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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.
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meg: csupán egyetlenegy antimilitarista verset írt.3 A két nőalkotó mellett a másik jelentős személy, szin-
tén költő-alkotó, akire most fókuszálok: Kassák Lajos húga, Barta Sándor felesége, Ujvári Erzsi.4 Vannak, 
akik nagyvonalúan, sőt lekicsinylően ítélik meg a fiatal költőnő műveit, s az irodalmi kánonból teljesen 
kirekesztik. A tizenhat oldalas karcsú verseskötete, amely a háború rettenetét feltáró tíz prózaversét gyűj-
tötte egybe, 1921-ben jelent meg Bécsben, Prózák címmel a Ma folyóirat különszámaként, három George 
Grosz-klisével. A Szépirodalmi Könyvkiadó azonban 1986-ban kiadott egy posztumusz kötetet, amely  
a teljes életművet felöleli, s megdöbbenti az avantgárdban jártas olvasót.

Papp Tibor Egy rossz nevű költő dicsérete című kritikájában mindezt jelzi: a megszerkesztett kiadást 
merényletnek tartja az avantgárd ellen; könyvbe csomagolt bomba. Ugyanis hiába egy régóta várt kiadvány-
ról van szó, amikor az olvasó „belekóstol az utószóba, elsavanyodik körülötte a világ”. Ez az utószó ugyanis 
„nem méltat, […] – írja Papp Tibor –, nem azt keresi, ami egyedi, ami jó, ami nagyszerű a versekben”, 
hanem lebecsül. „Annyi rossz ízű jelzőt egy méltatásnak szánt szövegben még nem olvastam, mint Kálmán 
C. György utószavában.” Papp szerint nem azt kellett volna a felelős szerkesztőnek a fülszövegre írnia, 
hogy Kálmán C. György írása „értékelő tanulmány, hanem azt, hogy leértékelő”.5

A tipográfiai tervezés is hibás, például a Próza: 26 és a Próza: 27 a Mában csupa nagybetűvel jelent 
meg. A kötet címe pedig az eredeti Prózák cím helyett Csikorognak a kövek lett. Ha magának a költőnek 
és Kassáknak is megfelelt a Prózák cím, miért kellett ezen változtatni? Mindez tehát – ahogy Papp Tibor 
jelzi – az „irodalmi nézeteink revízióját” követeli.

Ujvári Erzsi három tucatnyi prózaverse mellett alkotott két jelenetet, két bábjátékot és két prózai élőké-
pet (Háború! Asszony! Holnap!; és Vízió). Papp Tibor további megjegyzése szerint a kötetet a Menekülők 
című prózaversével kellett volna kezdeni,6 és a fő tömböt alkotó versek sorát a Próza 37 című művével 
bezárni. A többit pedig a függelékben kellett volna közölni.

A legmegdöbbentőbb mégis, hogy a költőnő nevét is helytelenül írták és írják a mai napig: a posztu-
musz kötetében és a szakirodalmakban egyaránt hosszú magánhangzóval szerepeltetik. Pedig a költőnő 
rövid „U”-val írta a nevét, az életében megjelent kötetén is így szerepelt, a Mában is így publikált, s az Egy 
ember élete eredeti kiadásában is így olvashatjuk. 

Vannak, akik azt vallják, hogy Kassák sem ismerte el húga munkásságát, de ők is súlyosan tévednek. 
Kassáknak ugyanis „kitűnően működött a […] tehetségre érzékeny szeizmográfja”. S erre éppen húga köl-
tészete a kiváló példa. Hiszen Ujvárinak egyedi lírai beszédmódja, sajátos költői képei, fordulatai vannak. 
Hogy mindezt kitől tanulta? Papp Tibor írja: „Nem a bátyjától, az biztos. Korabeli európai példát sem 

3 Minderről részletesen lásd FÖLDES Györgyi, Aktivizmus és egyéni megváltás. Kádár Erzsébet versei a Mában, 

http://epa.oszk.hu/01000/01014/00125/pdf/EPA01014_hid_2015_05_072-082.pdf. (A Magyar Műhely szerkesztő-

ségére, a folyóirat szemléletére is kezdetektől fogva jellemző volt a politikai megnyilvánulást kerülő alkotói 

magatartásmód.)

