
84 85

áFrA János

Az érzékek előtt, 
az érzékek után

A megmozdult szótár – Weöres sándor

„[N]em rejtőzöm – csak igazában nem va-
gyok. / Cselekszem és szenvedek, mint a 
többi, / de legbenső mivoltom maga a nem-
lét. // Barátom, nincs semmi titkom. / Át-
látszó vagyok, mint az üveg – épp ezért / 
miként képzelheted, hogy te látsz engem?” 
– Weöres Sándor Önarckép című versének 
zárlata akár önleleplező mottója is lehetne 
ennek a kiállításnak, hiszen arra a főképp 
a keleti gondolkodástörténetben meghatá-
rozó belátásra utal, hogy a személy a maga 
átmenetiségében messze nem azonos a lé-
nyegünkkel, s létünknek egy mindnyájunkat 
összekötő közös többszörös ad dinamikát. A 
mindséget megelőző „semmi”-ben azonosak 
voltunk, mielőtt beléptünk volna az időbe, a 
születések láncolatába, és általa egylényegűek 
maradunk individuális létezésünk után. Iga-
zából most is részesei vagyunk, csak a külön-
féleképp megélt, relatív valóság(ok) elrejti(k) 
előlünk ezt a lényegi egységet, melyre a 
másoktól való elválasztottság emlékeztet. 
Éppen úgy, ahogy a megmaradt tárgyak és 
szövegek megidézik a személyt, miközben 
egyúttal felhívják figyelmünket a hiányára is.

Egy költő életművére koncentráló iro-
dalmi kiállítás általában a szubjektum törté-
netéről és más szubjektumokkal való kapcso-
latairól akar mesélni, a személynek tulajdo-
nított gondolatok és elvek szemléltető meg-
jelenítésével, a költőhöz közvetlenül kötődő 
vagy őt felidéző tárgyakkal és idézetekkel. Itt 
is láthatunk könyveket, felnagyított kézira-
tokat, saját rajzokat, leveleket, a költő alakját 

megidéző képeket (például Illés Árpádtól) és 
fotókat, egy interaktív térképen pedig meg-
ismerhetjük a világot látott költő egykori 
célállomásait, a konkrét helyekhez kötődő 
verseket is. A tablókon feltűnnek a szülők, 
a Weöresre nagy hatást gyakorló költőtársak 
(Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi De-
zső, Füst Milán) és zenészek (Bartók Béla, 
Kodály Zoltán), valamint természetesen a 
feleség, Károlyi Amy is, mégpedig a szemé-
lyeket megidéző, tehát a személyességnek 
valamelyest mégiscsak teret engedő versek 
kíséretében.

Egy tárlatnak szükségszerű velejárója, 
hogy a részletekre figyel, a megosztottságra, 
amit a Hamvas Bélával is szoros barátsá-
got ápoló Weöres éppenséggel meghalad-
ni próbált az ideológiákon felülemelkedő, 
a szétválasztottságot megszüntetni akaró, 
bölcsen játékos, egyszerűen zenei nyelvi-
séggel, amely költői hangját meghatározta. 
Nemcsak magyar, de nemzetközi viszony-
latban is kevés alkotó volt képes metafizi-
kai irányultságú, mégis vallások felett álló, 
szinte valamennyi meghatározó hitrendszer 
mítoszait és belátásait használó, azokat hite-
lesen szinkretizáló nyelvi világot teremteni. 
Weöres azok közé tartozik, akinek ez sike-
rült. Lírai munkái mellett a Tao Te King- és 
a Gíta Govinda-fordítása, valamint A teljesség 
felé című munkája is fontos állomásai voltak 
spirituális útkeresésének.

Weöres írásait gyakorta még ma is az 
első versek közt ismerik meg és teszik saját-

