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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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