TÖRÖK DALMA
Írók poggyásszal – egy kiállítás-sorozat margójára
A Petőfi Irodalmi Múzeum 2004 és 2013 között négy szakaszban valósította meg
Írók poggyásszal című kiállítás-sorozatát, melynek keretében olyan nyugat-európai
kultúrcentrumok magyar irodalmi emlékezetének megidézése volt a cél, amelyek művészi és élettapasztalatok formájában inspirálták, alakították alkotóink tevékenységét.
A projekt lezárultával mód nyílik valamiféle összehasonlító jellegű visszatekintésre,
amely érinti a sorozati koncepció szintjén felmerülő szempontok módosulásait az
egyes helyszínek esetében,1 az ennek megfelelő témastrukturálási különbségeket,
ugyanakkor igyekszik számot adni arról is, mit tett hozzá a témáról való tudásunkhoz a muzeológiai megközelítés, illetve megfordítva: milyen módszertanilag inspiráló dilemmákat köszönhet az irodalmi muzeológia e téma színrevitelének.
Fülep Lajos – itáliai utazástörténeteink egyik jellegzetes figurája – már a múlt század
elején sürgette egy olyan áttekintés létrehozását, amely a Nyugat vonzásának, illetve
a magyarok Nyugat felé törekvésnek okait, gyökereit vizsgálná.2 Az ilyen tárgyú
visszatekintés ma sem érdektelen, s nemcsak azért, mert a magyar irodalmi kultúra
belső szerveződését, önértelmezését alapjaiban meghatározó sajátosságról van szó.3
A globalizációs folyamatok formálisan megnyitották ugyan a határokat, de nem
törölhetik el a kultúrtörténetileg kialakult különbségeket és távolságokat – ez a
kultúrtranszfer irodalmi szeletének történetére való visszatekintést is újra időszerűnek mutatja.
Ezeknek az előfeltevéseknek megfelelően a témául választott európai nagyvárosokat mint a Nyugat-mítosz – koronként változó – vonatkoztatási pontjait vettük
szemügyre, de ettől a sajátos szimbolikus kötődéstől függetlenül is igaz, hogy a környezetünket képező terek soha nem pusztán földrajzi vagy fizikai értelemben vett
közeget jelentenek, hanem sokrétű kulturális konnotációk kapcsolódnak hozzájuk.
A városszöveg fogalma mára bevett szakterminusnak számít, ami jelzi, hogy az
urbanitás témaköre, vagyis a szövegekben megképzett városalakzatok irodalmi
szempontból is egyre nagyobb figyelmet kapnak. E mögött az a tudás is ott van,
hogy az irodalomtörténeti korszakként értett modernség alakulása lényegileg4 kötődik ehhez a településfajtához.

A bemutatás sorrendjében: Párizs – 2004, Berlin – 2007, Bécs – 2010/2011, Itália – 2013.
„Érdemes volna [ezt] a külföldjárást egyszer részletes tanulmány tárgyává tenni. Kitűnnék, azt hiszem,
hogy ily kiterjedt, állandó és erős szomjazása a nyugati kultúrának semmiféle kisebb nemzetnél nem
található”. (FÜLEP Lajos)
3 Szerb Antal találóan ragadta meg a Nyugat-mítosz hatékonyságának gyökereit, amikor azt mondta
róla, hogy „mint kínzó vágy és szigorú feladatokra kötelező ideál” működik. (SZERB Antal, A magyar
irodalom a latin leánya, Magyar Nemzet, 1940. április 5., 9.)
4 Tehát nemcsak történetében, hanem tartalmai révén is.
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Nem véletlen egybeesés, hogy az Európához való irodalmi kapcsolódás történetének kiállítás-sorozatunk által bemutatott szegmense magában foglalja a magyar
irodalmi modernség fénykorát. Választásunk azért esett a 19. század utolsó harmada
és a 20. első fele közötti periódusra, mivel ez a tájékozódásnak mind a külső körülmények, mind pedig a belső alakulásfolyamatok tekintetében termékeny, változatos
mintát kínáló szakaszát jelenti.5 (Ezen belül persze szükség volt az időkereteket
illető apróbb, helyszín-specifikus módosításokra: az itáliai térséghez kapcsolódó élmények esetében például relevánsabbnak ítéltük az emigrációt, mint a 19. századi
korszakot, a Monarchia-mítosz szempontjából ellenben kihagyhatatlannak éreztük a
kiegyezést követő időszakot.)