4 A Ma című folyóiratban egyetlenegyszer megjelenő F. Murányi Jolán külsős volt, kalauznő vidéken.

5 PAPP Tibor, Egy rossz nevű költő dicsérete, Tiszatáj 1988/9., 48–58.

6 Ezzel a kötetnyitánnyal a Háború! Asszony! Holnap! című versét sem értelmezték volna félre – jelen kötetben 

ugyanis ez a vers szerepel a Prózák élén.

ismerek. Senkitől. A külvárosból hozta magával, a zsúfolt szobákból. A varázslat igéjét pedig tehetsége 
tette hozzá. Kassák hamar felismerte a húgában izzó költői szikrát.”7

Az Egy ember életében olvashatunk erről a tehetség-felfedező, megható jelenetről, és arról, hogy milyen 
kulcsszerepet töltött be ez a törékeny kislány a család életében: „Szombaton Bözse hozza a fizetését. Ő az 
egyetlen fix jövedelmű forrása a családnak. Sokat, roppant sokat dolgozik ez a kislány. […] S ezekben  
a késő órákban se fekszik le megnyugodtan aludni. Előveszi az ismétlő iskolai füzetét, és írni kezd. […] 
Egyszer belenéztem irkájába, és megleptek az egyenetlen betűkkel, gyakorlatlan kézzel írott mondatok. 
Egy bontakozó, értelmes és színes lélek szól ki az írásaiból. […] Nem vagyok elfogult vele szemben, de 
majdnem irigylésre méltó az, amit ő öntudatlanul csinál.”8 „Bözséből, a szemfedélgyári lányból Ujvári Erzsi 
lett, rövid, prózai költeményeket ír, megjelennek a lapunkban, és ő, az ismeretlen, máról holnapra belekerült 
egy embercsoport látókörébe. Figyelik őt, írásain keresztül kritikát mondanak róla magáról is…”9

Aztán Bécs következett, majd férje, Barta Sándor oldalán a Szovjetunió. „Kassák hiába buzdította 
leveleiben – »írjál, írjál, írjál« –, az emigrációs évek fölemésztették költői ambícióit” – emlékezik vissza 
Ujvári Erzsire lánya, Barta Zsuzsa is.10

Földes Györgyi az Avantgárd, nők, háború. Újvári Erzsi és Réti Irén az aktivista folyóiratokban11 című 
cikkében arról ír, hogy Ujvárinak apokaliptikus víziói voltak a háborúról. Viszont nemcsak a harctereket 
képzelte maga elé, hanem az otthon hagyott nőket is. A háború rettenete valóban áthatja költészetét, 
viszont túlságosan leegyszerűsített, triviális megközelítés az az értelmezés, ami a versekben megjelenő 
hátországot csupán férfihiányként aposztrofálja, ahol a nő „nem tud mit kezdeni szexuális étvágyával” 
– Csatlós Hanna elemzése ilyen értelmezői attitűddel közelíti meg a műveket.12 Ennél tehát sokkal többről 
van szó, bár nyilvánvaló, hogy a magyar költészetben a nemiségnek eladdig ismeretlen dimenzióit jeleníti 
meg a költeményeiben. Emellett Ujvári prózaverseinek különlegessége az, hogy bennük a lírai én transzpo-
nálódik, s egy performatív nyelvi aktusban – egy szerep-pozícióban – a gyászolók, az otthon maradottak 
tragikus léthelyzetét, a háború testet-lelket megnyomorító hátországi valóságát is prezentálni tudja. Fontos 
azt is megjegyezni, hogy Ujvári Erzsi háborúellenessége összekapcsolódott egy új társadalom megterem-
tésének vágyával is: „Nézzétek a városba vezető úton egy ember nevetésteli na- / pokról beszél hozzátok / 
Menjetek s fogjátok meg a kezét” – írja a Próza: 31 című művében,13 vagy a Próza: 20 címűt így zárja: 
„Várjatok veletek megyek a jászolok felé”.

7 PAPP Tibor, Elfelejtett költők Kassák köréből = Uő., Avantgárd szemmel költőkről, könyvekről, Magyar Műhely, 

Budapest, 2007, 16.

8 KASSÁK Lajos, Egy ember élete, II., Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2011, 199–200.

9 Uo., 322.

10 BARTA Zsuzsa, Néhány szó anyámról = ÚJVÁRI Erzsi, Csikorognak a kövek, Szépirodalmi, Budapest, 1986, 101–104.

11 FÖLDES Györgyi, Avantgárd, nők, háború. Újvári Erzsi és Réti Irén az aktivista folyóiratokban = Emlékezés egy 

nyár-éjszakára. Interdiszciplináris tanulmányok 1914 mikrotörténelméről, szerk KAPPANYOS András, MTA Bölcsészet-

tudományi Kutatóközpont, Budapest, 2015, 195–211.

