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A Szarvas Gabor Nyelvmiivelo Napok arculatanak kialakitasahoz igen jelentos mertekben hozzajarulnak azok a kiallitasok,
amelyeket hagyomanyosan e rendezveny alkalmab61 szerveznek. E kiallitasok altalaban Szarvas Gabor rank maradt hagyatekab61 - levelezesebol, a hozza irt levelekbol, miiveibol es mas
hasonl6 anyagb61keszitett valogatast tarnak az erdeklodok ele.
Az elso kiallitast mar 1970-ben, az elso rendezvenyen megszerveztek. Ennek az elso kiallitasnak az anyagat igerij61 fel tudjuk eleveniteni, ugyanis a szervezok a kiallitasra keriilOanyagr61
egy teljes - ketnyelvii - katal6gust allitottak 6ssze, ami szerencsere rank maradt. E katal6gus alapjan megallapithat6, hogy a
kiallitas nyolc vitrinbol es nyolc tabl6b61 alIi, s emellett k6nyvkiallitas is volt, amely Szarvas Gabor miiveit, Szarvas Gaborr61
sz616 miiveket, altalanos nyelvmuvelO kezikonyveket, hazai
nyelvmiivelOk6nyveket es egyeb nyelveszeti kiadvanyokat tartalmazott. A vitrinekben kapott helyet pI. a Szarvas Gabor altal
szerkesztett Magyar Nyelvor nehany nevezetes peldanya, ezen
kiviil a Magyar Nyelvt6rteneti Sz6tar, Szarvas Gabor nevjegye,
Galambposta c. miivenek eredeti keziratos peldanya, fenykepek,
taviratok, iidv6zlOlevelek es reszvetnyilvanitasok. Keves targyi
emlek maradhatott rank, mert hiaba lapozgatjuk e kiallitasi kata16gust,csak egy viragvazara bukkanhatunk mint targyi emlekre.
A katal6gus 2. oldalan a 3. vitrin 7. tetele: Szarvas Gabor hagyateka: Viragvaza az ir6 nevenek kezdobetiijevel feliratot tartalmazza. Hova lett vajon ez a viragvaza? Sajnos, errol nem tudunk
semmit, viszont orziink egy kavescseszet, amely az emlekezet
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szerint Szarvas Gabon~volt. Az elso kiaIlitas tabl6i altalaban nevezetes ujsagkivagasokat tartalmaztak a Magyar Geniusz, a Vasamapi Ujsag, az Ada-Moholi Koz16ny, a Borsszem lank6, a
Magyar Hirlap, az Orszag Vilag, a Pesti Napl6, a Nemzeti Ujsag
c. lapokb61 es mas kiadvanyokb6l.
Az elso kiallitas anyaganak jelentos resze szerencsere mindmaig megvan, es Szarvas Gabor evfordul6k alkalmab61 kisebb
nagyobb valtoztatassal az erdeklodok ele tarjuk. Val6sziniileg az
1972-es kiallitas is hasonl6 felepitesii lehetett - errol sajnos nem
maradt fenn katal6gus, de azt viszont pontosan tudjuk, bogy ebben az evben emlekkiaIlitast szerveztek. Szarvas Gabor emlekkiallitas volt meg 1992-ben es 1995-ben, ezek a datumok is a Szarvas evfordul6khoz - sziiletesi ill. halaIozasi datumhoz kapcso16dnak.E kiaIlitasok kiilonosen becses reszet kepezik mindig az
eredeti anyagok, tobbek kozott Szarvas Gabor keziratat tartalmaz6 levelek, nevjegyek, a Magyar Nyelvor egyes szamainak szelere tett finom ceruzas sajatkezii megjegyzesek.
Az 1992-esemlekkiallitastematikus reszei a kovetkezok voltak:
- Szarvas Gabor eletrajzi dokumentumai (tobbek kozott kiaIlitasra keriilt Szarvas Gabor hazassaglevele, tobb nevjegykartyaja, egyes levelei)
- Nevezetes miivei es e miivekrol sz616irasok a korabeli sajt6ban
- Levelezesre (Szarvas Gabor barataihoz irt levelei mellett a
hozza irt leveleket is kiallitottuk)
- Szarvas Gabor budapesti es adai szobranak felavatasar61
sz616 irasok
- Megemlekezes Szarvas Gabor halaIar61a korabeli lapokban.