Sorozati témánk tehát a Nyugat-mítosznak város-olvasatokból összeálló, helyszínről helyszínre bővülő jelentésköre. Ebben egyaránt szerepet kapott annak az
előzetes tudásnak a jellege, mélysége, amely az utazók várakozásait alakította, az
otthonosság-érzés és az idegenség-tapasztalat mindig egyedi összjátéka, a közvetlen
környezetről szerzett érzéki benyomások (ezen belül maga a térérzékelés), valamint
azok a módok (műfajok és konkrét művek), amelyek révén a személyes tapasztalatok megtalálták irodalmi kifejeződési lehetőségeiket.
Ha csupán a tapasztalatszerzés „külső” körülményrendszerét tekintjük, az utazók
által preferált, illetve a kulturális kapcsolatteremtés szempontjából kiemelt jelentőségűnek bizonyult mikroterektől6 a külhoni tartózkodás idején számukra rendelkezésre álló szerepkörökön,7 a kulturális közvetítés formális és informális csatornáin,
kipróbált stratégiáin át az irodalmi kapcsolattörténet szempontjából kiemelt jelentőségű eseményekig, illetve a magyar alkotók külhoni sikertörténeteiig8 számos olyan
tényezőt lehetne sorolni, amelyek változó funkcióban és súllyal, de a projekt minden
állomásánál szerepet játszottak. S bár az anyaggyűjtés során ezek mindegyikét kiemelt figyelemmel követtük, végeredményben mégis esetről esetre nagyon különböző történetekké rendeződtek össze. Utólag úgy lehetne fogalmazni, hogy az éppen
soron lévő helyszín bizonyult az alapproblematika voltaképpeni értelmezőjének, és
nem fordítva.
Az anyaggyűjtés során úgy tapasztaltuk, jellemző körforgása a témának, hogy az
olvasmányélményekből összeállt, vagy az irodalmi élet másfajta csatornáin továbbadott város-mitológiákból körvonalazott kép a személyes utazásélmények és a valós
élettapasztalatok szűrőjén átengedve újabb szövegek révén épül vissza az irodalmi
kultúrába. Éppen ezért törekedtünk arra, hogy az előzetes tudásnak is helyet adjunk
a kiállításban és jelezzük, hogy ezeknek a mögöttes hagyományvonalaknak mi a
funkciójuk az általunk bemutatott korszak város-élményeinek alakításában.
A művészi útkeresés igényétől vezérelve vagy a történelem fordulatainak következményeképpen magyar
alkotók szélesebb csoportjai kerültek hosszabb időre külhoni térségekbe, ezért az ekkoriban keletkezett szövegeken, valamint az ekkorra eső alkotói pályaszakaszokon a hatáskapcsolatok alakulásának
sokféle szintje és változata mutatható meg.
6 Pályaudvar, kávéház, műterem, Collegium Hungaricumok.
7 Az ösztöndíjasé, a tudósító publicistáé, a mecénásé, az emigránsé.
8 Például Molnár Ferencé.
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A közvetített tudásnak mindenekelőtt a sorozat-indító helyszín, Párizs esetében
van jelentős szerepe, amely város éppen több évszázadra visszamenő irodalmi „elsajátítottsága” okán számít a Nyugat-mítosz központi elemének, alapító motívumának. A 20. század eleji magyar írókra gyakorolt hatását – a Cs. Szabó-i szófordulat9
átrendezésével – magyarázhatnánk a szimbolikus révén megvalósuló fölszabadulásként is: a művészeti tendenciák újszerűsége az, ami döntő hatással van az odautazó
művészekre. Ennek a hatásösszefüggésnek eminens példája – ennél fogva kiállítási
narratívánk egyik központi figurája – Ady Endre, aki több generációra menően határozta meg a magyar Párizs-értelmezések irányát, még azokban az esetekben is,10
ahol éppen az általa kialakított értelmezési keretek átformálása, sőt akár szétfeszítése
lett a tét.