12 CSATLÓS, I. m.

13 A költőnőtől vett idézetek végig innen: ÚJVÁRI, I. m.
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7 PAPP Tibor, Elfelejtett költők Kassák köréből = Uő., Avantgárd szemmel költőkről, könyvekről, Magyar Műhely, 
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Legemlékezetesebb alkotásának a Próza: 6 számú darabját tartják. Szegedy-Maszák Mihály szerint 
ebben a művében – a többi prózaverséhez hasonlóan – megteremti a magyar avantgárd énszemléleti for-
dulatának feltételeit. Mindez az egységes alanyi nézőpont megbontását és egy széttöredezett látványvilág 
megteremtését jelzi. Jelen van a versben a felhívás mozzanata („A faluban ma földelték el az első katonát. 
/ Mindenki gyászolására”), valamint az események szemlélőjének elmélkedését feltáró megszólalás,14 ami 
jellegzetes expresszionista felsorolás, egyfajta jelzésszerű állapot-rögzítés is:

Ó, most sok ártatlan keresztre feszíttetik.

És nem egyedül vannak a kenyérért lázadók.
Az idén rozsda eszi meg a vetést.
Az idén bogár szeméhez hasonló a krumpli.
Az idén a marhák tőgye fájósra száradt.
Mert ide érzik a halottak rontó szaga.

Ujvári költészetének jellegzetes jegye még a nominális stílus, a névszói elemek dominanciája, amely időn-
ként állóképszerűvé teszi a leírást:

Magasradobált házsorok. Hirtelen utak nyílnak előtte.
Vasárnap. Pajtások. A sötét utak végén világít a körút. Egy 
vadszőlős, kerítés, zöld asztalok, színes lámpaszemek.
Sárga plakátok. Csengő villamos.
Egy üres halottas-kocsi. 
(Próza: 1)

A nominális vázra meztelenített szerkesztés elemei mellett naturalisztikus képek is gyakran megjelennek 
a Prózáiban:

Derékbavágott testek. Fekete hullák. Zsírfüst.
Jajgatás.
[...]
Egy lábnélküli ember két kezén hintálja a testét, hogy hide-
güljön a forró seb.
Másiknak meg a fél fele égett el. A fekete csonk közepén utol-
sót ver a vörös szív.

14 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Magyar avantgárd = A magyar irodalom történetei III., szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály – VERES 

András (a digitális verzióból idézem: https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_542_05_A_

magyar_irodalom_tortenetei_3/ch04.html).

[…]
Fekete csönd.
És a gép is mint egy letört szárnyú madár ereszkedik a 
földre.

(Próza: 3) 

Ha ritkán ugyan, de ebben a rettenetben is megjelenhet az idill: a Próza: 2-ben bukolikus sorral találko-
zunk („Az úton egy tanyai pásztor tereli a nyáját”). S a féltékenység negatív érzésének láttató erejű költői 
gyöngyszeme a következő néhány sor: 

[…] ma láttuk a párunk szemében a másik asszony mellét.
És hiába sírunk. Nevetünk.
Holnap újra benne találjuk.

(Próza: 18)

Ujvári Erzsit akár a tárgyias, objektív líra előfutárának is tekinthetjük. A későbbi Pilinszky-versek táplál-
kozhattak ezekből a sorokból:

Ki érti meg az állatok bőgését
Az örökös munkáról és a ketrecekről?
csak én kívánok velük egy jászolnál lenni,
Mert az én szemeim is örökké kérdeznek.
És hol van aki felelni tudna?
[...]
Emberek!
A ti nyelveteken szólok,
Talán még lesz valaki köztetek aki felém nyújtja a kezét.
Akkor szemeimet a madaraknak adnám.
Színes üvegből házakat fújnék a hegyek tetejére.
A narancsszagú szigetek felé úsznék.
De csak az állatok jönnek.
Várjatok veletek megyek a jászolok elé.

