PÁDÁR ESZTER
Mi mennyi?
Egy kiállítás keletkezéstörténete

Örkény-év
Az elmúlt évben Örkény István özvegye, Radnóti Zsuzsa és az íróéletmű-sorozatot
gondozó és megjelentető Palatinus Kiadó kezdeményezésére több országos intézmény (a Petőfi Irodalmi Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár, az Országos
Színháztörténeti Intézet és Múzeum) vezetői fogtak össze, hogy 2012-ben méltó
módon, közös összefogással tudjuk megünnepelni Örkény István születésének 100.
évfordulóját. A közös megbeszélések, ötletek alapján egy nagyszabású rendezvénysorozat terve rajzolódott ki, melyben minden intézmény részt vállalt. Úgy gondoltuk, hogy az együttes munkával létrehozott programok, események nem kioltják,
hanem erősítik egymást, és könnyebbé teszik az emlékév sajtóban, médiában való
népszerűsítését és a közönség tájékoztatását. Az irodalmi múzeum természetesen
egy kiállítás létrehozásával csatlakozott az ünneplőkhöz.
Irodalmi kiállítás
Sokszor és sok helyen merül fel kérdésként, hogy milyennek kell lenni egy irodalmi
kiállításnak. Hogyan lehet, lehet-e egyáltalán irodalmi szövegeket megjeleníteni, van-e
létjogosultsága, meg lehet-e fogni az életmű lényegét, vagy alkotójának szándéka szerint
be lehet-e azt mutatni a látogatóknak, közelebb lehet-e hozni az irodalmat és a szerzőket az olvasókhoz. Ad-e többet egy kiállítás annál, mint amit a könyvek olvasása jelent,
érdemes-e eljönni és megtekinteni, végigböngészni akár hosszú órákon át egy tárlatot,
ahelyett, hogy otthon ülve elővennénk a szerző műveit és újraolvasnánk. Nyújt-e újat a
szövegek értelmezéséhez, vagy csak színes illusztrációját adja azoknak. Természetesen
minden kiállítási forgatókönyv összeállítása, megtervezése előtt a kiállítás rendezőjének
fejében ezek a kérdések fogalmazódnak meg, és úgy vág bele a munkába, hogy csak
reménykedni tud, az általa elgondolt és kitalált gondolatsor megvalósítható, és a látogatókban is hasonló kép alakul ki a tárlat megtekintése után; a befogadó megérti, amit a
kiállításrendező mondani akart a szerzőről, annak írói világáról, látásmódjáról. Örkényről kiállítást csinálni könnyű – gondolhatnánk –, de sok olyan helyzet adódott, amit
gondosan el kellett kerülni, hogy ne legyen pátoszos, túlterjengős, szájbarágós és közhelyes (bár ez utóbbi ellen még talán nem is lett volna Örkénynek kifogása).
Forgatókönyv
A tervezéskor legelső gondolatom az volt, hogy a kiállítás egy nagy dobozlabirintus
legyen, és ezekből a dobozokból nyíljanak ki innen-onnan tárlók, ahová el lehet
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helyezni relikviákat, helyek, ahová be lehet lépni, ahová be lehet nézni, ami mögé be
lehet kukucskálni. Minden nagyon látványos, már-már teátrális legyen, sok geggel,
trükkel, különleges megoldásokkal. Tehát az egész tér egy nagy dobozváros, amiben
a szövegeket és a különböző dokumentumokat a látogatóknak kell megkeresniük,
felfedezniük. Nem nyilvánvaló, hogy mit talál, nem fogjuk a kezét és vezetjük végig
a térben, hanem az ő közreműködésére is számítunk. Örkény ezt írja: „A groteszk
megingatja a végérvényest, de nem állít egy másik végérvényest a helyébe. Pont
helyett mindig kérdőjelet tesz, tehát nem lezár, befejez, hanem utat nyit, elindít.”1 A
kiállítás is ezt próbálja megvalósítani, kérdéseket tesz fel, amelyekre a látogatónak
kell a választ megtalálnia, aki nem passzív, hanem alkotó társa, részese a folyamatnak, hiszen a kiállítás csak akkor működik, ha a látogató hajlandó részt venni a játékban, hajlandó az alkotók elképzelése szerint végigmenni a labirintusban és
megfejteni, felfedezni azokat a játékokat, feladatokat, amelyek elé állítjuk. Ebben
Örkény egyik sokat idézett mondata is vezérelt, amit az egypercesekről mondott:
ezekben a szövegekben a „közlés minimumát nyújtja és a képzelet maximumát
várja”2 tőlünk. Ugyanígy a kiállítás is számít a látogatók aktív részvételére, felfedező
kíváncsiságukra.
