
szimbólumait könnyen megfejthet-
jük. Dinamikus, erõteljes prózanyel-
ve bátran váltogatja a nézõpontokat,
mintha egy film kockái peregnének
az olvasó szemei elõtt. A szerzõ, José
de la Colina spanyol menekültek
gyermekeként került az országba, s
gyakran választja témájául a ma-
gányt, az elszigeteltséget.

Elena Poniatowska, a lengyel
származású, de Párizsban született
publicista legnagyobb erõssége a
dokumentumszerû tudósítás; en-
nek köszönhetõen hitelesen láttat-
ja a gazdag, városi kislány lázas
forradalmi terveinek és a nyo-
morban élõ cselédasszonyok illú-
ziók nélküli életének feloldhatat-
lan konfliktusát.

René Avilés Fabila a tökéletes
bûntényt, s annak véghezvitelét írja
le, számunkra igencsak ismerõs stí-
lusban. A rövid elbeszélésben a gro-
teszk eszközei hemzsegnek, ami iga-
zán élvezetessé és páratlanná teszi a
szöveget. Igazi mestermunka.

A 20. századi Mexikó varázsla-
tos képe tárul föl az elbeszélések
nyomán, s a hol feszítõ, hol andalí-
tó történetek valóságos utazást je-
lentenek a sötét téli éjszakákon a tá-
voli földrész embereinek vágyai,
gyötrelmei, keservei és boldogsága
felé.

KOVÁCS B. EDIT

(Szerkesztette Scholz László, Nagyvilág
Könyvek, Budapest, 2003, 197 oldal)

PAPP TIBOR:

VVeennddééggsszzöövveeggeekk((nn))
Összegyûjtött versek és 
vizuális költemények
1957�2002

Bizony igen terjedelmes kötet kellett
ahhoz, hogy Papp Tibor összegyûj-
tött verseit és vizuális költeményeit
(1957�2002) egy gerinchez fûzve
vehesse kézbe az olvasó. Az író, köl-
tõ, szerkesztõ és vizuális mûvész
idén megjelent Vendészövegek(n) cí-
mû gyûjtményes munkája igazi �cse-
mege�. A hatalmas életmûvet egy
könyvészetileg, tipográfialiag is le-
nyûgözõ, több mint 750 oldalt
számláló keménytáblás kötet fogja
össze. Ám ez a bravúr sem szerezne
tartós örömöt, ha nem azokat a szö-
vegeket s mûveket õrizné, amiket.
A Magyar Mûhely alapító szerkesz-
tõjének mintegy 45 évet felölelõ
munkássága páratlan élményt nyújt
a mûfaj rajongóinak éppúgy, mint az
avantgárddal kevésbé jó barátságot
ápoló olvasóknak. A szerzõ eddigi
köteteit � vagy azok idõrendjét � kö-
vetõ munkában így jutunk el a Sán-
ta vasárnaptól (amely �64-ben jelent
meg elõször), a költészet ezer ágát és
azok ötvözéseit bebarangolva a
Pátkai, Pilinszky és a Pincér címû,
1985 és 2002 közt született, vizuális
elemekben gazdag munkáig.

Lássuk, hogyan is fest ennek a
majd fél évszázados mûvészi pályá-
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nak könyvalakban történõ leképezé-
se. A klasszikusabb hangvételû nyi-
tányban, a Sánta vasárnapban Papp
Tibor mind az életmûben, mind e
kötetben mintegy �elõlegezi� azt a �
bár nem elõzmények nélküli, mégis
kétségkívül egyedi � hangot, melyen
a késõbbiekben csak õ szólt és szól.
Annál is inkább, mert az Elégia két
személyhez vagy többhözben, illetve a
Vendégszövegek 1 írásaiban egyre-
másra �jelennek meg� a vizuális ele-
mek alkalmazásának csírái. Igaz, az
1964�68-ból és 1968�71-bõl való
szövegek egyelõre csak a sortörések-
kel, írásjelekkel, a vers laptükrön be-
lüli elhelyezésével, idegen szavakkal
és tipográfiai jelekkel tapogatóznak
az esetleges új formák irányába.
A Vendégszövegek 2, 3. René Char ver-
seibõl (1972�1983) erõteljes antréval
indul, majd a kilencoldalas Közleke-
dõedények következik, amely már ha-
tározottan épít a vizualitásra is.
E ciklus Kilenc 4-es címû darabja
egyértelmûen a számítógépes mûvé-
szet felé fordul, s az 1994-es keltezé-
sû Disztichon alfáig tartja � itt � ezen
irányt. A legmodernebb számító-
gépes eszközöket is igénybe vevõ
Barcikai oratórium üti föl a Vendég-
szövegek 4 címû ciklust, mely mû
utószavának lírája méltó kóda ezen
egyébként is átgondolt sorok után.
A Hínárzók-ciklus gyakorta használ-
ja valamelyik hagyományos versfor-
mát (avagy azok Papp Tibor-féle
kombinációját), ám sorai, szavai, be-
tûi mind észvesztõbben tekeregnek,

forognak � erõsítve, kiegészítve a
szöveg mondandóját, értelmezésé-
nek lehetõségeit.

