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SZ. MOLNÁR SZILVIA

Mandalavariációk Papp Tibornak

avas bennünk a lélek
fészkén nézeget
sava szárad
mára bennünk
a vas az ösztön

*

a puskacső voltam a homlokodon
az éjszakában nincsen ablak
világítson előtted
világítson bennünk

*

homlokodon a vezényszavak lengő indák
múltadból máig dörömbölnek

múltadból a vezényszavak máig dörömbölnek 
homlokodon lengő indák 

*
két-sárga csillag a történelem
csupa féltékenység a történelem
hátha csillog a történelem
a kapualjban a történelem
a mosófazékban a történelem
hiányzó szempár

KELEMEN ERZSÉBET

Teremtő erő és rend: Ujvári Erzsi költészete

In memoriam Papp Tibor*

Az avantgárd szekció témaegyeztetésénél – természetesen a Tokaji Írótábornak a Magyar irodalom és 
művészet az I. világháborúban címmel meghirdetett idei tematikájához kapcsolódva – az avantgárdról, 
A Tett és a Ma című folyóiratokról szóló előadások mellett, én egy elfeledett költőnő számozott prózaver-
seinek prezentálását választottam. Egy olyan költőnőt, aki szerves része és formálója volt a múlt század első 
évtizedeinek művészetében, és aki a háborút nemcsak női szemszögből mutatja be az olvasóknak, hanem 
– ahogy Csatlós Hanna is utal rá – a háborúellenes költeményeihez tökéletesen kihasználta az avantgárd 
sajátosságait, kifejezőeszközeit.1

2018. július 18-án kaptam a lesújtó hírt, hogy távozott közülünk a kortárs avantgárd nagy mestere, Papp 
Tibor. Az ő alkotásai nemcsak a magyar líra egyik legjelentősebb költői életművét, a korabeli magyar 
poézis csúcsát jelentik, de irodalmi missziós tevékenységével, az Avantgárd szemmel című kötetsoroza-
tával és számos tanulmányával a kortárs irodalomkritika hiányosságait is igyekezett pótolni. Így például 
az elfeledett és méltatlanul elhallgatott alkotókat igyekezett visszahozni nemcsak az aktuális avantgárd 
beszédmódjába, de a magyar irodalmi kánonba is. Ezért – rá emlékezve – szövegembe szervesen beépítem 
az ő meglátását, az elfeledett költőnőről szóló értelmezői pozícióját is.

Kassák körében több kiemelkedő nőt is találunk. Az egyik meghatározó egyéniség Kassák élettársa, 
később felesége, Simon Jolán, aki az avantgárd versek előadását forradalmasította, valóságos avantgárd 
performanszokat tartott, s a színház mellett besegített Kassák folyóiratainak (A Tett, Ma, Munka) szerkesz-
tésébe és terjesztésébe is. Kassák emigrációba vonulása után pedig a költő menedzsere lett.2 Az irodalmi 
életben Réti Irén novellaírót és Kádár Erzsébet (más néven Kádár Karr Erzsébet, Elisabeth Karr) költőt, 
írót említhetjük meg. Kádár Karr később Franciaországban Heine-díjat kapott (ez a díj emigráns német 
íróknak jár; többek között Döblin és Brecht is személyesen gratulált neki a lakásán), s bár ő a magán-
életben erősen baloldali politikusalkat volt, a szövegeiben mégis teljes politikamentességet figyelhetünk 

* A tanulmány előadás formájában elhangzott a 46. Tokaji Írótáborban, 2018. augusztus 18-án.

1 CSATLÓS Hanna, Kivel bújok ágyba, ha a férjem frontra megy?, https://vs.hu/magazin/osszes/kivel-bujok-agyba-ha- 

a-ferjem-a-frontra-megy-0303#!s1.

2 Uo.