Ebben különbözik a kiállítás más típusú, például képzőművészeti tárlatoktól, hiszen ott minden rögtön látható, valamiféle vezérlő elv szerint csoportosítva vannak
kifüggesztve a képek, a látogató végignézi a műalkotásokat, közben elgondolkodik,
vagy sem, az egyik kép hat rá, a másik kép nem, talán szereti, talán nem, tetszik neki,
vagy sem. Esetleg ismeri a művészt, de lehet, hogy nem, és mégis valamiféle hatást
azonnal kiváltanak belőle a látottak.
Egy irodalmi kiállításban egész más a kiindulási pont. A munka legelején végig
kell gondolni, kinek szól a kiállítás, kit akarunk megszólítani. Kik azok, akik eljönnek megnézni? Ismerik-e az író életművét? Szeretik és azért jönnek, mert jól ismerik
már és azokat a számukra is ismerős dolgokat keresik, ami miatt fontos nekik; vagy
akarnak új dolgokat tanulni, soha nem látott tárgyakat, dokumentumokat megnézni,
összefüggéseket találni? Tanulni szeretnének vagy szórakozni? Fogékonyak-e az
újra, és hajlandóak-e energiát fektetni egy kiállítás befogadásába, ami kifejezetten
sok munkával jár, nem csak könnyed szórakozás, hiszen itt olvasni kell, ezt nem
lehet megúszni, nem olyan, mint a kötelező olvasmányok zanzásított összefoglalója.
Hiszen egy egypercesen már nem lehet rövidíteni.
A PIM látogatóinak nagyobb hányadát az iskolás csoportok teszik ki. Mivel Örkény és főleg az ő művein keresztül bemutatott, tanított groteszk műfaja iskolai
tananyag, a kiállításnak mindenképpen a tananyagba illeszthetőnek és jól értelmezhetőnek, taníthatónak kellett lennie. Ez volt az egyik fő oka annak, hogy a kiállítást
két részre osztottam: a kezdeti elgondolásban szereplő dobozlabirintust egy bevezető, életrajzi rész előzi meg. Az irodalmi kiállításoknak állandó része az életrajz. Különböző megoldásokkal találkozhatunk, hol a tárlat elején, hol a végén,
ÖRKÉNY István, Széljegyzetek = Ö. I., Visszanézve, Bp., Szépirodalmi, 1985, 288.
Látogatóban Örkény Istvánnál = Tengertánc. In memoriam Örkény István, szerk. RÉZ Pál, Bp., Nap, 2004,
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összefoglalásul olvashatjuk az író életútját pontokba szedve, az alapkoncepcióhoz
kapcsolható főbb eseményeket kiemelve. Jelen esetben az életrajz nem csupán egy
rövid ismertető, amiből megtudjuk, hogy az író hol született, milyen iskolái voltak,
mikor kezdett el írni és hogy hívták három feleségét, hanem a mű maga. Az első
teremben ugyanis egy hagyományosnak mondható életrajzi tablókiállítás látható, de
ez egyfajta bevezetője és magyarázója is az utána következő fejezetnek. Egyfelől
különválik a két rész, másfelől azonban segíti, előkészíti, értelmezi és feltételezi
egyik a másikat.
