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SULYOK BERNADETT

A fragmentumoktól a mandalákig

Papp Tiborról és a vizuális költészetről

A Magyar Műhellyel úgy kerültem kapcsolatba, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárában én kaptam 
feladatul a folyóirat szerkesztőségi dokumentumainak és levelezésének feldolgozását. A több mint hatvan 
kézirattári dobozban lévő kollekció Nagy Páltól került a magyar irodalom egészét (határon innen és túl, 
illetve a világ minden szegletéből) gyűjtő és közkinccsé tevő intézményünkbe, még 2005-ben. 

A lap fennállásának 50. évfordulója tiszteletére, 2012-ben kiállítást rendeztünk Sípos László művészet-
történész kollégámmal közösen. A tárlat anyagának összeállítása során ismerkedtem meg a Magyar Műhely 
egykori szerkesztőtriászával: a Párizs melletti Montrouge-ban Nagy Pállal, a Bécsben élő Bujdosó Alpárral, 
s Párizsban Papp Tiborral – akinek emlékére ajánlom ezt az írást. Két évvel később mindhármuktól haza-
szállítottunk további képzőművészeti alkotásokat, könyveket, audiovizuális műveket; Papp Tibortól és 
Bujdosó Alpártól a birtokukban lévő kéziratos dokumentációt, így a Magyar Műhely korpuszának mond-
hatni teljessége elérhető a gyűjteményünkben.1

A Magyar Műhely körét az avantgárd fogalmával hozzák kapcsolatba, melynek a folyóirat az 1970-es 
évektől vált markáns képviselőjévé. Hegyi Lóránd ezen évtized végén ismerkedett meg velük, és a 20. 
századdal foglalkozó művészettörténészként fontosnak tartotta az avantgárd áramlatok folytonosságá-
nak hangsúlyozását. Már az 1980-as évek közepén felhívta a figyelmet az avantgárd irányzatok kettős 
természetére, ami a tradícióhoz, a múlt kulturális örökségéhez való viszonyulásukat illeti. Az avantgárd 
„számára a múlt, a történelem nem létezik többé, s kísérletei teljes mértékben jövőre orientáltak”. Ezzel 
párhuzamosan, már 1917 és 1925 között kimutathatók általa transzavantgárdnak nevezett törekvések, 
amelyek szerint „a jelen és a múlt egyetlen összefüggő folyamat, a jövő meglehetősen bizonytalan és 
kiszámíthatatlan”. Ez esetben „a kultúrtörténeti tradíció bármely mozzanata alkalmas lehet arra, hogy 
a modern személyiség önmaga szellemi helyzetét, létét, szorongásait és kételyeit általuk – is – kifejezhesse. 
[…] a mindenkori transzavantgárd szemlélet elutasítja a reduktivizmus minden formáját”.2

1 A Magyar Műhely egyik alapító szerkesztője, az 1964-ben Magyarországra visszatért Parancs János örökösétől 2018-

ban került a Petőfi Irodalmi Múzeumba (PIM) a költő hagyatéka, melynek révén tovább gazdagodott a folyóiratra 

vonatkozó gyűjteményünk.

2 HEGYI Lóránd, Avantgarde és transzavantgarde – A modern művészet korszakai, Magvető, Budapest, 1986, 128–129.
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Hegyi Lóránd az 1970-es években kibontakozó posztmodernt is a transzavantgárd jelenségkörébe 
sorolja, hátterében pedig a modern ipari civilizáció emberének válság- és veszélyeztetettségérzetét látja. 
Így fogalmazódik meg a „posztindusztriális értékek” keresése, a technikai fejlődés antihumánus moz-
zanatainak feltárása, a személyiség épségének, autonómiájának megőrzésére való igény. Az 1980-as évek-
ben egyfajta radikális eklektika megjelenését mutatja ki, melynek „alapja a történelem és a kultúrtörténet 
személyessé tétele […] a modern személyiség kulturális »beágyazottságának« tudatosulása. Az Én a maga 
önmeghatározási kísérleteit kiterjeszti a múltra és a helyre, a »kulturális metafora« egészére […] a jelent 
is egyfajta »stilizált történelemnek« tekinti, amiben sokszor ismételt kulturális motívumok kapnak merő-
ben új értelmet, megtartva mégis régi, történeti jelentésrétegeiket is.”3