(Próza: 20)

Papp Tibor Ujvári költői látását elemezve az egyik pillérnek a képépítkezést tartja, ami mentes mindenféle 
gravitációtól, a földitől, szellemitől, nyelvitől egyaránt; a másik pillérnek pedig az ideogrammára emlékez-
tető mondatrendezést emeli ki. A legtöbb Ujvári-elemzés a versek cselekményszerűségét negatívan értékeli. 
Papp viszont felhívja a figyelmet arra, hogy a történés nagyon gyakran csak másodlagos szerepet játszik. 
Hiszen a költőnő verseinek igazi eseménye nem más, mint a nyelv működése: „Szabadon, de teremtő 
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erejének tudatában játszik a nyelvvel, fölülemelkedik a szabályokon”,15 amikor például tárgyiasít egy tár-
gyatlan igét: „Emberek csomóba futottak, párjukat kiabálták” (Menekülők), „A férfiak gyerekeket örültek 
ránk” (Próza: 10).

A nyelv működésével való játékot figyelhetjük meg akkor is, amikor a szürrealistákat megelőzve „a mon-
datrészeket szemantikailag összeférhetetlen szavakkal tölti ki. Ennek a költői mondatépítkezésnek későb-
bi, főleg a francia irodalomban honos változata” lesz az automatikus írás, „a tudatalattiból feltörő szó- és 
mondatfoszlányok fésületlen lejegyzése”. (Például a Próza: 23-ban olvashatjuk: „Az én számban tulipánok 
nőnek / Gyomromban bárányok legelnek”. Vagy a Próza: 24-ben írja: „A kanalakból orgonasípok lesznek / 
Gangok a tenger fölé repülnek veletek”.) Ilyen szemléletes költői kép az „ujjai hegyén éhez”; „az ujjai hegyén 
imádkozik”; „Ujjbegyen fohászkodó éhség”; „Pihenő tenyeretekben az asszonyok éhes gyomra sír” (Próza: 
26). A Próza: 28-ban pedig „a proletár-asszonyi sors sötétségével” hadakozva írja: „Ha nevetni akarunk  
a tányérok és mozsarak orgonálnak a szánkból […] Ha élni akarunk égő tornyokat építünk a hasunk fölé”.

Ujvári Erzsi prózái nagyon jellegzetes expresszionista művek. A cselekményszerűség is ezt erősíti, vala-
mint a nominális stílust gyakran felváltó verbumok használata. Ahogy Papp Tibor is megállapítja: „mintha 
rejtett villanykörtéket gyújtogatna, szinte minden sorában, minden költői képében fellobban egy ige”.16

Az egyik melléből fúrók szaladtak a köveknek.
A másik szájából jelzőzsinórok futottak a föld felé.
Valaki új utakat keresett és ezüstkalapács beszélt a kezében.
A lovak vízért sírtak.

(Próza: 15)

Nemcsak a cselekvésközpontú képépítkezés és a gyakori igehasználat utal az expresszionista költészetre, 
hanem a szaggatott versfolyam is. Ujvári Erzsi számos költői képe öntörvényű alkotás, „egysoros vers, 
mely – mint az egymás mellé helyezett gránitkövek egy kupacba tartozása – része az egésznek” – írja Papp 
Tibor, viszont el- és leválasztható is egyben, ugyanis „a verssor nem az esemény folyamatában, hanem 
tömbjében alkotója a versnek:”

A bányákból kigurítjuk a vakok szemeit.
Hegyekről lemossuk a temetőket.
Madarak, veletek rizsföldekre szállunk.
Sípokat faragunk a gyárak kéményeiből.

(Próza: 21)

Papp Tibor felhívja a figyelmet arra is, hogy Ujvári költészetében „a látszólag véletlenül egymás mellé 
kerülő sorok tömbjében rend uralkodik: együtt többet tudnak és mást mondanak, mint külön-külön. […] 

15 PAPP, Egy rossz nevű költő dicsérete, 52.

16 PAPP, Elfelejtett költők Kassák köréből, 12.

Valamilyen érzés, valamilyen állapot leng a szöveg mögött, amelyiknek különböző aspektusára utalnak 
a verssorok.” Ezt a versépítkezés-típust hozza kapcsolatba Ezra Pound az ideogrammákkal.17