Essék szó most már a kiállítás fő koncepciójáról. „Számomra a szépség a világ
groteszk látásmódjában valósul meg”3 – mondja Örkény, és ez a gondolat kerül a
tárlat középpontjába is: a groteszk mint műfaj és hang Örkény műveiben, kialakulása és megvalósulása írásaiban. Egyperceseit használati útmutatással látta el, amiben
meghatározza, hogyan kell olvasni azokat, segítséget nyújt, eligazító támpontokat ad
az olvasónak. Az Arról, hogy mi a groteszk című novellájában pontosan megfogalmazza, hogy a groteszk a feje tetejére állított világ, egyszerűen csak úgy kell szemlélni a
dolgokat, hogy előrehajolva, lábunk között hátranézve kell normálisnak elfogadnunk mindent, és akkor már minden érthető is, mindent megmagyarázhatunk ebből
a nézőpontból látva. „Hiszen a groteszk, ha nagyon röviden akarnék róla valamit
mondani, az nem más, mint hogy az ember a világról valamilyen képtelenséget állít,
hogy ennek az árán a világ valóságát jobban meg tudja közelíteni.”4 A kiállítás forgatókönyvírója is ebből indul ki. Az a normális, amit Örkény ír, és minden egyéb, ami
a világban van, az a nem normális. Ha innen közelítjük a világot, akkor talán meg is
érthetjük. És talán megérthetjük az életrajzából közelítve is, ha végignézzük, honnan
jött, milyenek voltak a családi körülményei és a történelem hogyan szólt bele az
életébe, milyen groteszk és abszurd történeteket mesél el saját életéről. Talán arra is
választ kaphatunk, honnan jön ez a kétféle látásmód, ami írásait jellemzi.
A kiállításra készülve a Magyar panteon című egypercest olvasva magunkra ismertem. Az irodalmi, életrajzi kiállítások karikatúráját és egyben receptjét kaptam kézhez. A szövegben egy kiállításról olvashatunk, melyet az éppen zárva tartó
kiállítóhely gondnoka állít össze az iskolai kiránduláson lévő lányosztálynak. A
Hubauer Sándor emlékkiállításban sok minden megtekinthető: fotók, emléktárgyak,
személyes holmik, családi ereklyék, jelentéktelen apróságok, melyek bizonyítják a
főhős személyes nagyságát, korszakos jelentőségét. Ebből az egypercesből vett idézetek végigkísérik a teljes kiállítást, összekapcsolják a két tematikai egységet, a valóságot és a fikciót, ugyanakkor el is emelik a kiállítást a pátoszosságtól.
A kiállítás
A kiállításba lépve Hubauer Sándor emlékkiállítása fogad minket. Hasonlóan a Magyar panteon című írás hőséhez, a színes tablókon fényképek, családi relikviák, eredeti
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Mit jelent önnek írónak lenni? = ÖRKÉNY István, Párbeszéd a groteszkről, Bp., Szépirodalmi, 1986. 441.
Mit jelent önnek a siker? – ÖRKÉNY István, Párbeszéd a groteszkről, i. m., 163.
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dokumentumok, levelek segítségével mutatjuk be a gazdag életutat. Az első rész
rózsaszínűre festett falain elsőként természetesen a családi háttérről, a gazdag polgári, értelmiségi család jólétéről kapunk információkat. A szülők és Örkény gyerekkori
fotói mellett a híres-hírhedt patikákról látunk képeket, és a Krúdy- és Mikszáthhősként jellemzett édesapáról olvashatunk. A következő falon a meghatározó piarista iskolát és a családi hagyományokat folytató vegyészmérnöki és gyógyszerészi
diplomát szerző fiatalembert láthatjuk. Szintén rózsaszín a háttér az írói indulás és a
30-as évek baráti munkatársi kapcsolatait bemutató dokumentumok mögött is.