A másik terep, amelynek érzékelését, illetve egyáltalán a figyelem ráirányulását az
írásos hagyomány jelentősen befolyásolta: az olasz térség. Itt azonban – legalábbis
korszakunk kezdeteinél – nem a magyar irodalomnak van elsődleges szerepe, hanem a nemzetközi trendként jelentkező Itália-kultusz folyományaként közvetített
külföldi szakirodalomnak,11 valamint a világirodalmi utazóelődök munkáinak,12 s
érdekesség, hogy emellé csatlakozik kedvező körülményként a korban megizmosodó turisztikai gyakorlat, amelynek ugyancsak megvannak a maga jellegzetes városértelmezési kliséi. Ez utóbbinak azért adtunk (nemcsak a relikvia-szintű megjelenítés
módján) teret a kiállításban, mert az Itália-élmények magyar szépirodalmi reprezentációi nagy mértékben építenek a turisztikai klisék esztétikai használatba vételére, átfunkcionalizálására.13
Bécs, illetőleg a Monarchia-toposz esetében egészen máshová esnek a hangsúlyok:
abban az összefüggésben éppen azt szerettük volna megmutatni, hogy a nem irodalmi regiszterek14 felől, majd politikai és irodalmi célkitűzések összefonódásából15
hogyan vezetnek végül utak a szépirodalomba, s hogy ami egy uralkodói család körül
szőtt legendárium volt, az irodalmi metamorfózist követően miképp válhat egy térségi
(kulturális) identitás esztétikai értelemben vett alappillérévé. Tehát míg előző esetben
az olvasmányélményeket a személyes tapasztalatok magyarázó háttereként, egyfajta
elsődleges kontextusként kellett számításba venni, a császárváros kapcsán az irodalom sokkal inkább mint az élmény végpontja, eredménye fontos, megvilágító kontextusként inkább a történelmi-politikai körülmények és események jöhetnek szóba.
Ez érvényes Berlinre vonatkozóan is, amely először a huszadik század elején vált
olyan szellemi kohóvá, hogy a magyar művészeti életre is jelentős vonzerőt tudjon
gyakorolni (s így versenyre kelhessen Párizs aurájával). Másfelől talán a magyar politiŐ szimbolikus fölszabadulásról beszél.
Mint az éppen említett Cs. Szabóé, vagy József Attiláé.
11 John Ruskin, Walter Pater, Jacob Burckhardt műveinek.
12 Goethe, Stendhal útirajzainak, valamint az angol romantikus triász (Keats, Shelley, Byron lírájának).
13 Mint legeklatánsabb példára elegendő itt mindössze Szerb Antal Utas és holdvilág című regényére utalni.
14 A ponyva, a publicisztika, illetve egyáltalában a mindennapi élet és különösen annak tárgyi kultúrája.
15 Mindenekelőtt a Jókai Mór és Rudolf herceg közös vállalkozásaként megvalósított grandiózus vállalkozás, az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben című kötetfolyamról van szó.
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kai élet viharai is kellettek ahhoz, hogy – egzisztenciális értelemben kényszer hatására,
de a művészi pálya alakulását tekintve mégis termékenyítő közegként – a honi alkotók
számára is elérhetővé és elérendővé váljék. Itt tehát ugyancsak a (kronologikus rendbe
szedett összefoglalókkal, illetve téma-specifikus alkotói életrajzokkal megvilágítható)
történeti háttér tölti be inkább az előzetes ismereti horizont funkcióját, míg az irodalmi, film- és fotóművészeti, képzőművészeti megjelenítés mint eredmény jön szóba.
Ha csak belelapozunk az utazás-irodalom (magyar vonatkozásban is) tekintélyes
anyagába, nyilvánvaló, hogy az elképzelt-vágyott Várossal való szembesülés minden
élmény-történet középponti eseménye. Amennyiben egymás viszonylatában akarnánk pozícionálni az általunk bemutatott helyszíneket, azt is mondhatnánk, annak
különböző fokozatait mutatják meg, amit a „külföld” a magyar irodalomban jelent.