Az Ujvári költészetét elemző írások kitérnek a kulcsszavakra, számbaveszik a szó-motívumokat (pél-
dául az állatok, madarak, nap, csillag, fák, tűz, gyermekjátékok kifejezései, eszközei; egzotikus növények 
stb.) és jelzik a megvalósult műfajokat (vallomás, mese, szerelmi költemény, groteszk stb.); a témákat is 
felvonultatják (háború, halál, születés, temetés stb.). Egy jellegzetes avantgárd jegy még nem került azon-
ban a figyelem középpontjába: a líráját dominánsan átszövő anatómiai mélység, az emberi szervezet szim-
bólumokká, metaforává, metonímiává való áttranszponálása. A lírai beszédmódban a test, az organikus, 
élő szervezet, a biológia terminus technicusai korábban metonimikus szerepet töltöttek be. A 20. század-
ban viszont főleg metaforikus előfordulásuk figyelhető meg. A testrészek átvitt értelemben történő aktív 

17 Uo., 13.
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használata a magyar irodalomban Kassák Lajos és Ujvári Erzsi költészetével kezdődött. Ehhez a Kassák 
és Ujvári által meghatározott örökséghez, az anatómiai versbeszédhez, a József Attila lírájára is ható avant-
gárd jegyhez kapcsolódtak később Pilinszky János és Nemes Nagy Ágnes tárgyias, objektív költeményei; 
a kortárs lírában Papp Tibor első köteteinek és L. Simon László versbeszédének is meghatározó jegye lett 
az anatómiai mélység, melyet részletesen kimutattam már az életművekből.

Ujvári a számozott prózák 29 költeményében 61 emberi testrészt nevez meg. Ismétlődéssel ezek 
513-szor fordulnak elő. Ha hozzávesszük a kötet Prózák ciklusának további hat költeményét, akkor ezek 
a számok 68 testrésznévre, illetve 622 összeredményre nőnek, ami meglehetősen sok, de ettől válnak 
lenyűgözővé a költeményei. Ujvári költői beszédmódjának legdominánsabb motívuma a szem: a számo-
zott prózákban összesen 68-szor fordul elő. Gyakoriságban ezt követi a test (46), amelyhez szinonim 
fogalomként sorolhatjuk a hús (6), az izom (1) kifejezéseket is, és a száj is többször megjelenik (42).

Motívumai (csak a számozott prózák adatait jelzem) a kötő- és támasztószövet egyes részei, a bor-
da (1), koponya [homlok (8), arc (15)], csont (1), vér (7), kar (33), kéz (23), de a végtagok, a végtagrészek [az 
ujjak (8), sőt a lábujjhegy (1) – és a köröm (3)] is beépülnek a költői sorokba, továbbá a velő (1), a belső 
szervek közül pedig a szív (17).

Az egyes kültakarók [a bőr (4) és a haj (5)] is gyakori elemeivé válnak a költeményeknek. Az érzékelés 
szervei közül az ajkak (3) és a már említett szem (68) és száj (42) jelennek meg, a testnedvek közül pedig 
a könny (2) és a verejték (1).

Ujvári Erzsi egyedi anatómiai motívumai, ami az induló és kibontakozó avantgárdnál csupán nála 
jelennek meg: az ököl (3), a mancsok (kezek értelemben, 1), marok (2), öl (9), oldal (2), ágyék (4), mellköz (1), 
méh (1), ín (3), íny (2), halánték (1), csont (1), agy (2), ideg (3), boka (2), izom (1), lábujjhegy (1), fülcimpa (1), 
fenék (1), púp (1) és szerepel a testrész hiányát, pótlását jelző faláb is (1).18

Papp Tibor térversképeinek az utcái, élő verssorai a szöveg és a tipográfia együttes erejével állítja elénk 
a méltatlanul elfeledetteket, hogy emlékezzünk. A Hétköznapi séták című alkotásában a „költészet meleg 
kenyeréről álmodunk” elégikus hangulatából nő ki a vers, az utcák, terek, piktogramok, épületek, szobor-
talapzatok két- és háromdimenziós világából. S a poétizált utcákat róva, az „otthontalan szavak” társa-
ságában kitapinthatóvá válik, vizuálisan észleletté nő a hiány: az utcákon kanyargó versek folyamában 
bárhová lépünk, érezzük, hogy valamitől, valakiktől, így Ujvári Erzsitől, Reiter Róberttől és társaiktól 
megfosztott világban élünk.

Pilinszky írja: „nem az a fontos, hogy a madár hányszor csap a szárnyával, hanem hogy íveljen.” Papp 
Tibor értékelő-elemző Ujvári-méltatásában vallja: „Ujvári Erzsi a kevéssel is a korabeli magyar és a ko-
rabeli európai irodalom jelentős nő-költőjévé vált.”