Az emlekkiallitas anyagat ez alkalommal mi, a Szarvas Napok szervezoi vaIogattuk ossze, s foleg sajat forrasokra tamaszkodtunk. Szarvas anyagunkban ugyanis szerencsere szep szammal talaIunk eredeti keziratos leveleket, Szarvas Gabor miiveket,
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a Magyar Nyelvort es mas anyagot, s igyeksziink a kiilonbozo tematikus kiallitasok anyagat a lehetoseg szerint valtozatosan osszeallitani. 1995-os emlekkiallitasunk osszeallitasahoz azonban
sajat forrasaink mellett a Magyar Tudomanyos Akademia Kezirattaraban es az Orszagos Szechenyi Konyvtarban meglevo
anyagot is felhasznaltunk. igy pI. a MTA Kezirattarban rabukkantunk egy keziratos Szarvas oneletrajzra, egy sajat kezzel irt
folyamodvanyra a Nyelvor "megbovitese" iigyeben es szamos
keziratos levelere, melyet nyelvesz tarsaihoz irt: Hunfalvy Palhoz, Voir Gyorgyhoz Budenz J6zsefuez es masokhoz. Ezek mind
becses reszet kepeztek 1995-os kiallitasunknak.
Az emlekkiallitasok mindig evfordu16khoz kapcso16dnak, s
ezeknek az a celjuk, bogy - mint ahogy az 1995-os kiallitas megnyitasan elhangzott - a nagy nyelvesz, Szarvas Gabor emleke
elott fejet hajtsunk, s ugyanakkor elete es munkassaga egyes vonatkozasainak felidezesevel a ma embere szamara is peldat allitsunk.
A Szarvas Napok kiallitasai kezdetben csak kifejezetten Szarvas Gaborhoz kapcso16d6 tematikajuak voltak, az ut6bbi evekben azonban mas tematika is kifejezesre jutott. 1994-ben emlekezetes Lorincze Lajos emlekkiallitast nyitottunk meg, melynek
anyagat az Anyanyelvi Konferenciat6l kaptuk, majd a kovetkezo
evekben egy olyan tendencia bontakozott ki, bogy a Nyelvmiive10 Napok kozponti temajahoz kapcso16djek a kiallitas temaja.
igy keriilt SOT1996-ban a Nyelvemlekeink c. kiallitas megnyitasara, 1997-ben A magyar nyelveszek arckepcsamokanak osszeallitasara, 1998-ban pedig A magyar nemzeti nyelv letrehozasa
cimmel nyitottuk meg a Szarvas Napok kiallitasat.
Az 1996-os Nyelvemlekeink c. kiallitas, akarcsak maga az
1996-os evi egesz rendezveny, sokremen kapcso16dotta honfoglalas 1100. evfordu16jahoz. A kiallitas alkalmaval a magyar
nyelvii irasbeliseg emlekeit mutattuk be az idorendi sorrend er122

venyesitesevel. A Tihanyi Apatsag Alapit6leveletol kezdodoen a
szovegemlekeken es k6dexeken at a nyomtatott konyvek megjeleneseig kovettiik nyelvemlekeinket. Kiilon vitrinben kapott helyet a nyelvemlekekkel foglalkoz6 legfontosabb szakirodalom.
A kiallitas becses anyaga volt az I 846-b61val6 Dobrentei kiadasu Miincheni K6dex, valamint a Jordanszky k6dex hasonmas kiadasa, valamint a delvideki nyelvemlekek kiilon csoportja. E kiallitashoz komoly kutat6munkat kellett vegezniink: A MTA Kezirattarab61 fot6anyagot, az ujvideki Magyar Tanszektol, a szabadkai Tortenelmi Leveltarb61, a Vajdasagi MiIzeumb61 egyarant szep dokumentumokat kaptunk. A kiallitast Rajsli Ilona, az
ujvideki Magyar Tanszek tanara nyitotta meg, aki komoly segitseget nyiIjtott az anyag osszeallitasaban, tematikai felepiteseben.