Ugyanis ekkor még egy nagyon jó körülmények között élő, gazdag fiatalembert
látunk, akinek nem okoz gondot írótársaival lapot indítani és azt finanszírozni, aki
gazdag földbirokos lányát veszi feleségül, és vele gondtalanul, szülői támogatással
vág neki az életnek, és aki minden kérdés nélkül ad kölcsön az igen szegény Zelk
Zoltánnak igen nagy összegnek számító 20 pengőt. A dolgoknak ez a kettős látása,
már ekkor kifejlődött benne – mondja visszaemlékezésében – egyrészről a gazdag
családi háttér, másrészről a szegény írók, akik között tölti idejét. Ez a kettősség
végigkíséri egész életét, ez a kettős látásmód írói kifejezőeszköze is lesz.
Az első rész tehát a boldog családi biztonságot, békét szimbolizáló rózsaszín
merészségével indul, hogy aztán a háború és munkaszolgálat, hadifogság borzalmaival éles kontraszttal feketeségbe váltson.
A rossz társaságba keveredett ifjút apja Londonba, majd Párizsba küldi, ahonnan
épp a II. világháború híre és az utolsóként induló vonat hozza haza, hogy mint
gyógyszerész teljesítsen szolgálatot és harcoljon a fronton, majd 1942-ben mint
munkaszolgálatost a Doni frontra vigyék, ott orosz hadifogságba essen, és csak
1946 karácsonyán, négy és fél év után térhessen haza. Ezt a tragikus életrajzi sort
erősítő fekete színt később az 50-es évek egyen szürkéje váltja fel, és ez marad az
életút végéig. Ezek a színek már a fejtetőre állt világot is jelképezik, az elveszettséget, a hirtelen kiszakadást, a létbizonytalanságot, a halál közelségét és borzalmait,
illetve a sematikus 50-es évek egyformaságát, a diktatúra merevségét, a kor humortalanságát.
A háború minden poklát megjárt és sok mindent megtapasztalt ember egy egészen másik Magyarországra tér haza, ahol az 50-es évek sematizmusa és a kommunizmus abszurditásai fogadják. Az 56-os forradalomban való részvételéért az
elhallgattatás évei sújtják az írót. Csak 1962-től kezdődik igazi írói karrierje, ekkortól
jelennek meg újra írásai, legjelentősebb könyvei, válik igazán népszerűvé és ismertté,
sokak által olvasott, máig népszerű szerzővé, az egyperces műfajának kitalálójává, és
válik színpadi művei révén világhírűvé.
Amitől a kiállítás ezen fekete és szürke tere nem csak száraz tananyag és kötelezően bemagolni való lecke, hanem élvezetes időutazás is a különböző korszakokba,
azok Örkény szövegei. Itt szinte kizárólag interjúkból vett idézetek, visszaemlékezések olvashatók Örkénytől, tehát nem szépirodalmi szövegek, hanem élőbeszédből
vett, szerkesztett vallomások. A Párbeszéd a groteszkről című kötetben nagyon sok és
fontos beszélgetés, rádióinterjúk, újságcikkek szerkesztett változatai jelentek meg.
Bőven volt miből válogatni, így autentikus forrásból, magától az írótól tudhatjuk
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meg: mit gondolt a világról, irodalmi indulásáról, József Attiláról, a fiatal írókról, a
történelmi, politikai korszakokról, amelyben élt. Ezekből, valamint a gazdag és igen
változatos, sokszor csak esetlegesen kiemelt, illusztrációként válogatott leveleiből
rajzolódik ki személyes története.