Papp Tibor a hatvanas évek végén ismerte meg Ujvári Erzsi költészetét, s azóta „parázslottak” benne 
a sorai, azóta ízlelgette költői képeit, csodálta mondattá varázsolt látomásait, és hiányolta jelenlétét 
a magyar irodalomban. Bízom benne, hogy ez a róla szóló előadás felkeltette a hallgatóság figyelmét az 
Ujvári-életmű iránt.

18 Kassáknál a műkezek, műlábak groteszk elemeivel csak jóval később, az 1927-es születésű 74. számozott versében 

találkozhatunk.

Tisztelt egybegyűltek, Papp Tibor hozzátartozói, barátai, tisztelői!*

Miről is szól az élet? Az emberi lét a nyomhagyásról szól. Életünk során folyamatos mozgásban vagyunk,  
s ezt a mozgásvonalat számos tudatos és öntudatlan cselekedet teszi rendszerré. Nincs két egyforma emberi 
mozgásrendszer, mindenki a maga útján halad, mozgása következtében látható és láthatatlan nyomokat 
hagyva hátra. A nyomvonalak mentén képzeletbeli utcák terülnek el, így az ember – elvont értelemben – tér-
képet rajzol ki földi ittlétében. Ez a térkép hol átláthatatlan gubanc, hol pedig rendezett, áttekinthető látlelet. 

Papp Tibor különös vonzalmat érzett a térképek iránt, azok még legnagyobb prózai művét, az Innen el 
című regényt is sűrűn betelepítik. Térképverseinek ciklusában akad néhány egészen emblematikus darab, 
közöttük is leginkább azok, melyekben az utcák és a terek névadói a 20. század magyar művészetének – 
ezen belül irodalmának – az egyéniségei. Ezek a térképversek lényegében tiszteletadások, melyek jelzik, kiket 
tartott Papp Tibor a maga számára fontosnak, megkerülhetetlennek; kiknek mond köszönetet azért, hogy 
pályája a már ismert módon alakult. Kik azok, akik műveik által erőt és eltökéltséget adtak a számára.

A pálya végig ádáz küzdelem volt. Küzdelem a sorscsapásokkal, az életkörülményekkel, a meg-nem-
értésekkel és az elhallgatásokkal. A gyakori lekicsinylésekkel és mellőzésekkel, melyeknek hátterében 
valójában a megértésre való képtelenség, az értetlenség állt. Csupa emberi gyengeség. Papp Tibor nem mu-
tatta ki emberi gyengéit, vagy nem is voltak neki. Határtalan nyitottsággal fordult az őszinte érdeklődők, 
a segítségére igényt tartók felé, akik óhajtották támogatását, biztatásait, baráti szavait. Ifjú nemzedékek 
nőttek fel emberi-alkotói égisze alatt. A már érett és jelentős életművel rendelkező Papp Tibor hasonló 
nyitottsággal fogadta el és közelítette meg a kortárs művészetet alakító, legfrissebb alkotói műfajokat, 
médiumokat; elfogadta az új művészeti változásokat, együtt élve ezekkel a változásokkal, és alakítva őket 
a maga tehetségével. Az összmagyar művészet egyik legsokoldalúbb, legösszetettebb személyiségét tisztel-
jük benne, akinek életművét ebben a pillanatban nem tudjuk teljességében felmérni, kellően értékelni. Úgy 
áll előttünk, mint egy monolit, amelynek erezeteit minden részletében meg kell ismernünk. 

Nagy adósságot érzünk Papp Tibor emberi-alkotói nyomhagyása iránt. Életműve és életfelmutatása kötelez-
vény a számunkra. Ápolnunk kell és továbbvinnünk a magyar irodalom és a magyar művészet egyik legna-
gyobb alakjának az életművét, az íróét, a költőét, a műkritikusét, a szerkesztőét, a tipográfusét, a barátét. 

Papp Tibor földi maradványai beágyazódnak nekropolisz térképébe. Kedves gyászolók, amikor a kegye-
let virágait elhelyezitek a Papp Tibor földi maradványait magába záró urna mellé, jussanak eszetekbe 
Szent Ágoston következő sorai: „Ne sírj azért, mert szeretsz engem. A halál nem jelent semmit. Csupán 
átmentem a másik oldalra. Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy.”
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