Bécs Komlós Aladárral szólva „még Magyarország kapcsolt részeihez tartozik”,16
ismerősségének alapja a geopolitikai sorsközösség. Párizs egyfelől a kitüntetett Másik, ugyanakkor, mint irodalmilag kolonializált város, egyfajta ismerős ismeretlenként mutatkozik a közvetlen tapasztalat számára. A voltaképpeni idegenség legjellegzetesebb terepe Berlin (bár a nyelvismeret, illetve a magyar kultúra hagyományosan
németes iskolázottsága még ez esetben is tompító körülmény), míg a kulturális értelemben vett olasz térség (és a hozzá kapcsolódó kultusz) a Nyugat-toposz történeti
előzményének, előképének tekinthető.17
Bármilyen egyszerűsítő, annyi talán ebből az összevetésből is kiderül, hogy a saját környezetéből kilépve az utazó nem a vegytiszta értelemben vett másféleséggel
találja magát szemben, hiszen ahhoz, hogy egy közeg idegensége megképződhessék
számára, hogy annak karaktere egyáltalán alakot tudjon ölteni, szükség van az ismerősség kínálta fogódzókra. Nemcsak az tanulságos, hogy az általuk bejért világvárosokat illetően a magyarok miben találták, vagy hogyan teremtették meg az otthonosság szigeteit, hanem legalább ennyire az is, hogy milyen önismereti folyamatokat
indított el a mindennapok és/vagy a kultúra idegenségével való találkozás.
Ha a megidézett városokat az idegenség-tapasztalat természete szempontjából
vesszük szemügyre, azt mondhatjuk, Párizs idegensége voltaképpen nem más, mint
az ideál természetéből adódó elérhetetlenség: tudjuk, hogy amit jelent, azt soha nem
birtokolhatjuk a maga teljességében, de mindig újra megpróbáljuk magunkévá hódítani. Ehhez képest Berlin idegensége metropolis-mivoltából (arányaiból, működésmódjából, sokféleségéből) következik, de ugyanezért ez a másság lehetőségek sokaságaként mutatkozik meg, amely felhív arra, hogy éljenek vele. A császárváros kapcsán
szerzett tapasztalatoknak viszont éppen az a sajátos tanulsága, hogy azzal kapcsolatosan is megélhetünk idegenkedést, amiben úgyszólván benne gyökerezünk, hogy ami
a felszínen ismerős közegnek tűnik,18 az is bizonyulhat közelebbi találkozáskor mélyKOMLÓS Aladár, Magyarok külföldön = Egy berlini lány, szerk. Kőrössi P. József, Bp., Noran, 2002,
159–160.
17 Szerb, Babits csak két példa azokra, akik folytonosságban érzékelik, tárgyalják a kettőt.
18 Mint ahogy a két századfordulós város – Budapest és Bécs – az épített környezet vonatkozásában
szinte egymás folytatásaképp is szemlélhető.
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ségesen idegennek. Az idegenség tapasztalata legkevésbé az Itália-élmények esetében
játszik közvetlenül szerepet, itt inkább éppen a ráismerés, a látni vágyott környezetnek
való önátadás, abban történő megmerítkezés késztetése irányadó. Ugyanakkor még
egy ilyen idilli város-olvasati séma összefüggésében is meg tud jelenni, egyrészt oly
módon, hogy ez a környezet az egyén szintjén, lelke mélyrétegeiből hozza felszínre
az addig nem sejtettet (ez történik az Utas és holdvilág Mihályával), másfelől az italománia legszélsőségesebb magyar adeptusainak attitűdjében,19 akik mint egyfajta kihelyezett hazába zarándokolnak minden lehető alkalommal az olasz városokba, amivel
egyben a származási és mindennapi életkörnyezetüktől való elidegenedettségüket is
mindig újra megerősítik.
Az idegenséggel való szembesülés mindig más vonatkozásban beláttató. Párizs
egyfelől az identitás nemzeti komponensének archaikus rétegeit szólítja és erősíti
meg20 (mint amit nem tagadhatunk meg), másrészt az önazonosság szakmai összetevőjét illetően felszabadító, eszméltető: úgy ad távlatot, hogy ezáltal a saját alkotói
utak/gyakorlatok tisztázódásának lehetőségét kínálja.21
Berlin mássága a kulturális értelemben vett csoport-tudatot aktivizálja: a magyar
irodalmi közösséghez való hozzátartozást tudatosítja, az addig természetes beidegződésektől szerzett távolság következményeképpen pedig a honi kultúra működési
sajátosságaira való ráeszmélést, valamint a saját értékek nem magától értetődőségét,
közvetítésre utaltságát teszi nyilvánvalóvá. Ugyanakkor modern metropolisként azt a
tapasztalatot is megadja, hogy az ideérkező számára minden idegenségével együtt van
hely a kor kísérletező hajlamú művészeinek e találkahelyén. Nem véletlen, hogy a
könyvkiadás, a fordítás, a publicisztika, a színházi és filmes karrier vagy a képzőművészeti galériákkal való együttműködés csak néhány azok közül a kultúra-közvetítési
módok közül, amelyekkel a berlini magyar művészek sikeresen próbálkoztak.