Mindebből az következik, hogy „az avantgarde expanzionizmus értékrendszere nem az egész modern 
művészet általános és állandó értékrendszere. Tehát az értékrendszerek is történetiek, változóak”,4 a mo-
dern művészet jellegzetessége az értékpluralizmus. „A transzavantgarde művészetben a személyiség 
válik abszolúttá. Ez a személyiség ugyanakkor önmagát mint a »kulturális metafora« megszemélyesítőjét 
tételezi.”5

Papp Tibor harmincnál is több könyvet írt, három önéletrajzi ihletésű regényt (Egy kisfiú háborús 
mozaikja [2003], Olivér könyve [2004], Innen el [2012]), verseket, esszéket és tanulmányokat; legtöbb 
alkotása pedig a vizuális költészethez tartozik. 

A képvers műfaji megerősödésének, 20. század eleji művészetelméleti hátterének áttekintése során, az 
avantgárd irányzatok megjelenésével meggyengült az arisztotelészi esztétika egyik fő tétele: a mimézis 
elvének követése a művészetben. Az alkotók többé nem érezték szükségét annak, hogy műveik legfőbb 
mozgatója a valóság tükrözése legyen. Ezzel párhuzamosan a képzőművészet és az irodalom közötti határ 
átjárhatóvá vált. A század ’60-as, ’70-es éveiben a vizuális és a konkrét költészet, majd a lettrizmus a ha-
gyományos irodalmi szöveget alkotóelemeire bontotta, ugyanakkor új konstrukciót hozott létre belőlük. 
Szombathy Bálint Irodalmon innen és túl című tanulmányában így határozza meg az experimentális iro-
dalom jellegzetességeit, amely új befogadói stratégiát kíván: „Az avantgárd művészettel találkozó irodalom-
kritikus egyetlen bólintással tudomásul veszi a látványt, az új vizuális élményt, de a szavakat csak irodalom-
ként tudja felfogni, a látványt képzőművészetként. Ez a feldaraboltság még az előző századokból örökölt 
teóriából ered. […] destrukcióval, de ugyanakkor, egyidejűleg, újjászervezéssel van dolgunk.”6

A képvers 20. századi reneszánsza Nagy Pál szerint Stéphane Mallarméhoz köthető: 1897-ben készült 
el Un coup de Dés jamais n’abolira le Hasard (Egy kockadobás nem vet véget a véletlennek) című köl-
teményének nyomdai kefelevonata. A könyv azonban már nem jelent meg, mivel Mallarmé 1898-ban 
meghalt. A Magyar Műhely francia nyelvű testvérlapja, a d’atelier, összefogva a Change című francia 
avantgárd folyóirattal, megjelentette az eredeti kefelevonatot figyelembe vevő Kockadobást 1980-ban,7 

3 Uo., 135.

4 Uo., 136.

5 Uo., 149.

6 SZOMBATHY Bálint, Irodalmon innen és túl, Új Symposion 1987/11–12., 20–22.

7 NAGY Pál, Az irodalom új műfajai, ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézete – Magyar Műhely, Budapest, 1995, 111.

amit Mitsou Ronat, a francia Nemzeti Kutatóközpont munkatársa rendezett sajtó alá, s Papp Tibor végezte 
a nyomdai kivitelezést. Képverssel, tanulmánnyal közreműködtek: Philippe Dôme, Jean-Pierre Faye, Rodolfo 
Hinostroza, Claude Minière, Bruno Montels, Nagy Pál és Jacques Roubaud.8

Nagy Pál Az irodalom új műfajai című monográfiájában a képvers alábbi három csoportját külön-
bözteti meg: 1. carmina figurata, figurális képvers (a régi idők képversei, a kalligramma-típusú képvers); 
2. a mandala-típusú képvers, kör vagy négyzetes forma jellemzi, középpont körül szerveződik (Papp Tibor 
logo-mandalái); 3. a lettrista típusú képvers, plakátvers (Kassák Tipográfia című betűverse 1921-ből, 
L. Simon László: met AMorf ózis). 9

Bohár András a Magyar Műhely vizuális költészetén belül három jellegzetes irányzatot különített el: 
a tradicionális vizuális költészet kreatív továbbértelmezési lehetőségei (Székely Ákos, Lipcsey Emőke, 
Hegedűs Mária, Bari Károly); a koncept és konkrét költészet variánsai (Petőcz András, L. Simon László, 
Géczi János, Szombathy Bálint) és az intermedialitás és a technika kreatív alkalmazásai (Papp Tibor, 
Nagy Pál, Bujdosó Alpár).10