Ha felülről láthatnánk a kiállítást, akkor kiderülne, hogy az egész tér mégiscsak
egy hatalmas teremben van, és mégiscsak egy nagy labirintusban járunk. Az első
térben az épített falak már sejtetik a zegzugos, kacskaringós teret, mintha már a
labirintusban lennénk, de még csak imitálják a dobozvilágot. Egy óriási kinyitott
dobozháttéren, ismert nemzetközi piktogramok között – mint a törékeny jel vagy az
újrahasznosítás jele – sorakoznak a képek és a szövegek, a bekeretezett valódi dokumentumok és áldokumentumok, az író személyes tárgyai és kéziratai, illetve
könyveinek első megjelenésű kötetei. Egyfajta egymásra rétegződés ez, nem válik el
élesen család és környezet, személyes élmény, valóság és az írói világ. Egymásra
pakolódik a dobozháttéren minden: szövegek, képek, jelek, emlékek szövedéke. Itt
kell megemlíteni László Csaba (René Margit) nevét, aki az első rész látványának,
valamint a kiállítás grafikai arculatának tervezője volt, és aki a két rész közötti kapcsolatot, szoros összefüggést látványban is megteremtette.
A kiállítás első része itt zárul, egy teljes és lezárt életutat ismerhet meg a látogató,
aki, ha nem tudja, vagy nem fedezi fel, hogy tovább folytatódik a tárlat, akkor akár
egy komplex kiállítási élménnyel térhet haza, bár némiképp hiányérzettel: hol volt
ebből az irodalom, hol voltak a találóan válogatott, passzent idézetek, melyek hozzátartoznak egy irodalmi kiállításhoz?
Az életrajzi rész befejezéseként egy hatalmas tükörrel találjuk szembe magunkat,
rajta a már említett egypercesből vett idézettel:
Szíveskedjék terpeszállásba állni, mélyen előrehajolni, s ebben a pozitúrában maradva, a két
lába közt hátratekinteni: Köszönöm.
Most nézzünk körül, adjunk számot a látottakról.
Íme, a világ fejtetőre állt.

Ez a tükör valójában egy ajtó, ezen keresztül léphetünk be az irodalom világába,
Örkény írói világába, a kiállítás második részébe. Itt valódi dobozlabirintusba jutunk, tükrök sokszorozzák a teret, dobozokból épített falak között lépkedünk. A
dobozokban egy-egy egypercessel találkozhatunk, vagyis a különböző dobozokban
minikiállításokat találunk, melyek az egyperceseket hivatottak bemutatni. Semmiféleképpen nem egyszerű illusztrációkról van szó, épp azt szerettük volna elkerülni,
hogy szimplán a szövegeket próbáljuk megjeleníteni. A látogató, az eredeti elgondolás szerint, a dobozok között haladva, azokat felfedezve és megkeresve kell hogy
rátaláljon az egypercesekre, és azokat elolvasva kell kibontania a minikiállítások
értelmét. A dobozokban mintegy harminc db egyperces feldolgozása található, de
ha ehhez hozzáadjuk Réber László illusztrációit is, amelyekkel a dobozrengeteg
monotonságát oldottuk, a televízión vetített egyperces feldolgozásokat, vagy a teremben található eredeti telefonfülkét is, melyben a telefonkagylót leemelve Örkény
előadásában hallgathatunk meg egyperces novellákat, akkor ennél jóval több szövegre és idézetre ismerhet rá a látogató. Az egypercesek válogatásánál – az irodalmi
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kiállítás természetéből fakadóan – a legfontosabb szempont a rövidség és a szövegek megjelenítésének lehetősége volt. Így vannak olyan kedvenc szövegek, melyeket
terjedelmük miatt nem válogathattunk be, és voltak olyan egypercesek, melyek épp
rövidségük miatt kerültek be a válogatásba.
A dobozok tehát – hasonlóan a szövegekhez – absztrakcióra és továbbgondolásra serkentik a figyelmes látogatót.
Az In Memoriam dr K.H.G. című novellában a német tartótiszt nem ismeri a dr.
K.H.G. által említett klasszikus német költőket, írókat, ezért dühében lelövi rabot.
A dobozra helyezett plexilapon olvasható a novella szövege, mögötte pedig magyar
írók és költők portréját látjuk, akik munkatáborokban, halálmenetben vesztették
életüket. Felismerhetjük Radnótit, Szerb Antalt, Rejtő Jenőt és Bálint Györgyöt,
akik szintén értelmetlen halált haltak a világháborúban.