1997-ben A magyar nyelveszek arckepcsamoka c. kiallitassal val6jaban egy kutat6- es gyiijtomunkanak az elso lepeseit tettiik meg, amelyet a kesobbiek folyaman szeretnenk tovabb folytatni. Ez alkalommal 28 nyelvtud6s arckepet allitottuk ki, az
1773-ban sziiletett Sajnovics Janost61 kezdve az 1993-ban elhunyt Lorincze Lajosig. Az itt bemutatott nyelveszek egy resze
val6szinuen nem tUIismert a nagykozonseg elott, arckepeiknek,
erdekes eletUtjuknak, torekveseiknek rovid bemutatasaval multunk nagyjai elott szerettiink volna tisztelegni. Arckepcsarnokunkban tobbek kozott Reguly Antal, Hunfalvy Pal, Munkacsi
Bemat, Ballagi M6r, Szily Kalman, Ligeti Lajos, Budenz J6zsef,
Vambery Annin es masok kepeit allitottuk ki. Segitseget ez alkalommal is a MTA Kezirattarat61, az ujvideki Magyar Tanszek
konyvtarat61, a zentai konyvtart61kaptunk, s ezt sajat anyagunkkaLegeszitettiik ki. A kiallitas anyagat H6di Eva allitotta ossze es
nyitotta meg.
1998-ban a Szarvas Gabor Nyelvrnuvelo Napok kiallitasat A
magyar nemzeti nyelv letrehozasa cimen nyitottuk meg. A kiallitas anyagat Molnar Csik6s Laszl6 allitotta ossze az ujvideki
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Tanszeki Konyvtar, a zentai es az adai konyvtar anyag alapjan.
Megnyit6 beszedeben az alabbiakat hangsulyozta: "A kiallitott
szovegekkel, konyvekkel es kepekkel azt kivanom bemutatni, erzekeltetni, milyen hosszUes rogos ut vezetett ahhoz, bogy a p6rinak tekintett magyar nyelvbol nemzeti nyelv legyen, es bogy az
eur6pai koznyelvnek szamit6 latint felvaltva hivatalossa vciljek
Magyarorszagon." A kiallitas anyaga a magyar allamnyelvert
folytatott kiizdelem fontos esemenyeit es szemelyeit mutatta be,
emleket allitva szamos ir6nak, nyelvesznek, neves allamferfinak,
akik e hareban reszt vettek, koztiik Kazinezynak, Vorosmartynak, Kolcseynek, Wesselenyinek, Szeehenyinek es masoknak,
valamint felelevenitette a nyelviIjit6 mozgalom esemenyeit.
Kiallitcisainkszepen bontakoz6 SOfaI999-ben megbomlott. A
bombazasok miatt nem keriilhetett sor idoben az anyaggyiijtesre,
koriilmenyeink folytan pedig nem volt m6dunk eleget tenni
olyan biztonsagi felteteleknek, amelyek sziiksegesek voltak ahhoz, hogy egy kesz kiallitasi anyagot Magyarorszagr61 elhozassunk. Ez a problema egyebkent elegge altalanos jellegii. Eppen
ezert a kiallitasok osszeallitasanal inkabb az ismerettetjeszto
szempontokat tartjuk szem elott, nem annyira a kiallitott anyag
eredetisege, p6tolhatatlansaga a f6 eel. --Altalaban masolatokkal dolgozunk, eredeti anyagot esak akkor allitunk ki, ha sajcitgyiijtemenyiinkbol va16. Az iinnepelyes
megnyit6 titan a kiallitasok ciltalaban ket hetig nyitva vannak,
bogy az erdeklodok, tobbek kozott iskolai osztalyok tanaraik vezetesevel megtekinthessek. A sokszorositott formaban elkeszitett
kiallitasi kata16gusok, ismertetok, melyeket a latogat6k rendelkezesere boesatunk, segitik a tajekoz6dast. Remeljiik, bogy e kiallitasok szemleletes formaban hozzajarulnak a Szarvas Gabor
Nyelvrnuvelo Napok eelkitiizeseinek megval6sulasahoz.
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