
Az Országos Széchényi Könyvtár Weö-
res Sándor születésének századik évfor-
dulójára emlékezõ rendezvényei szep-
tember 17-én vették kezdetüket. 

Szeptember 17-én Tolnai Ottó nyitot-
ta meg a költõ és a festõmûvész barátsá-
gát, alkotó együttmûködését bemutató
kiállítást, melyen a közönség által még
soha nem látott Weöres-kéziratok, raj-
zok, izgalmas dedikációval útjukra 
bocsátott kötetek, ritkán látható Illés Ár-
pád-festmények és metszetek gazdag
kollekciója kerül egy térbe, föltárva és
értelmezve a két életmû metszéspontjait. 

Az 1929/30-as tanévet Weöres a Ré-
vai Miklós Reálgimnázium tanulójaként
kezdte meg Gyõrben. Egy rokon hölgy
buzgalmának köszönhetõen az ifjú költõ
hamarosan megismerkedett a nála alig
idõsebb képzõmûvész Illés Árpáddal, aki
ekkor már Rudnay tanítványa a fõisko-
lán, de a szünidõket Gyõrben tölti. A fia-
talok között kialakul az a szoros kötelék,
mély barátság, mely halálukig kíséri
õket, hol játékos, garabonciás kalandokra
csábítva, hol komoly közös munkákra
ösztökélve. Életük utolsó évtizedeiben
pedig az egymás munkáira reflektáló al-
kotásokban felragyogva. 

Illés Árpád 1935 után Weöresnek
több könyvét tervezi és illusztrálja, majd
hamarosan valódi közös munkákba kez-
denek. Természetüknél fogva ilyenek a
színpadra szánt darabok. Elkészül A
holdbeli csónakos Illés színpadi tervei-
vel, abszurd játékuk, a Tyunkankuru Illés

jelmezterveivel; de nagy elhatározással
fognak bele a csak maguk számára ké-
szülõ „kék, barna és sárga könyvbe” is,
amelyekbe az elgondolás szerint Illés raj-
zai és Weöres szövegei felváltva kerül-
nek, végeredményként egy közös kor-
puszt alkotva. 

Weöres Pestre költözése a levelezés
megszûnését vonta maga után, és úgy tû-
nik, a korábbi két évtized szoros „min-
dennapi” együttléte is eloldódik. Átadja
helyét egy alkotói értelemben sokkal in-
tenzívebb közelségnek, mely elsõsorban
Illés Árpád mûvészi „fordulatának” kö-
szönhetõ, aki az 1960-as évekre alakítja
ki végsõ, összetéveszthetetlen képi vilá-
gát. Weöres-versek születnek Illés-fest-
ményekre és Illés-képek a költõ szöve-
geire. 

Nyilatkozataik, teoretikus megnyilvá-
nulásaik egészen pontosan rávilágítanak
erre az alkotáslélektani, alkotástechnikai
közelségre, és megfogalmazzák a mûal-
kotásról mint a világban megjelenõ, alko-
tott és újrateremtett, sajátos valóságról
kiérlelt gondolataikat. 

„Sültrealizmus” – mondja Weöres,
amikor szürreálisnak aposztrofált versei-
rõl kérdezik, amit már jóval korábban, 
A vers születése címû disszertációjában is
kifejtett: a mû teremtés voltának van
igazságtartalma. Teremtés, de „csak a
rendelkezésre álló tárgyi és szellemi ele-
mek felhasználásával készülhet a mûve, a
semmibõl valamit nem alakíthat”. Erre
felel Illés Árpád 1978-as életút-interjújá-
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ban: „Semmit nem lehet kitalálni, csak
azt, ami van”. 

Alkotástechnikai közelségüknek bi-
zonyos értelemben kulcsa egy harmadik
mûvészeti ághoz, a zenéhez való viszo-
nyuk. Weöres verselméleti gondolko-
dásának kezdettõl fogva központi kate-
góriája a zeneiség kérdése, munkáinak
elsõdleges építõelemei zenei elemek, rit-
mus, tónusok, motívumok, hangzás, a
legrövidebb verssortól a nagy ívû kom-
pozíciókig. Illés megrögzött zenehallga-
tó, zene mellett fest, és jeles kortárs ze-
neszerzõkkel kerül kapcsolatba, akik 
mûtermét látogatják, és munkáit szívesen
használják fel lemezborítóikon. Ez kizá-
rólag azért történhet, mert Illés az utolsó
két évtized pszeudo-szürrealista alkotá-
saiban ugyancsak „zenei” módon építke-
zik: színek és formák ritmusa, harmóni-
ák, akkordok, összhangzásokból játéko-
san vagy éppen ironikusan kimozdított
„hangok”, visszatérõ motívumok variáci-
ói képzik meg titokzatosan a mûveit. 

Mindketten beszélnek magáról az al-
kotási folyamatról, arról, hogyan születik
a mû. Az említett formákról, ritmusokról,
akkordokról, szépségrõl, a valóság ele-
meinek alkalmazásáról, eljutva egészen a
mû kapujáig. Ezen belépni az értelmezés
esendõ szavaival nehéz. A munka feldú-
sul, megmagyarázhatatlan módon jelen-
téssel telítõdik. Az alkotó számára is ti-
tokzatosan megszületik a mû: a teremtett
valóság. 

Weöres Sándor és Illés Árpád egymás
közelében, ihletésében megszületett
munkáiról gondolkodva szükségképpen
megfogalmazódnak a két életrajz met-
széspontjai, közeledések és távolodások.
Még inkább szükségszerûen rendezõd-
nek egymás mellé azok az alkotások,

amelyek formai-tartalmi jegyeikkel ha-
tással voltak a másik alkotó munkáira,
valamint közös munkáik is. Kiállításunk
ebben a felfogásban igyekszik végiggon-
dolni és bemutatni a két alkotó teremtõ
barátságát.

A kiállítás 2013. szeptember 17. és
november 17. között tekinthetõ meg
keddtõl szombatig 10 és 18 óra között az
Országos Széchényi Könyvtár Corvina-
termeiben.

2013. október 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16,
18, 22, 25-én, 13 órai kezdettel a Múzeu-
mok Õszi Fesztiválja keretében rendha-
gyó tárlatvezetéseket tart a kiállításban
Földesi Ferenc irodalomtörténész, az
OSZK Kézirattár vezetõje.

Részvételi szándékát kérjük, jelezze a
pr@oszk.hu címen, vagy hétfõtõl csütör-
tökig 9 és 16 óra között, pénteken 9 és 
14 óra között a 06 1 224 3745-ös telefon-
számon, a programot megelõzõ nap déli
12 óráig.

A kiállítás megnyitását követõen havi
rendszerességgel pódiumbeszélgetés-so-
rozatot indítunk, mely – tágasabban ráte-
kintve a két életmûben megfogalmazódó
alkotói kérdésekre – kép és szöveg, iro-
dalom és társmûvészetek kapcsolatát jár-
ja körül, különös tekintettel a XX. száza-
di és kortárs magyar mûvészetre.

Szeptember 17-étõl elérhetõ a rendez-
vénysorozatot kísérõ honlap is, ahol a 
látogatók megtekinthetik a kiállítás válo-
gatott darabjait, tájékozódhatnak a tárlat-
vezetések idõpontjáról, és részesei lehet-
nek a lezajlott pódiumbeszélgetéseknek
is (www.oszk.weores-illes.hu). ■
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