A Hogylétemről című novella rövid szövegét a dobozfalból kihúzható hosszú szalagon olvashatjuk, mire a végére érünk, akkor jövünk rá, hogy mi az, amit a kezünkben tartunk.
A Fasírt szövegét eredeti kéziratban és Örkény javításával is olvashatjuk, de alatta
egy dobozban is megtaláljuk, plexire szedve, mögötte, a dobozban a hentes boltokból ismerős sertés és marha bontási képe látható, az emberi test részletező ábrájával
kiegészítve a tablót. Ez a három kép később visszatér, a kiállítás egy másik, későbbi
pontján Az Állatvédő Egyesület közleménye nyomán mágnestáblára rakva, mint hatalmas puzzle visszaállíthatjuk az eredeti élőlényt, a darabokból újra egész sertés, marha vagy ember lesz, ha elég ügyesek és türelmesek vagyunk. A kiállítás nem csak
szemlélődésre és olvasásra alkalmas, hanem igazi interaktivitásra csábítja a látogatókat. Itt minden megfogható, kihúzható, a látogató minden mögé benézhet, kukucskálhat, mindent használhat, forgathat. Az Itália szövegből például egy peep-show
lett. A doboz három oldaláról bekukkantva három nagy olasz képzőművészeti korszak festményeit láthatjuk, természetesen pucér nőket, miközben a szövegben is
alkudozás folyik az olasz karmester és a hölgyvendég között, a doboz alján pedig
bedobált régi forintokat látunk.
A Fiaink utolsó sorában azt olvassuk, hogy az özvegyasszonyoknak három fiuk
szokott lenni, és mindig a harmadik, aki boldogul. Ezért a szöveg mögötti dobozban egy panorámaképen külföldre szakadt, és ott világhírűvé vált magyar származású színészek, tudósok, feltalálók, zenészek portréját látjuk.
A Magyar vonatkozású levelek dr. Balla Demeter levelesládájába, vagyis e-mail fiókjába enged betekintést. Az imitált gmail fiókban megtalálhatjuk, és egy kattintással
elolvashatjuk, mit válaszolt a magyar tudósnak Albert Einstein, Thomas Mann vagy
Gagarin, egyenesen az űrből. Végülis e-mailt bárhonnan lehet küldeni. Az e-mail
fiók üres helyeinek kitöltésére a Tóték és a Macskajáték dramaturgiai fontosságú leveleiből idézünk. Ezeket nem lehet elolvasni, nem lehet rájuk kattintani, de utalnak a
művekben betöltött fontos szerepükre.
Hasonlóan a Magyar panteonban szereplő Hubauer Sándorhoz dr. Tá. Dé. Vé.
alakja is megjelenik a dobozok között. Az Egy magyar író dedikációi főszereplőjének
ajánlott köteteit is megtekinthetjük a kiállításban. Pontosabban az egyperces szöve-
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ge mint képaláírás szerepel az üvegtárlón, melyben az Örkény által dedikált köteteket láthatjuk, az ezekbe írt bejegyzéseit olvashatjuk, melyek sokszor legalább annyira
változatosak és humorosak, mint Tá. Dé. Vé. ajánlásai szüleinek, barátainak, nőismerőseinek, kollégáinak.
Egyik személyes kedvencem az Üzenet a palackban. Ennek szövegét egy hengerre
írtuk rá, amelyet két oldalról ellentétes állású karral lehet tekerni. Ahogy előrehaladunk a szöveg olvasásával, az úszás karmozdulatait imitáljuk – és talán a felszínen is
tudunk maradni, ha bírjuk szusszal!
