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Búcsúbeszéd*

Szinte lehetetlen vállalkozás Papp Tibor temetésén megszólalni. Újra és újra nekifogtam az írásnak, s min-
dig kitöröltem az elkészült első bekezdést. S bár Szombathy Bálint barátommal úgy osztottuk meg a feladatot, 
hogy én beszélek Tibor végtelenül gazdag életművéről és regényes életrajzáról, mindezt egy személyes 
emlékkel szerettem volna bevezetni. De melyikkel? A 25 évvel ezelőtti első párizsi utazásoméval, amikor 
nem tudtam betelni Tibor és Zsuzsa lakásával, a képekkel és a könyvtárral? Vagy a Tibor műtermében, 
a pecuban a régi Macintoshokkal eltöltött sok órás irodalmi kalandozásokkal? A chartres-i katedrálishoz 
tett kirándulással, ahol vörösbort kortyoltunk a dóm melletti kávézóban, s az üvegművészet csodájáról, 
a chartres-i kékről beszélgettünk? Esetleg a Csalogány utcai lakásban, vagy Bujdosóék Minerva utcai házá-
ban lefolytatott késhegyre menő politikai és esztétikai vitákkal kezdjem? Vagy a gőzfürdőben megosz-
tott titkokkal? A vállaji kirándulással, a régi disznótorosok felemlegetésével? A tokaji utazásokkal, amikor 
már Tibor nem vezetett, s együtt autóztunk szülővárosa legendás irodalmi táborába? A Műhely-találko-
zókkal vagy a szerkesztőség marseille-i utazásával, amikor halálra nevettük magunkat a párizsi állomáson 
Tibor anyósának, Lola néninek a tréfálkozásán? – S közben hallom korábbi írószövetségi elnökömet, Vasy 
Gézát, ahogy a fülembe súgja: Laci, egy gyászbeszédnek formája, műfaja van, ne kalandozz el! 

Forma és műfaj egy avantgárd művész temetésén? Aki egész életében a megcsontosodott formák helyett 
akart újakat teremteni, s közben – mennyit is polemizáltunk erről az önellentmondásról – maga is formá-
kat és műfajokat teremtett. Ahogyan vitáztunk konzervativizmus és avantgárd viszonyáról, nyitottságról, 
frissességről és kísérletezésről is – Friss, meleg az avantgárd, hogy idézzem az egyik Magyar Műhely 
találkozó címét. 

Friss és meleg a velünk maradt életmű, csak a test hűlt ki, s hagyott itt bennünket örökre.
Mi, akik itt vagyunk: hű társa, Gombos Zsuzsa, barátai, tisztelői, pályatársai és tanítványai, jól tudjuk, 

milyen gazdag az az életmű, amit maga után hagyott. Egyszerre volt formateremtő költő, sok mindenre 
nyitott esszéista, prózaíró, vizuális művész, műfordító, az ólomszedésben, a fényszedésben és a modern 
számítógépes tördelésben járatos nyomdász-tipográfus, korszakos folyóiratot alapító lapszerkesztő. Élete 
82 évében számos településhez kötődött: szülővárosához, Tokajhoz, az Egy kisfiú háborús mozaikja című 
regényében megénekelt családi fészekhez, a határmenti hős faluhoz, Vállajhoz; a gimnáziumi tanulmányok 
és a költői indulás helyszínéhez, Debrecenhez, a lemezlakatosi szakmunkástanulmányinak városához, 
Egerhez, az ’56 utáni menekülést követő egyetemi évek belga városához Liège-hez, illetve a két örök ott-
honhoz, Párizshoz és Budapesthez. 1962-ben barátaival, pályatársaival közösen megalapította a magyar 
emigráció egyik legfontosabb irodalmi lapját, a hetvenes évek elejére avantgárd irodalmi fórummá váló, 

ma is megjelenő Magyar Műhelyt. 28 éves volt, mikor Párizsban megjelent az első kötete, a Sánta vasárnap, 
amit harmincnál is több könyv és számítógépes kiadvány követett. Versei, vizuális költeményei, esszéi 
és tanulmányai, önéletrajzi ihletettségű regényei egyaránt kiállják az idő próbáját. E műfaji gazdagság 
mellett Papp Tibor előkelő helyet foglal el a világirodalom számítógépes költészetében is. Az első magyar 
automatikus versgenerátornak ő a megalkotója: a Disztichon Alfa (1994) mágneslemeze hatmilliárd ver-
seskötet anyagát rejti. Zseniális alkotás, az internet térhódítása után vagy másfél évtizedig könyörögtem 
neki, készítse el a webes változatot, ki tudja, miért állt ellen, csak remélhetjük, hogy lesz egy oly lelkes, 
fiatal programozó, aki elvégzi ezt a feladatot. 

Papp Tibor a Magyar Írószövetség munkáját több cikluson át választmányi tagként is segítette, a Magyar 
Műhely alkotói közössége mellett az Írószövetséget tekintette irodalmi otthonának. Halála előtt pár héttel 
is arról beszélt nekem budapesti nappalijukban, hogy most már jobban van, s reméli, hamarosan meghív-
ják egy költői estre a Bajza utcába, de ha másutt nem, Tokajban majd biztosan találkozik az írótársakkal. 
Közben alig láthatóan folytak a könnyeim, néztem ezt a fantasztikus embert, akit a Parkinson így meggyö-
tört, ám mégis képes volt megírni az utolsó kötetében, a két éve megjelent Emlékmederben az előbb hal-
lott Távozó című verset, amit így zárt: „bogozgatom az élet ritmusát / a mozdulatban még biztos vagyok 
/ de felejtek már gyűlnek a hibák”.

Papp Tibor nekem már rég nem a mentorom, nem is szerkesztő- és szerzőtársam. Tibor a rokonom, aki 
valahogy úgy vált az egyik szülőmmé, ahogyan az indiánok választanak maguknak testvért, s kötnek 
velük életre szóló szövetséget. A Szombathy Bálint által már megemlített, 2012-ben megjelent Innen el 
című ’56-os regényében ezt írja: „A menekülés a halál egyik fajtája, a sikeres halálé, aminek bekövetkezté-
vel a menekülő testi jelenléte megszűnik mindazoknak, akik otthon maradnak, hiányozni fog a szülők-
nek, a barátoknak, a rokonoknak, a szomszédoknak, az ismerősöknek, a lányoknak, de fordítva is igaz: 
a menekülő elveszti eddigi életét, eddigi életének minden tartozékát, a szagokat, a látványt, az ismert 
közösség biztonságát, az emlékeihez köthető tárgyakat, a házak téli melegét, mindent, ami távozásának 
koporsójába nem fér bele.” 

De ez most nem a sikeres halál, ez a végleges, a visszafordíthatatlan. Tibor, ha egyszer feltámadsz, 
akkor támadj fel új testben, rejtvénynek is beillő képversekben, hosszú szabadversekben, hangversekben, 
performanszokban, képernyőn felvillanó költeményekben! S figyelmeztess bennünket, hogy ne felejtsük: 
az avantgárd nem irányzat, nem alkotásmód, nem az izmusok összessége, hanem örök érvényű maga-
tartásforma. Nehéz lecke. Addig is Isten veled.

2018. augusztus 3.
L . SIMON LÁSZLÓ

* A beszédek elhangzottak Papp Tibor búcsúztatásán a budapesti Fiumei úti temetőben, 2018. augusztus 3-án.
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