SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Nemzeti Kulturális Alap, Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma által támogatott,
3808/01885 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett, Irodalmi estek a Balatoni
Múzeumban – beszélgetések, előadások és könyvbemutatók mai magyar szerzőkkel című
tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásai, tapasztalatai:
A programsorozat megvalósulásának részletes leírása, körülményei és technikai
adatai:
Első alkalommal, 2014. április 1-én pénteken 19 órakor Keresztesi József kritikust,
szerkesztőt láttuk vendégül, aki a közönséget is bevonó, közvetlen és felszabadult hangulatú
beszélgetős előadást tartott Rubin Szilárdról, a különös sorsú, elfeledett, majd a közelmúltban
újra felfedezett, nehéz természetű magyar íróról, aki élete utolsó évtizedeiben Tapolcán élt,
szinte teljesen elszigetelődve és kiszakadva az irodalmi életből, és akiről számtalan
meghökkentő információ mellet megtudhattuk azt is, hogy Pilinszky János jó barátja volt, és
hogy regényeinek nagyon erős az önéletrajzi vonatkozása.
Az eseményen 11 fő érdeklődő jelent meg.
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Második alkalommal, 2014. május 23-án, pénteken 17 órakor Szemes Péter kritikus,
esztéta, a Göcseji Múzeum irodalomtörténésze, a Pannon Tükör kulturális folyóirat
főszerkesztő-helyettese mutatta be beszélgetés keretében az általa szerkesztett Palackposta
című zalai-muravidéki írók, költők antológiáját. A beszélgetés során részletesen elemezte a
Zala megyében mindezidáig megjelent összes irodalmi antológiát, kitért a muravidéki magyar
és a zalai irodalom erős kapcsolataira és a zalai irodalom jelentős hagyományaira. Az est
során a kötetben szereplő keszthelyi, vagy Keszthelyhez valamiképpen kötődő szerzők
(Cséby Géza, Lackner László, Lángi Péter, Lőrincz Lajos) a megjelent közönség nagy
megelégedésére felolvastak verseikből, novelláikból.
Az eseményen 17 fő érdeklődő jelent meg.

Harmadik alkalommal 2014. augusztus 26-án, kedden 17 órakor két fiatal, feltörekvő zalai
származású novellistát mutattunk be a keszthelyi irodalomszerető közönségnek: Gál Somát és
Horváth Márkot, akik művészi terveikről, az irodalmi karrierépítés nehézségeiről, buktatóitól,
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szépségeiről, furcsaságairól meséltek tapasztalataik alapján, és az érvényesülés, az ismertté
válás lehetőségeiről, valamint hamarosan megjelenő köteteikről, egy kellemes, vidám
hangulatú beszélgetés keretében, amely során természetesen fel is olvastak műveik
legjavából.
Az eseményen 15 fő érdeklődő jelent meg.