jukká a legkisebbek, mert a dallamos, ritmu-
sos, leleményes szókapcsolatokból álló, variá-
ciókra és ismétlésekre épülő szövegek fülbe-
mászóak, könnyen tanulhatóak, izgalmasak, s 
ha eredetileg nem is gyerekverseknek szánta 
őket a költő, sokkal inkább „ritmikai stúdiu-
moknak”, a tárlat egyik tablójának levélrész-
letéből kiderül, hogy azért gyerekversként is 
utalt rájuk olykor. Amellett, hogy e szövegek 
képesek elementáris hatást gyakorolni min-
den korosztályra, másik fontos jellemzőjük, 
hogy javarészt lefordíthatatlanok. Pedig uni-
verzális elvek alapján szerveződnek, hiszen 
Weöres a zeneiség elsőbbségét vallotta a tar-
talommal szemben. Azt írta, a költészet „ne 
valamiről, hanem valamit beszéljen”, ez a va-
lami azonban egy nehezen körülhatárolható, 
elementáris szinten van. Az éneklésben a rá-
ció előtti egységet látta, s verseinek zeneisége 
mindig ennek az ősállapotnak, az „öntudat 
előtti”-nek a megidézése, átélhetővé tétele 
irányába tartott. 

A megmozdult szótár című tárlat sem éri 
be a részletek bemutatásával, ezért nem csak 
az életút egykori kellékeit és termékeit, ki-
merevült lenyomatait találjuk meg a térben. 
Hegyi Katalin kurátor a Moholy-Nagy Mű-
vészeti Egyetem Kreatív Technológia La-
borjának tagjaival együttműködve egy olyan 
anyagot hozott létre, amely egyrészt igazolja 
a versek inspiráló erejét, ráadásul tíz olyan 
művel, amelyek maguk is valamiféle közös-
ségélményre adnak lehetőséget, több is van 
köztük, amely pedig kifejezetten továbbal-
kotásra ösztökél. Ha elsajátítottuk a játék-
szabályokat, kreatív energiáinkat alkalmazva 
magunk fedezhetjük fel a lehetőségek tárhá-
zát egy-egy installáció esetén.

A Gyümölcsversek a befogadói odafor-
dulás, figyelem metaforái, egészen közel kell 
emelnünk fülünkhöz a plüssgyümölcsöket, 
hogy halljuk is a Weöres-szövegeket, me-
lyekben megidéződnek. A Versrajzoló című 
mű képernyőjén végig húzott ujjunkkal szer-
vezhetjük sajátos alakzattá az előúszó és köz-
ben hallható sorokat. Szép képverseket is lét-
rehívhatunk, ha ügyesek vagyunk, amelyek 

aztán egy érintésre elillannak szemünk elől.
A Weöres Keresztöltés című versét fel-

használó játék esetén a négyzet alakba 
rendezett tizenhat rövid szó sorrendjét mi 
határozhatjuk meg összekötéssel, különfé-
le szövegváltozatokat teremtve, melyeket el 
is menthetünk a lehetséges versalakzatok 
közé, ha az adott variációt mi találtuk meg 
elsőképp. A Versfoltozó esetén a versszakok 
hiányzó szavait kell helyre illesztenünk, 
a feladat itt tehát lehatároltabb, mint az 
előbb, egyszerűen az eredeti szövegállapotot 
kell rekonstruálnunk. Egyfajta augmentált, 
vagyis kiterjesztett valóságként működik ez 
a játék: miután a vers körül libegő szó va-
lamelyikét „elkaptuk”, tenyerünkön szállítva 
illeszthetjük helyére azt.

A Verstapintó nevű installáció változatos 
felületű hengeralakzatokká transzformált 
Weöres-verseket tár a szemünk elé. A hosz-
szú, rövid, magas és mély magánhangzókat 
különböző felületi minták jelölik, s egy-egy 
hengert a sárga körre illesztve derül csak 
ki, melyik vers alakzatát fogtuk kezünkbe. 
A Verskoppintó esetén már aktívabb szerep 
jut nekünk, a hosszú és rövid szótagokat a 
képernyőn kopogtatva kell visszaadunk az 
olvasott szöveg ritmusát, a gép pedig javít 
minket, ha tévedünk. 

A Gondolatfújónál egy plexilap pity-
pangjára fújva repülnek szét majd állnak 
újra össze a betűk egy verssé a falon. Előre 
kiszámíthatatlan, éppen melyik írást látjuk 
majd következőnek a számtalanból. A Gala-
xis című installáció már bonyolultabb rend-
szert tár elénk, de talán nem is fontos ben-
ne eligazodni, lényeg, hogy konkrét példák 
által érzékelhetjük, milyen sok kapcsolódási 
pont lelhető fel a hatalmas életművön belül, 
s mennyire szerteágazó mitikus utalásrend-
szerrel bírnak a szövegek, melyeket itt külön-
böző szempontok, például kulcsszavak vagy 
időszerkezet alapján is összehasonlíthatunk.