A vizuális szövegirodalom (a műhelyesek nyomán Petőcz András használja e terminust) olyan kiemel-
kedő csomópont, amely mindig a teljesség igényével lép fel, totális költészetként jelentkezik. Elsősorban 
médiumigénye ennek bizonyítéka: költői performanszon szívesen hasznosítja a legkülönbözőbb tárgyakat 
(a gumibabától a vízzel töltött lavórig), kipróbál minden technikai lehetőséget, és alkalmazza az akuszti-
kus költészet elemeit. Legfontosabb jellegzetessége, hogy a látható irodalmi stílusok között a leginkább 
szövegcentrikus. Itt a szöveg permutált és töredékes, tele szójátékokkal, utalásokkal, idegen nyelvi elemek-
kel.11 A szintaktikai rendszereket széttördeli, az íráskép jelentéses szerepűvé válik. A szó és betűinek 
kombinatorikája, a szóhatárok feloldódnak, az egymással kapcsolatba állított szavak sajátos játékteret, 
konstellációt hoznak létre.

Papp Tibor esetében a nyugati magyar irodalom egyedi helyzete is meghatározó: más kultúrák, idegen 
nyelvek közegében létezik, ami közvetlenül hat a szövegekre; az alkotók anyanyelvükre, a második-har-
madik elsajátított nyelv szemszögéből mintegy kívülről tekintenek. Ebből egyfajta nyelvkritikusi attitűd 
fakad: ironikus, demisztifikáló, a kifejezés határaira reflektáló nyelvhasználat, különböző nyelvi regisz-
terek ötvözése. Ez az önreflexív mozzanat gyakran beépül a képversek szövegének „szövetébe”.

A képversben a nyelvi jelek más jelrendszerek elemeivel együtt jelennek meg, ami szemiotikai szem-
pontból heterogén értelmezési lehetőségeket feltételez. Hiszen az irodalom hagyományos jelrendszere  
a nyelv, ami a vizuális szövegekben tipográfiai, topográfiai, tördelési, matematikai s egyéb szigmákkal 
egészül ki, ezáltal kerül a jelek anyagszerűsége a fókuszba. A különböző jelrendszerek koegzisztenciája 
a befogadó pszichéjét stimulálja; az értelmezés során a személyiség tudatos része mellett annak mély-
rétegeit, a jungi tudattalan tartományát is mozgósítja, az archetípusokat aktivizálja.

8 NAGY Pál, Journal in-time – él(e)tem 2, Kortárs, Budapest, 2002, 48.

9 NAGY, Az irodalom új műfajai, 89.

10 BOHÁR András, Avantgárd ’89–99 = Kánon és olvasás – Kultúra és közvetítés II., szerk. BENGI László – Sz. MOLNÁR 

Szilvia, Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2002, 117–132.

11 PETŐCZ András, Dimenzionista művészet, Magyar Műhely, Budapest, 2010, 116.
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5 Uo., 149.

6 SZOMBATHY Bálint, Irodalmon innen és túl, Új Symposion 1987/11–12., 20–22.

7 NAGY Pál, Az irodalom új műfajai, ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézete – Magyar Műhely, Budapest, 1995, 111.
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8 NAGY Pál, Journal in-time – él(e)tem 2, Kortárs, Budapest, 2002, 48.

9 NAGY, Az irodalom új műfajai, 89.

10 BOHÁR András, Avantgárd ’89–99 = Kánon és olvasás – Kultúra és közvetítés II., szerk. BENGI László – Sz. MOLNÁR 

Szilvia, Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2002, 117–132.

11 PETŐCZ András, Dimenzionista művészet, Magyar Műhely, Budapest, 2010, 116.
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Papp Tibor első verseskötete, a Sánta vasárnap (1964) verseszményének az Újhold alkotóinak műveit 
tekinti, Pilinszky és Nemes Nagy Ágnes ihlető hatása fedezhető fel benne. E kötetben jelent meg a költő 
egyik legismertebb verse, a Pogány ritmusok, amelyet az akkor 50 éves Weöres Sándornak ajánlott.  
A weöresi költészet sámánisztikus erejét, zenei varázslatát idézi meg a dobolás ritmusára, hangutánzó 
és hangulatfestő szavak variálódó ismétlésére épülő akusztikus költemény. Második kötetét – Elégia két 
személyhez vagy többhöz (1968) – a szerző korán meghalt szerelme, Mary Radcliffe emlékének ajánlotta. 
Az Orpheusz zaklatása ciklusban a mitikus ókori poétát ironikus módon idézi meg, megkérdőjelezve  
a hagyományos költői szerepek érvényét: „a bánatomban kitaláltam műszer / nehogy valakinek barátja 
legyek / hegyi öszvérek ösvényén hazafelé / föllázad az arany-metszés ellen”.12