Az egyperceseken kívül a világhírnevet hozó drámák magyarországi és külföldi
bemutatóinak plakátjai színesítik a teret. Az előadásokból válogatott fotók vagy a
PIM Hangtárának gazdag gyűjteményéből válogatott színházi előadások, televíziós
feldolgozások videófelvételeiből összeállított montázsok adnak számot Örkény
másik kedves műfajáról, a színdarabokról, a számtalan bemutatóról, színpadi megvalósulásukról, népszerűségükről. Ugyancsak ezekre a drámákra utal a sok doboz és
a „budi”, melyben a híres jelenet tekinthető meg Fábri Zoltán Isten hozta, őrnagy úr
című filmjéből, illetve a már említett telefonfülke vagy a levél motívuma.
Lassan a kiállítás végéhez közeledik a látogató, és a Trilla szövege alatt egy 60-as
évekbeli rozoga írógéppel találkozik, melybe két papírlap között indigó van befűzve,
és ami egyben Vendégkönyvként is szolgál. Így mindenki kipróbálhatja a régi írógépet, és nem kis erőfeszítéssel, de talán jóleső nosztalgiával leírhatja véleményét a
kiállításról.
Múzeumpedagógia
A modern kiállítások elképzelhetetlenek kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások nélkül. Mivel az irodalom érettségi tételei között szerepel egy irodalmi intézmény bemutatása című tétel is, így a kiállítás két téma kidolgozásához is megfelelő
segítség lehet. A különböző korosztályú iskolás csoportoknak szóló foglalkozásokat
már a kiállítás építésének ideje alatt egyeztettük szakkollégáinkkal, próbáltuk azokat
közösen kialakítani és összehangolni a tananyag elvárásaival. Sokszor csak a gyakorlatban derül ki, hogy melyek azok a feladatok, amelyek jól működnek a kiállításban,
melyek azok, amelyek jól segítik a kiállítás befogadását. Ezen a tárlaton nagyon jól
feldolgozható az életrajzot bemutató első rész, nem csak a tananyag elvárásai miatt,
hanem azért is, mert olyan eszközöket is jól be lehet mutatni, melyek kifejezetten a
kiállítás-építés módszerét ismertetik meg, lehetőségeit vonultatják fel. Ilyen például
az órák szerepe: miért vannak ott, mit jelölnek, miért éppen órák, hogyan kapcsolódnak azok az életrajzhoz, az íróhoz és így tovább. Ugyanígy a különböző relikviák,
kéziratok, fotók megjelenése, használata, szerepének célja is fontos eleme a kiállítás
múzeumpedagógiai feldolgozásának. A második részben önálló szövegértelmezéssel
kerülhetnek közelebb a groteszk műfajához a tanulók, egyéni módon mutathatják
be például a dobozokban lévő minikiállításokat, különböző feladatokon keresztül
ismerhetik meg az egypercesek és a drámák szövegét.
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A kiállításnak legfőbb célja – noha látványra, látványosságra épül – az, hogy olvasásra ösztönözze a látogatót. Az irodalmi kiállítás alkalmas arra, hogy az író személyét
közelebb hozza a látogatóhoz, intimebb kapcsolatba kerüljön vele, márcsak azzal is,
hogy máshol nem látható személyes tárgyak, fényképek, kéziratok, dokumentumok
közelébe kerül, olyan életrajzi elemeket ismerhet meg, amelyekről esetleg nem tudott. De mindezeknek az érdekességeknek, kuriózumoknak azt kell szolgálnia, hogy
felkeltse az érdeklődést az író műveinek olvasására, újraolvasására. Mert olvasni jó!
És a kiállítás megtekintése nem mentesít Örkény műveinek olvasása alól.
Mi mennyi? – Örkény István százéves. Emlékkiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban
Megtekinthető: 2012. április 6-tól december 31-ig.
A kiállítást rendezője: Pádár Eszter, PIM
Látványterv: Kemény Gyula, PIM
Grafika, tipográfia: René Margit, grafium

Az Örkény-kiállítás képekben – Mi mennyi? (fotó: René Margit, grafium)
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