Bécs esetében a korábbiakban már említett geopolitikai összetartozás tudatához
egyszerre társul otthonosság-érzés és idegenkedés, a kettő egymásra tevődésének,
elválaszthatatlanságának tapasztalata pedig azt a feladatot támasztja a befogadó előtt,
hogy a sajátjában megjelenő idegent kell újra meghódítania. A magyar Monarchiairodalom tanúsága szerint ez a folyamat a Monarchia-mítosz (múltfeldolgozásként is
felfogható) irodalmi megjelenítései révén megy végbe, amelynek eredménye egy, az
ambivalenciát tartalmazni képes térségi identitás.
Anyaggyűjtési tapasztalataink azt mutatják, hogy a város-olvasatoknak mindig van
egy alap-karakterisztikuma, amely a (kvázi-dokumentáris vagy fiktív) szövegek leírásaiból körvonalazódik, de a megjelenítés, a látvány felé mutat, mert annak jellegében
tud legközvetlenebbül megmutatkozni. A koncepció vonatkozásában ennek mentén
Amilyen mindenekelőtt Riedl Frigyes és Péterfy Jenő.
Többek aposztrofálják magukat „hunokként”, Illyés azt is mondja, hogy „Párizs tett magyarrá”. Ady
értelmezése egy kontraszt-összefüggés részeként tette elgondolhatóvá ezt a közeget: a sajáthoz képesti
pozitív kulturális ellenvilágként, amely kiélesíti a hazára vetett pillantást (mondhatni Magyarországra
néző szemmel figyelik Párizst).
21 Fülep Lajos megfogalmazásában: az ember itt világra szüli saját magát.
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rajzolható meg az a vezérfonal, amelyre az adott kiállítás tematikus csomópontjai
felfűzhetőek. Ha az Írók poggyásszal keretében bemutatott város-élményeket tekintjük, Párizs kapcsán a cizelláltság, az értékesség és az önazonosságból adódó harmónia; Berlin esetében a dinamika, a strukturáltság, a működés; Bécs esetében a
Gemütlichkeit és kirekesztettség egyidejűsége; Itália vonatkozásában pedig a felfokozottság, az ember-léptékűség és a fiktivitás (meseszerűség) emelhető ki ilyen alapjellemzőként. Hogy az efféle „alaphangnak” a projekt megvalósításában betöltött
szerepe milyen jelentőségű, az talán akkor válhat nyilvánvalóvá, ha emlékeztetünk
rá, hogy a kiállítási kommunikáció alaphelyzete a téma mindenkori térbe vetettsége.
Kiállítások úgy tesznek hozzáférhetővé történeteket, hogy térbe transzponálják
azokat, ami azzal jár, hogy a látogatónak szó szerint is haladnia kell bennük: terüket
be kell járnia. A közvetítésnek ez a fajtája tehát természeténél fogva játékba hozza
azt a médiumot, amely ugyanakkor sorozatunk egyik megjelenítendő témája, a (városi) tértapasztalatot.22 Hiszen ahogyan Gadamer mondja ez utóbbiról, ilyenkor
„valósággal a testünkön át értünk meg”.23 Ebben a folyamatban alakul ki – az előzetes ismeretekhez képest, amely egy mondhatni hivatalos tudás – az utazó személyes
olvasata a térről, melyre nem pusztán rátekint, hanem bejárta, s ennek során lépésről lépésre mintegy felépítette önmagában. A térbeli alakzatként megjelenített kiállítási narratíva ugyanezt az értelemfelépítő tevékenységet követeli meg.