A Vendégszövegek 1 (1971) már erőteljes nyitás a vizuális költészet felé, legfőbb jellemzője a nyelvi 
konvenciók szétrobbantása. Sajátos ars poetica, az alkotás világot felforgató jellege rajzolódik ki az Ég 
a könyvtár ciklus egyik háromsorosában: „hogyan ért el engem az írás / mint ablakomat a madártoll 
télen / azonnal üszök-háború kerekedett a tűzhely tűzterében máig sem csillapodott”.13

A Vendégszövegek 2, 3 (1984) következetesen viszi tovább a kassáki programot: rombol, szétszed, 
hogy építhessen, konstruálhasson. A nyelv építőelemeit „munkálja meg”, akár egy kézzelfogható matériát, 
az átemelt vendégszövegek pedig azt érzékeltetik, hogy a magyar irodalom mely vonulatához kötődik. 
A Műszerek, órák, jelzőkészülékek, lékek (1981) kompozíciósorozat már ízig-vérig vizuális szövegirodalom. 
A tárgyi elemek, az órák, fogaskerekek az idő objektív mérésének eszközei, míg az asszociációs techni-
kával létrehozott szöveg fragmentumokból, reminiszcenciákból áll, melyek a szubjektív idő (a bergsoni 
belső élmény-idő) nonlinearitását fejezik ki. A szöveg, a látható mű Papp Tibor számára szinte erotikus 
tárgy, élőlény, amelyet mintegy „magáévá tesz” a létrehozás pillanatában.14 A Műszerek… kezdő sora egy 
homonímia alkalmazásával párhuzamba állítja a szeretkezés és az írás aktusát: „Margó elveszti szüzes-
ségét / a margó elveszti szüzességét”.15 

A Páros beszéd egy 1977-ben keletkezett ofszetnyomat.16 A szöveg dekódolását a tipográfiai és grafikai 
jelek nem nehezítik, inkább többletjelentéssel ruházzák fel. A textus különböző rétegeit a visszatérő 
szavak, motívumok kapcsolják össze: egyrészt egy szerelmi légyott sejlik fel, másrészt költői szereplehe-
tőségek villannak fel (egy előd – Csokonai, egy magatartásforma pejoratív konnotációval; költőink csáb-
csi cseregnek), egy összetett szójátékban a papi hivatás és egy magyar város is megidéződik: „BELŐLEM 
SOHA NEM LESZ PÜSPÖK (ladány ludányi).”17 A lépcsősor, a körző, a szögmérő és a gőzgépek ábrája  
a technikai civilizáció, a mértani pontosság jelzői oppozícióban állnak az erős indulati töltésre utaló fel-
kiáltó- és kérdőjelekkel, a „tilos” szó hullámzó tördelésével. Az utolsó három sor jelentőségét a nagyobb 
betűméret és a kapitális betűtípus is kiemeli, a kifejezések (fölgyújtottam a csipkebokrot, látva lássalak 

12 PAPP Tibor, Vendégszövegek (n) – Összegyűjtött versek és vizuális költemények 1957–2002, Ister, Budapest, 2003, 75.

13 Uo., 118.

14 PETŐCZ, I. m., 118.

15 PAPP, I. m., 228.

16 A Petőfi Irodalmi Múzeum 2012-es tárlatán is kiállítottuk.

17 PAPP, I. m., 232.
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12 PAPP Tibor, Vendégszövegek (n) – Összegyűjtött versek és vizuális költemények 1957–2002, Ister, Budapest, 2003, 75.

13 Uo., 118.

14 PETŐCZ, I. m., 118.

15 PAPP, I. m., 228.

16 A Petőfi Irodalmi Múzeum 2012-es tárlatán is kiállítottuk.
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[figura etymologica]) Mózes és az Úr találkozását, illetve az újszövetségi Pál apostolnak Isten és a menny-
ország színről színre látása iránti vágyát idézhetik fel. A lírai alany kísérletet tesz a szerető és az őt körül-
vevő dolgok valódi természetének megismerésére. 