Ezek a különleges, interaktív nyelvi játék 
installációk aktív bekapcsolódást várnak a lá-
togatótól, a friss médiatechnikák segítségével 
lehetőséget teremtve arra, amire Weöres is 
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minden bizonnyal büszke lenne: a virtualitás 
alkalmazása a „valóság”-gal kapcsolatos kép-
zetek elbizonytalanítására is alkalmas lehet, s 
ez a realitásról kialakult kép újragondolására 
ösztönözheti a látogatót.

Mint tudjuk, eredetileg a költő születé-
sének 100. évfordulójára készült el a tárlat 
anyaga, s elsőképp a budapesti Petőfi Iro-
dalmi Múzeumban volt látható 2013-ban, 
azóta viszont több helyszínen installálták 
már, én a debreceni Déri Múzeumban talál-
koztam vele először, de Pécsen, Szegeden és 
nemrég Veszprémben is járt, mielőtt ide, a 
sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumba 
költözött. Ezzel az állomással azonban nem 
ér véget a vándorkiállítás, hiszen Miskolcon, 
majd pedig Erdélyben is több helyszínen lát-
ható és megélhető lesz ez a Weöres-verseket 
valóban újraaktivizáló és mozgásba hozó ki-
állítás.

(Elhangzott „A megmozdult szótár – Weöres 
Sándor” c. kiállítás megnyitóján, a sátoralja-
újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban, 2016. 
április 21-én. A tárlat 2016. szeptember 25-ig 
látogatható.)

PéTer Márta

Fókuszban – novák Ferenc

Elöljáróban pár szó arról, hogy mit írtam 
én erre az alkalomra. Nem életrajzot, nem 
pályaképet, nem rendszerezett koreográfiái 
elemzéseket, nem összefoglaló ismertetést 
és nem kritikát valamely darabról; az én ol-
vasatomban leginkább egyfajta laudáció az, 
amiben összefoghatóvá válik egy alkotói út, s 
vele az alkotó személyiség elismerő köszön-
tése, aminek a ma estét is vélem.

És már az első soroknál jön a kérdés: 
vajon nem olyanok előtt beszélek-e, akik 
jószerével mindent, vagy majdnem mindent 
tudnak Novák Ferencről? Hiszen, életpályá-
jára gondolva, egészen biztos vagyok benne, 
hogy ezen a fórumon alig akad olyan, aki 
ismeretlenként tekint rá. És igazán becsül-
ve a neofitákat, a friss kíváncsiakat, azt hi-
szem, mégiscsak abból indulhatok ki, hogy 
Novák Ferencet jószerével mindenki ismeri. 
S nemcsak az immár interneten is elérhető 
elképesztő mennyiségű adat, film, interjú és 
sokféle dokumentum miatt, hanem azért, 
mert: Novák Tata egy intézmény! Az el-
múlt sok évtized (sőt, fél évszázad) magyar 
és nemzetközi táncművészetének, színházi 
életének, kultúrpolitikai küzdelmeinek törté-
netét egyszerűen nem lehet nélküle megírni, 
de még nagyjából összefoglalni sem, ahogy 
most a személyesebb események tára is szük-
ségszerűen hiányos marad. Például rögtön az 
impozáns díjak sora, hiszen Novák Ferenc 
a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas, Erkel 
Ferenc-díjas koreográfus és rendező, etno-
gráfus, érdemes művész, de hát a díjakból is 

tizenkilencet találtam – és a lista hiányos. Ez 
azonban nem is lehet másképp, hiszen an-
nak idején a szolnoki, azaz eredetileg Alföldi 
Néptánc Fesztivál, illetve a Zalai Kamaratánc 
Fesztivál díjait is sorra vitte amatőr társulatá-
val, az 1954-ben létrehívott és általa alapító-
ként is jegyzett Bihari János Táncegyüttessel. 
Hogy ez sikerülhessen, hogy ez ma is olyan 
természetesnek tűnjék, Novák Ferencnek egy 
„ütős”, művészi-előadói szempontból is meg-
kérdőjelezhetetlenül kvalitásos gárdát kellett 
kiképeznie. (Az eredeti szolnoki élménnyel 


