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Gradus ad Parnassum
(P. Papp Zoltán költészetér�l)

Annak idején, amikor megjelent a szerz� harmadik verseskötete (Fényforduló, 

1999), rövid jegyzetet, magyarázatot írtam hozzá Rilkét idézve. „M�alkotást 

szinte meg sem közelíthetünk ítél� szavakkal, ebb�l mindig többé-kevésbé 

szerencsés félreértések származnak. Egyetlen dolog sem olyan kézzelfogható 

és megmagyarázható, mint ahogyan ezt többnyire el szeretnénk hitetni velünk” 

– írja levelében Rilke Kappusnak, a fi atal költ�nek. S  ez így igaz. Ítészkedni 

nagy felel�sség, lehet tévedni, tönkretenni egy ígéretes zsendül� pályát, meg-

semmisíteni a lehet�ségeket… lehet igaz, igaztalan, igazságos, igazságtalan, 

a kritika mindenképpen felel�sség. Valahogy úgy éreztem, hogy érvényesek 

az intelmek, Rilke szavai, a megközelítés, erkölcsi és esztétikai értelemben… 

különösen egy kibontakozó, keres� tehetségnél, akinél olykor egy-egy sor 

már bevilágítja, bár bizonytalanul, meghatározza a tehetsége bizonyosságát.

P. Papp Zoltán elindult a pályán, lentr�l, elindult a lépcs�n, gradus ad Par-

nassum… mert minden alkotónak az a vágya, feladata önmegvalósításában. 

És hadd idézzem még Rilkét (noha P. Papp Zoltánban alig van valami rilkei…) 

„A  m�alkotás jó, ha szükségszer�ségb�l támad. A  m�alkotások határtalanul 

magányosak, és talán a kritika férk�zhet hozzájuk legkevésbé. Adjon mindig 

saját magának és érzésének igazat minden fejtegetéssel, ismertetéssel vagy 

bevezetéssel szemben. Mindent ki kell hordoznunk, miel�tt megszüljük. Hagy-

nunk kell minden benyomást, egy érzés minden csíráját egészen önmagában 

a saját értelmünk számára elérhetetlenben beteljesedni, s mély alázattal és 

türelemmel kell várnunk egy új világosság életre hozásának óráját. M�vésznek 

lenni annyit jelent: nem méregetni… minden türelem…”

Bartók mondta, hogy a m�vész számára a legfontosabb a fejl�d�képesség, 

a folyamat, mert aki megáll a fejl�désben, elsorvad, visszafejl�dik, s ez az álla-

pot megbénítja az alkotói kísérletezést, tehetetlenné teszi. Meghal a m�vészet, 

maghal az alkotó. P. Papp Zoltán költészetének a zsengéit ízlelgette, nyeseget-

te, formálgatta akkor, amikor még nem d�lt el semmi költ�i, irodalmi sorsá-

ban. Soraiban meg-megcsillantak költ�i elemek, pozitívumuk, mozgott valami, 

az ambíció, eltökéltség munkált benne, az önbizalom, az a m�vészalkotó hit, 

er�, mely minden fejl�dés kardinális velejárója, a költ�i látomás táguló hori-

zontja, magatartásforma, az a valami bels� kényszer, elhivatottság.

Nekem annak idején, még gimnazista koromban tanárom, Szalatnai Rezs�, 

a kiváló író, publicista, pedagógus azt mondta verseimre, amikor megmutat-

tam neki, hogy noha fi gyelemre méltó a páthoszom, ezek még nem versek, 

mert vershez meztelen, tökéletes �szinteség kell. Akkor nem értettem, mit is 

jelent ez. Nem vagyok �szinte, hazudok, becsapom magam, az olvasót, a vi-

lágot? Azóta talán megtanultam, az �szinteség viszonyulás, összehasonlítás, 

korrelatív kapcsolat, költ�i azonosulás, valami a bennem lev� világ �szinte, 

igaz megnyilvánulása… poéta natusság, valami bels� varázslatos er�, talán 

enigmatikus, megmagyarázhatatlan adomány.
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P. Papp Zoltán verseiben érz�dik ez az �szinteség. Megadatott neki. Hubay 

Miklós egyszer kifejtette nekem, hogy az emelkedésnek (költ�i-írói fejl�désnek) 

vannak fokozatai, létezik relatív és abszolút min�ségi szint, és az alkotó, aki azt 

eléri, már nem csúszhat az alá, már nem nagyon süllyedhet vissza, fejletlenebb 

állapotába.

Gondolom, ez érvényes P. Papp Zoltán m�vészetére. �  már elérte azt a 

szintet, ami költ�vé rangosítja.

Mi is a költ�l-írói hivatás? Késztetés? Íráskényszer? Ambíció? �rület?… Ta-

mási Áron mesélte, hogy sohasem volt szándékában írónak lenni. Diákkorában 

baráti fogadásból vállalkozott az írásra. Lélektani kísérlet? Kísértés? Játék?… Il-

lyés Gyula szerint az a költ�-író, akinek mondanivalóje van, és azt bizonyos szín-

vonalom ki tudja fejezni. Szerintem az írás életforma. P. Papp Zoltán megfelelt a 

kritériumoknak, elvárásoknak. Kötetei (Fényforduló, Hamulékony portünet, Tü-

körrepesz, Vershatalom és Érzékkövek) mind azt bizonyítják, hogy valódi költ�vé 

avanzsálódott. M�veiben sok minden manifesztálódik: irónia, hit, tagadás, küzde-

lem, bohóckodás, groteszkség, kozmikus látomások, az omnibus dubitandum, 

az emberi lét értelme, hiábavalósága, bizarr, mellbevágó asszociációkkal, sokszor 

fanyar, mint Prokofjev zenéje, olykor akusztikus poéma, játékos szóismétlések, 

abszurd, zsongl�rködés, virtuóz, áhítatos, fi lozofi kus, transzcendens, tonális, ato-

nális z�rzavar, harmónia, de sohase patetikus. Sok mindennek a konglomerátu-

ma, többszólamúsága, mondanivalója ezerféle vibrálás stílusköpenyében.

P. Papp Zoltán elindult a gradusokon. Hogy meddig jut?

Gradus ad Parnassum. Örülök, hogy annak idején Rilke episztoláját ajánlot-

tam neki. Az id� eldönti, ami igaz (Pet�fi ).

És olvassák el verseit.

Ébert Tibor