A Fedőlapok ciklus a Magyar Műhely-számok címlapjait montázsolja egybe, olvashatatlan szó-kompo-
zíciók halmaza különféle körszerű alakzatokban. A fedőlapokon kezdettől fogva meghatározó elem a meg-
jelenési szám. Az első folyóirat borítóját Marie-Joseph Phillipon készítette, majd a 21. számig Éliás Erika; 
Papp Tiborhoz a 22. számtól a 100. számig kötődik a tervezés. A Vendégszövegek 2, 3 mintegy 13 évnyi 
termésének Ősi hatos című verse az 1956-os forradalom emlékét is felidézi az asszociatív szóláncok által: 
„ősi hatos 1 őszi hatos 2 ötvenhatos 3 ilyenkor futózöldet habzik a temető”.18

Papp Tibor fontos alakja a világirodalom számítógépes költészetének is, az első magyar automatikus 
versgenerátornak ő volt a megalkotója: a Disztichon Alfa (1994) mágneslemeze hatmilliárd verseskötet 
anyagát rejti. A 2000-ben megjelent Hinta-palinta című művében pedig a generált verseken, szövegeken 
kívül már vizuális költeményeket és hangverseket is létrehozott az általa írt számítógépes programmal.

A Vendégszövegek 4 (1995) szintén jórészt számítógépen kreált vizuális munkákat tartalmaz. Az év-
ezred vége ciklusban a lét céltalanságával, mindenféle haladás- és fejlődéselmélet illuzórikus voltával 
szembesít; hivatása a szavak által megragadható, leírható világ megismerhetőségét is szkepszissel szemléli: 
„hová zarándokolnak a csótányok a nincstelenségből? hová a szavak, amiket nem akarnak meghallgatni 
az emberek?”19

A térképversek Papp Tibor egyik legérdekesebb formai újítása, ilyen jellegű munkáit térvers képek (1998) 
című kötetében gyűjtötte egybe. Ezek a nagyvárosi utcatérképekhez hasonló alakzatok az ő személyes, 
„belakott” poétikai univerzumának a szeletei, ahol helyet kap Arany János A walesi bárdok utcáival, Kassák 
Lajos, Weöres Sándor, Szentkuthy Miklós, Pilinszky János, Határ Győző, Kormos István, Nemes Nagy Ágnes, 
Bakucz József; a társművészetek képviselői közül Bartók Béla, Bálint Endre, Pátkai Ervin, Erdély Miklós. 
A francia, olasz és angol nyelvű térképversek – itt-ott magyar szövegdarabkákkal – különböző tér- és 
időbeli kulturális tradíciókat kötnek össze, az intertextuális kapcsolódások a nemzetek közötti szellemi 
rokonságot tudatosítják.

A Vendégszövegek 5 (1997) számítógépen készített logo-mandalákból áll. Maga a kifejezés Francis 
Edeline-től származik, aki a görög logosz és a szanszkrit mandala szavak összevonásával alkotta meg  
a konkrét térbeli költészet e mágikus hatású csoportjára vonatkozóan.20 A mandalák magja többnyire egy 
szó vagy szintagma, olykor egy üres fekete kör (Lyuk-mandala) vagy egyetlen betű (Ő, R). A maghoz ren-
delt szavak a centrumon áthaladva vízszintes, függőleges és átlós tengelyeken helyezkednek el. A bal és 
a jobb térfél mindig szimmetrikus, a geometriai formák a makrokozmosz rendjét érzékeltetik; a szavak 
egymáshoz viszonyított helyzete a tér és idő koordinátái által meghatározott ember mikrokozmoszát 
képezi le, összeköttetést teremtve a kozmogramma és a pszichogramma között. Jung szerint a művészet 

18 Uo., 294.

19 Uo., 519.

20 G. KOMORÓCZY Emőke, Avantgárd kontinuitás a XX. században – A párizsi Magyar Műhely és köre, Hét Krajcár, 

Budapest, 2016, 249.