A Betlehemi vasutasok a �képver-
selés� szinte teljes eszköztárát alkal-
mazza, a tipográfiai jelektõl a mon-
tázson át a letraszettre emlékeztetõ
munkákig. Csakúgy, mint a 23 gyû-
rûalakban írt szöveget összetartó
Gyûrûk-csoport is. Papp Tibor a pusz-
ta textust mozgatja itt az elképzelhe-
tetlen majdnem-határáig � s mikor
úgy tartja szükségesnek, olykor ki-
csit tovább is. Az Évezred vége címû
sorozatban stílszerû fölütés után
(�Ha léket kap a vágy a szótól� hát
bassza meg!�) egy 7 versbõl álló so-
rozat vet föl � a �kísérleti� költészet
nyelvezetén � gondolatébresztõ kér-
déseket, amit a Jambusoknak megint
képvers-csoport zár. Elképesztõ iro-
dalmi �mókát�, no meg intellektuá-
lis élményt tartogat az 1995�1998-
as Tér/Vers/Képek. A vaktérképszerû
városarcokat úgy öltözteti szerzõje �
rajzokkal, utcanevekkel, izgalmas
�összekötõ� szövegekkel �, ahogyan
csak akarja. De épp ilyen magabizto-
san bánik formáival a matematikai
halmazokra emlékeztetõ Vendégszöve-
gek 5-ben, melyet a Villanásokkal, az-
az tucatnyi jó ritmusú �poénnal� zár.

A szerkesztõ által jegyzett fülszö-
vegen is hangsúlyosan említett Hinta-
palinta címû 2000�2001-es kötet-
anyag ezúttal is generált verseket
gyûjt egybe. Jelesül: százezres számú,
számítógépes programok útján elõál-
lított szövegek töredéke mindez.
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A Vadhúsok (1995�2002) címû ciklus
elsõ (vizuális) blokkját a hangVER-
Seny Cs-re címû generált darab leírása
követi, majd (a 707. oldalon!) a
Pátkai, Pilinszky és a Pincér címû, leg-
inkább drámára emlékeztetõ mû zár-
ja az impozáns gyûjteményt.

DUKAY NAGY ÁDÁM

(Ister Kiadó, Budapest, 2003, 767 oldal,
3300 Ft)

PARTI NAGY LAJOS:

GGrraaffiittnneesszz

�[�] tán mégse minden anything,
ha goes� � így szól a Halk, talmi vers
az irodalom házához egyik sora, amit
nem árt kebelünkbe vésni, mielõtt a
posztmodern cetlit ragasztjuk az új
Parti Nagy-verseskötetre. Az ilyen
könyvekre szokás mondani, hogy:
ez már valami. A fönt említett vers
például Kosztolányi Dezsõ nyelvét
imitálja, és számos egyéb imitáció és
paródia is olvasható a könyvben,
úgyhogy ide azt a cetlit gyorsan. Le-
gyen rajta valami bélyeg, aztán majd
ráérünk azon vitázni, hogy az erede-
tileg Thierry de Duve által a mo-
dernitás Courbet-tõl kezdõdõ szaka-
szára alkalmazott �Bármi mehet!�
valóban a posztmodern mûvészet
megkülönböztetõ jegye-e.

A Grafitnesz persze számos egyéb
elméleti megfontolás indítékául szol-

gálhat, de leginkább kiadós nevetés-
re és kiadós szomorkodásra indít.
Meglehetõsen összetett és változa-
tos könyv, ezért aki esetleg a Hõsöm
tere címû nagyregénynél elvesztette
a fonalat és a szerzõ iránti lelkesedé-
sét, az is vágjon bele nyugodtan,
húsbavágó és szívbemarkoló él-
ményben lesz része. Vegyük elõször
is azt, hogy a verseskönyvben az iro-
dalmi paródiák egyenesen Karinthy
Frigyes-szintûek. Persze ezek élveze-
te követel némi kulturális jelenlétet,
de nem túlságosan mélyet, viszont
széles hatótávolságút. Mert legalább
hallomás szintjén ismernünk kell
például a Vad angyalt, a magyar fel-
világosodás irodalmát, James Joyce
Ulyssesét, Gertrude Steint meg a
Duchamp-féle ready made-eket. Jó,
ha ezeket idézetekként tároljuk is, de
irodalomtudományi szakismeret nem
szükséges, hiszen nem arról van szó,
hogy a mai írók a szakmának írná-
nak. Itt van mindjárt A dublini vegy-
szeres füzet, amely Leopold Bloom,
Joyce regényhõse édesapjának költe-
ményeit tartalmazza. A fikció sze-
rint Virágos Mihály a meglehetõsen
mozgalmas 19. század közepén élt,
fényírt és írt, mégpedig a kor ízlésé-
nek megfelelõen tüzes nemzetszere-
tetet árasztó költeményeket. Jelen-
kori ízlésünk persze minimum Petõ-
fihez viszonyít, így a költemények
kedvesen dilettánsnak hatnak, anél-
kül, hogy kigúnyolnák magasiro-
dalmi példáikat. Parti Nagy megal-
kotta az öregkori József Attila figu-