A megjelenítendő téma és a megjelenítés médiuma közötti ilyetén egybeesésnek
kezdettől fogva tudatában voltunk, de mint lehetőségnek esetről esetre másik vonatkozását kíséreltük meg érvényesíteni attól függően, hogy a témához kapcsolódó
szövegkorpusz alapján mit tekintettünk az egyes város-élmények jellegadó elemének,
magvának. Ha tendenciát kellene kitapintani, azt lehet mondani, a sorozat kezdeti
darabjai inkább enteriőr-részek és hagyományos funkciójú kiállítási terek egységgé
gyúrásában voltak érdekeltek,24 míg a projekt második felére egyre inkább a színtérként működő installáció irányába billent el a mérleg nyelve. Ez talán azzal is összefügg, ahogyan magának az irodalomnak az egyes stációk kapcsán színre vitt kiállítási
narratívákban betöltött funkciója változott. Úgy tűnik, a hangsúly az irodalmi élet
helyszíneiről fokozatosan a fikció tereire tevődött át.
A Berlin-történet tematikus csomópontjait – egyfajta kronológiai rendet is figyelembe véve – klasszikus irodalomtörténeti szempontok szerint: szerzői életpályák,25
alkotói csoportosulások,26 illetve műfaji ismérvek27 mentén határoztuk meg, hangsúlyt kapott az intézményi együttműködést dokumentáló kéziratos anyag, s a szemé22 Ez meglehetősen rétegzetté teszi a tér-fogalmat. Amivel itt egy időben kell számolni, illetőleg valamiféle viszonyrendszerben elgondolni, az épített (tapasztalati) terek, elbeszélt terek, megjelenített terek,
kiállítási terek, illetve más szempontból fikcionális és referenciális terek.
23 Hans-Georg GADAMER, A szép aktualitása, Bp., T-Twins, 1994, 158.
24 Ez nagyon fontos célt szolgált: jeleznie kellett, hogy a tárgyak mindig egy életkörnyezet részei, részesülnek annak elevenségéből, valamint hogy ez már soha nem hozható vissza a maga identikus mivoltában.
25 A fiatal Márai, Balázs Béla kinti pályaszakasza.
26 Kassáknak és körének a Sturm képzőművész-csoportosulásával való együttműködése.
27 A képzőművészeti anyagnak önálló tér-egységet is elkülönítettünk, egy könyvesbolti kirakatban összegyűjtve állítottuk ki a német nyelvű magyar irodalmi könyvtermést.
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lyes benyomások, individuális város-képek is ehhez a logikához igazodva, ennek
mintegy színesítőiként jelenhettek meg. Ehhez képest Bécs esetében már a téma
természetéből következett, hogy egy eredetileg nem irodalmi természetű toposznak
az irodalmi kultúrába vezető útját kellett megrajzolnunk, ugyanakkor emellett egy
irodalmi jelentőségét tekintve hasonló súlyú, de elsősorban nem narratíva-jellegű
hatásimpulzust is meg kellett jelenítenünk: ez pedig az osztrák századforduló esztétikája. Ennek megfelelően koncepcióalakító stratégiánk is módosult annyiban, hogy
a politikai és kultúrtörténeti összefüggéseket az irodalmi folyamatokat megvilágító
háttérként kezeltük, az esztétikum szférájának pedig egyfajta virtuális kiállítási középpont pozícióját biztosítottuk. Olyan térben gondolkodtunk, amelyben a zenei,
képzőművészeti és irodalmi vonatkozások fókuszált jelenléte és egyidejű érvényesülése az érzékeket célzó üzenetként közvetít valamit a korabeli stílusfordulatból, s
amelyben a szövegek megjelenítésének módja mindenekelőtt vizuális-esztétikai efektekként teszi hozzáférhetővé azokat.
A sorozat előző etapjaihoz viszonyítva kétségtelenül az Itália-kiállítás teszi a legnagyobb hangsúlyt a térbeli megjelenítésre. Ebben a szépirodalmi szövegek iránymutatását követtük, melyeket nemcsak az tüntet ki, hogy afféle irodalmi bédekkerekként is
olvashatók volnának, hanem az is, hogy a közvetlen érzékelés dimenzióját folyamatosan a középpontban tartják. Ennek megfelelően az általunk választott kiállításépítkezési logika azon alapszik, hogy milyen színterek tűnnek fel ismétlődő módon az
Itália-tapasztalat fiktív megjelenítéseiben és ezekhez milyen tartalmak kapcsolódnak.
