíti a felad-
ványt, hogy Kazinczy korabeli szövegben kell megtalálni a szükséges információkat 



 

163 
 

(naplórészletben időpontokat, régi receptben a hozzávalók súlyát). A felső tagoza-
tos vagy annál idősebb korosztálynak ez nem jelent problémát, a kisebbeknek 
azonban rövidebb és könnyebb szöveget nyomtattunk ki segítségül. Az osztályok 
három csoportban, különböző helyszínekről indulva kalandoznak a kiállításban. A 
csapatokon belül a nagyobb gyerekek esetében ügyesen kialakul a munkamegosztás, 
a kisebbeknél ezt időnként irányítani kell. A feladatmegoldások során nemcsak 
nyelvi, hanem matematikai ismeretekre is szükség van, ezen a téren a fiúk általában 
ügyesebbek. Minden egységben található multimédiás pont, ahol az adott témához 
kötődő érdekes, humoros, a mai fiatalokat érintő anyagokat lehet megnézni és meg-
hallgatni. Ezeket a diákok csak a feladatok megoldása után veszik észre, és hallgat-
nak bele, ebből is érzékelhető, hogy a játékok nyújtotta interaktivitás élvezetesebb 
számukra. Mindhárom feladatsor megfejtése a nyelvmúzeum körüli parkba irányítja 
a résztvevőket, ezáltal a múzeum épületének felfedezése mellett megismerik az em-
lékcsarnok történetét és a Kazinczy-kert látnivalóit is. A sikeres kalandtúra emlékére 
elvihető ajándékot kapnak (egy könyvjelzőt a karakterek képével, Kazinczy kézírá-
sával, a felelős nyelvhasználatra buzdító sorokkal), amely az élmény mellett még 
emlékezetesebbé teszi a múzeumlátogatást. A kiállítás célja a megtapasztaltak által 
az anyanyelvhez való kötődés megerősítése, amely a tudatos nyelvhasználatra neve-
lés mellett múzeumpedagógiai programunknak is sarkalatos pontja.  
 
A megnyitó óta eltelt másfél hónap alatt több mint ötezer látogató járt a múzeum-
ban, nagy részük iskolai kirándulás keretében érkezett. Az eltelt időszak tapasztalatai 
alapján elmondhatjuk, hogy a Nyelvlesen. Kalandozások a nyelv körül című tárlattal egy 
valóban interaktív kiállítással gazdagodtunk, melyet a diákok nagy örömmel fogad-
tak. Az egyéni látogatók ritkábban választják a kiállítás játékos feldolgozását, de a 
hangulatosan berendezett terekben szívesen olvasgatnak, nézelődnek, és ha kedvük 
támad, egy-egy játékot ők is kipróbálnak. A nyári hónapokra jellemző, hogy a tábo-
rozók mellett több családos vendég keresi fel a múzeumot. Hisszük, a szülők is 
örömmel tapasztalják majd, hogy gyermekeik számára új típusú élményszerzést kínál 
az intézményünk. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum kiállításainak színvonalát ismerve biztosak voltunk 
abban, hogy különleges tárlatot készítenek a nyelvmúzeumba is, de a Nyelvlesen 
felülmúlta várakozásunkat. Büszkén mutatjuk meg látogatóinknak, szívesen dolgo-
zunk benne, reméljük, legalább annyi örömet szerez majd nekünk, mint az elődje. 
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Kicsik és nagyok egy csapatban 

 
 
 

 
Betűlovasok a Dolgozószobában 
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Egy vidám Wesselényi csapat 

 

 
A különleges óra segít a rejtély megfejtésében 
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Mértékváltás a Fogadóban 

 
 
 

 
Elmélyülve 

 
 