Negyedik, utolsó alkalommal, 2014. szeptember 12-én Jónás Tamás költőt, írót láttuk
vendégül, aki Lassuló zuhanás című legutóbbi verseskötete kapcsán mesélt lebilincselően,
megrendítően és elgondolkodtatóan az életéről, gyermekkori nehézségeiről, gyermekeihez
fűződő viszonyáról és arról, hogyan szövi át minden percét a költészet; illetve művészi
színvonalon tolmácsolta saját költeményeit.
Az eseményen 12 fő érdeklődő jelent meg.
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A megvalósult program, eredményessége, szakmai hatásai, tanulságok:
Az Irodalmi estek a Balatoni Múzeumban – beszélgetések, előadások és könyvbemutatók
mai magyar szerzőkkel című programsorozat második (2014-es) évada érzékelhető és objektív
előrelépést jelentett az első (2013-as) évadhoz képest. Mind a sajtó programok iránti
érdeklődése, mind pedig a közönség kitartó figyelme és az események utáni szóbeli
visszajelzések egyértelműen igazolták számunkra az eseménysor létjogosultságát. Eredeti
célunk ami a múzeumi irodalmi estek megtervezésekor a szemünk előtt lebegett, hogy a
múzeum alapító atyáinak szándékai szerint kultúrpalotának épített múzeumépület valóban be
is töltse ezt a funkciót, és tartósan helyet adjon a történeti, képzőművészeti és zenei
eseményeken kívül irodalmiaknak is, másrészt pedig hogy egyfajta ismeretterjesztő,
kultúranépszerűsítő, népnevelő missziót megvalósítva a keszthelyiek számára iránytűként
szolgáljon egyfelől a kortárs szépirodalom elsősorban, de nem kizárólag Balaton környéki
alkotóinak megismeréséhez, másfelől az irodalomtudomány és esetleg más
társadalomtudományok legfrissebb, érdekes eredményeinek szélesebb körű megismeréséhez,
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közelebb került a beteljesedéshez, és egyben a tartós fennálláshoz. A Balatoni Múzeum ezért
aztán mélyen elkötelezett a folytatás, a további évadok tervezése, szervezése és lebonyolítása
iránt, mert büszkeséggel tölt el bennünk, hogy már az első évadok során is sikerült olyan
fantasztikusan izgalmas és tiszteletre méltó, már nagy tudású, vagy még csak nagyon ígéretes
művészeket és egyben tudósokat meghívnunk, vendégül látnunk és bemutatnunk az
érdeklődőknek, akik közül korábban többen még sosem szerepeltek Keszthelyen.
A rendezvényt látogató közönség összetétele is módosult kissé az első évadhoz képest.
Egyrészt már stabilan legalább 10 fő megjelenik a programokon, és örvendetes, hogy az
idősebb és középkorosztály mellett megjelentek a fiatal felnőttek is, sőt az érdeklődés a
részükről egyre meghatározóbb. A rendezvény ismertségén nagyot dobott, hogy a Tájak,
Korok, Múzeumok nevű szervezet keszthelyi csoportja, a nagy tagságú és patinás Körösi
Csoma Sándor Klub titkára, az irodalmi estek rendszeres látogatója, a klub belső
programrendjébe felveszette az irodalmi estjeinket, mint a klubtagok számára ajánlott
rendezvényt. Hiába teszünk azonban erőfeszítéseket az iskolák bevonásával arra, hogy a
középiskolás korosztály részt vegyen az irodalmi esteken, az a törekvés továbbra sem eléggé
sikeres, erre a következő évadban új stratégiát kell kidolgoznunk, és tovább dolgozni azért,
hogy a fiatalok személyes közelségből megismerjék a kortárs magyar irodalmat.
Összességében elmondható, hogy az Irodalmi estek a Balatoni Múzeumban –
beszélgetések, előadások és könyvbemutatók mai magyar szerzőkkel című programsorozat jó
úton halad a város rendszeres kulturális programkínálatába való beépülés, és a múzeum
életébe való szerves beágyazódás felé. A város kultúrakedvelő közönsége már tisztában van
az eseménysorozat létével, és egyre inkább érdeklődik iránta; kezd kialakulni egy visszatérő
érdeklődőkből álló törzsközönség, akik alkalom adtán elhozzák ismerőseiket is. Az a hosszú
menet, amit tavaly megkezdtünk, és ami reményeink szerint a következő években is
folytatódni tud, értelmet fog nyerni a jövőben, és a kitartó munka eredményeképpen, néhány
év múlva meggyőződésünk, hogy elkezd gyümölcsöt egyre szebb és egyre többeknek örömet
és élményt okozó gyümölcsöt teremni.
Sajtóvisszhang:
A rendezvénysorozat 2013-as első évada erőfeszítéseink dacára sem kapta meg azt a
sajtófigyelmet, amit reméltünk. Az idei, második évad ebből a szempontból is jelentős pozitív
változást hozott, ugyanis a megyei sajtó úgy tűnik felfedezte magának az eseményt, és mind a
nyomtatott formátumban, mind pedig az elektronikus felületeken több alkalommal adott hírt a
rendezvény egyes elemeiről.
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Internetes megjelenések:
http://zaol.hu/kultura/zala-meghatarozo-es-irodalmi-ihletet-is-ad-1642677
http://www.tvkeszthely.hu/hirek/5526/palackposta-zalai-muravideki-irok--koltokantologiaja/
Megjelenések a nyomtatott sajtóban:
2014. 04. 09. szerda, Zalai Hírlap, 8. oldal.
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2014. 08.26. kedd, Zalai Hírlap, 5. oldal

7

2014. 09.01. hétfő Zalai Hírlap, 7. oldal
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2014. 09.11. csütörtök, Zalai Hírlap, 7. oldal
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A programmal kapcsolatos dokumentumok:
Meghívók:
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Plakátok:
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Honlap címe és elérési útja, amelyen a programról készült részletes ismertető elérhető:

http://balatonimuzeum.hu/rolunk/beszamolok/item/873-nka-3808-01885-palyazatbeszamoloja
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