Egy olyan tematika esetében, mint amilyet az Írók poggyásszal bemutatni törekedett, a megvalósítás szempontjából kihívást jelent, hogy a fizikai és az elbeszélt terek,
illetve tér-tapasztalatok egymásra hatásának lehetőségét a kiállításban újra meg kell
teremteni, a kétféle médiumot egymással párbeszédbe kell léptetni. Ennek a kiállítás-típusnak kalauzként kellett működnie abban az értelemben, hogy megteremtse
egy térbe transzponált irodalmi utazás lehetőség-feltételeit. A magunk részéről ennek úgy próbáltunk megfelelni, hogy az egyre hangsúlyosabban artefactum-jellegű
kiállítási környezetben (mondhatni annak játékszabályai szerint) szerettük volna újrateremteni a referenciális és az elbeszélt terek, illetve tér-tapasztalatok egymásra hatásának lehetőségét, párbeszédbe léptetni megjelenésük különféle médiumait, ezért a
valóságos helyszínre utaló elemeket (fotókat, relikviákat, korabeli filmfelvételeket) is
beépítettünk a kiállításba. Egyre inkább eltolódtunk a használható, az elidőzés kényelmi körülményeit megteremtő kiállítási tér irányába, aminek az is funkciója, hogy
hatékonyabban számolja fel a látogató és az installáció között fennálló távolságot,
mint a hagyományos kiképzésű, hogy bevon saját világába.
Az Írók poggyásszal egyik legtávolabbra mutató módszertani hozadéka a szövegek
kiállításban betöltött helyének, illetve a digitális technika, az informatikai háttér
funkcióinak kérdése volt. Az első problémát egészen az irodalom kiállíthatóságának
dilemmájáig lehetne visszavezetni, mindenesetre – miközben tovább bővítjük az
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eddig kipróbált használati módok sorát28 – a tét e tekintetben talán az lenne, hogy a
szöveg minél többször kimozdítható legyen az információ-hordozói segédfunkcióból, s vizuális kifejezőerő tekintetében is esélye lehessen a többi kiállítási elemmel
szemben.
Tekintve, hogy a múzeumi elbeszélés eleve különböző kifejezési formák egyvelegéből áll össze, igényként merült fel, hogy a megjelenítés-technika új lehetőségeit
(a multimediális megoldásokat és a digitális technikákat) is vonjuk be a kiállítás színrevitelének eszköztárába. Ugyanakkor kérdés volt, hogy mennyiben egyeztethetők
össze ezek sorozatunk profiljával. Végül alárendelődtek egy alapvetően nem interaktív szándékú, hanem témaorientált szemléletnek. Fő funkciójuk az egykorú időszelet
képviselete, a korabeli perspektíva megidézése volt, illetve annak biztosítása, hogy
szimultán módon több irányban is el lehessen mozdulni a kiállítás tematikájának
feltérképezésében. A sorozat kapcsán szerzett tapasztalatunk azt mondatja, esetről
esetre megválaszolandó, és nem könnyen eldönthető kérdés, hogy mi az optimális
arány, amely adekvát módon képezi le a mai befogadási folyamatok heterogenitását,
ugyanakkor még megőrzi a közvetíteni kívánt történet koherenciáját.

28 Példaként említhetők mindenekelőtt a tematikus és történeti összefoglalók, életrajzok, íróportrék,
képaláírások, a kiállított relikviákat magyarázó-kontextualizáló bővített képaláírások. A magyarázó és
leíró jellegű szövegek mellett azért is használtunk levelekből, memoárokból, naplókból és szépirodalmi
művekből vett szemelvényeket, hogy az általunk összerakott város-kép szubjektivitását annak forrásai
felől is hangsúlyozzuk. Tapasztalatunk szerint a térbeli narratíva és a szöveges narratíva egymáshoz
való viszonya is funkcióhordozó: az Itália-kiállítás esetében pl. a térbeli egy turisztikai kliséket megjelenítő narratíva, a szöveges pedig egy, az előbbit kiforgató-áthelyező másod-narratíva hordozója.
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