(mind az archaikus, mind a modern) az archetípusokat aktivizálja bennünk, feltárja az ősvalónk mélyén 
rejlő közös örökséget, hiszen a psziché mélyrétegeinek tartalmai univerzálisak. A logo-mandalák egyaránt 
értelmezhetők intuitív, érzelmi és logikai módszerekkel. A mandala egy köralakzat, az abszolútum töké-
letességének jelentéssűrítő szimbóluma. Csak néhányat említve ezek közül: a mágikus kör, amely megvéd 
az ártó hatalmaktól, a kínai jin és jang energia szintézise, az ellentétek közti feszültség egyensúlyban 
tartója, városok és templomok szakrális alaprajza, a Zodiákus köre az égbolton. A logo-mandalákban „az 
ego személyes, individuális világa a nem-ego személytelen és időtlen világával egyesül […] bizonyos érte-
lemben az archaikus és a konceptuális költészet szintézisét teremtik meg”.21 

Papp Tibor egy másik ősi formát választ műfajul a 25 x 25 – Bűvös négyzetek (2007) című kötetében. 
A négyzet szintén egy archetípus, az isteni szféra rávetítése a földi világra, a betűnégyzetek oda-vissza 
olvasható palindrómái a játékosság és a többértelműség izgalmával telítik.

A Vendégszövegek n (2003) gyűjteményes válogatása Papp Tibor korai köteteitől a számítógépen gene-
rált versekig terjed. Ennek utolsó „tétele” a Pátkai, Pilinszky és a pincér című drámai költemény, amelynek 
első változata 1985-ben készült, s amelyet 2002-ben átdolgozott. Kelemen Erzsébet a költői életműről írott 
PhD-disszertációjában műfaját vizuális metaoratóriumként határozza meg.22 A trialógus a gázlángtól 
felrobbant, műtermében halálosan összeégett szobrászművész Pátkai, a transzcendencia felé forduló, 
elhunyt költő Pilinszky s a hétköznapi életű, kávéházi pincér közt zajlik, aki mindkettejüket távolságtartó 
részvéttel figyeli. A szereplők két művészi magatartást képviselnek: a magát teremtő ereje révén Istennel 
egyenrangúnak érző Pátkai szembeszegül vele, míg Pilinszky érzékeli saját korlátait, önnön végességét, 
és ennek tudatában felismeri: „Isten lelke, a fényre fogékony ős-szeretet.”23 A művész elmerül az élet for-
gatagában, tapasztal szenvedést és örömöt, látja a lét differenciált, sokrétű gazdagságát, a sötét és a világos 
erők harcát, mindkét emberi attitűd – egyénenként különböző mértékben – megtalálható benne.

21 Uo., 252.

22 KELEMEN Erzsébet, Testet öltött szavak – Papp Tibor vizuális költészete, Magyar Műhely, Budapest, 2012.

23 PAPP, I. m., 727.
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lemben az archaikus és a konceptuális költészet szintézisét teremtik meg”.21 

Papp Tibor egy másik ősi formát választ műfajul a 25 x 25 – Bűvös négyzetek (2007) című kötetében. 
A négyzet szintén egy archetípus, az isteni szféra rávetítése a földi világra, a betűnégyzetek oda-vissza 
olvasható palindrómái a játékosság és a többértelműség izgalmával telítik.

A Vendégszövegek n (2003) gyűjteményes válogatása Papp Tibor korai köteteitől a számítógépen gene-
rált versekig terjed. Ennek utolsó „tétele” a Pátkai, Pilinszky és a pincér című drámai költemény, amelynek 
első változata 1985-ben készült, s amelyet 2002-ben átdolgozott. Kelemen Erzsébet a költői életműről írott 
PhD-disszertációjában műfaját vizuális metaoratóriumként határozza meg.22 A trialógus a gázlángtól 
felrobbant, műtermében halálosan összeégett szobrászművész Pátkai, a transzcendencia felé forduló, 
elhunyt költő Pilinszky s a hétköznapi életű, kávéházi pincér közt zajlik, aki mindkettejüket távolságtartó 
részvéttel figyeli. A szereplők két művészi magatartást képviselnek: a magát teremtő ereje révén Istennel 
egyenrangúnak érző Pátkai szembeszegül vele, míg Pilinszky érzékeli saját korlátait, önnön végességét, 
és ennek tudatában felismeri: „Isten lelke, a fényre fogékony ős-szeretet.”23 A művész elmerül az élet for-
gatagában, tapasztal szenvedést és örömöt, látja a lét differenciált, sokrétű gazdagságát, a sötét és a világos 
erők harcát, mindkét emberi attitűd – egyénenként különböző mértékben – megtalálható benne.

21 Uo., 252.

22 KELEMEN Erzsébet, Testet öltött szavak – Papp Tibor vizuális költészete, Magyar Műhely, Budapest, 2012.

23 PAPP, I. m., 727.




