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Kelemen Erzsébet 

„volt, van és lesz értelme” 

Papp Tibor művészetéről 

 

„Ha arra gondolok, mi történt velem, miután Debrecenben 2014. április 11-én a Szent 

Anna utca fáinak szótlan kíséretével beléptem a Szent József Gimnázium fehér folyosóinak 

labirintusába, az osztálytermekhez vezető járatok izgalmakkal fűszerezett birodalmába, a 

hajdan félelem-mentes tanítóintézmény tengeri kagylóként nyitható-zárható védőköpenye alá, 

ahol gyerekként megtanultam tanulni, ha arra gondolok, hogy egy avantgárd költő soha nem 

kerülheti el a műveinek természetéből adódó konfliktusokat, kivéve a nagyon kivételes 

alkalmakat, mint amilyen volt ez a költészetnapi »nyitány«, akkor újra és újra erősödik 

bennem az a tudat, hogy igenis, amit eleddig letettem az asztalra, annak volt, van és lesz 

értelme, méghozzá a legelöljáróbb költői művek között” – vallotta Papp Tibor a vizuális 

költészeti alkotásaiból a debreceni Szent József Gimnáziumban létrehozott állandó (és 

nemzetközileg is egyedülálló) tárlat megnyitása után. 

Nem kétséges: Papp Tibor alkotásai a kortárs magyar irodalom egyik legjelentősebb költői 

életművét jelentik. Az avantgárd permanens erejéből, a kassáki örökségből és a folyton 

váltózó jelenből, a kihívásokból úgy táplálkozik, hogy a vizuális költészeti kategóriában a 

mozgásra, változásra mindig kész egyedi alkotói attitűddel új, formailag jól meghatározható 

műfajokat teremtett, teremt. 

Első kötetei is, a Sánta vasárnap (1964) és az Elégia két személyhez vagy többhöz 

(1968) a klasszikus irodalom írott-beszélt nyelvén túl a hagyományos formák dekonstruktív 

lebontásainak és újjáépítési mozzanatainak a megjelenítői. Az alkotásokban felfedezhetjük a 

későbbi vendégszövegeknek, a vizuális költészetnek a jellegzetes jegyeit. Különösen a 

második kötetben nő meg a tárgyak szerepe, a hétköznapi szókincs átpoétizálásának művészi 

igénye, és megjelennek a központozást, az értelmi tagolást helyettesítő, kinyitott szóközök is, 

amelyek fellazítják a merev linearitást, átjárhatóságot biztosítanak a korábban szigorúan 

bezárt sorok között. A klasszikus versforma zártságát Papp Tibor tovább oldja a 

Vendégszövegek 1-ben (1968–1971): a sorokat elcsúsztatja, szétforgácsolja, a szavakat, 

szintagmaszerkezeteket szétszórja a lapon, s gyakran szaggatott vagy folyamatos vízszintes 

vonallal tagolja a szóközöket, a gondolategységeket, jelzi a pauzális csendet. S jelen vannak a 

későbbi térvers/képek szövegére is jellemző szófonatok (orrphallusz olga ó; szanaporszét 

összcikáid; támcsókolat; lavikenőzám; összecsomózvacsoránk; villanyütélleli hajózanalig). A 
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két szó egymásba csúsztatásának technikáját elsőként James Joyce alkalmazta, s a francia 

mot-valise (szóbőrönd) értelmét Jean Paris taglalta. A magyar elnevezés Papp Tibortól 

származik, akárcsak az intertextualitás „vendégszöveg” megjelölése. A René Char verseinek 

vendégszöveg-közegében a két párhuzamosan futó linea közé zárt szövegtestek pedig akár a 

következő kötet térvers/képeinek útszakaszait is asszociálhatják. 

Papp Tibornál a tényleges vizuális költészet a Vendégszövegek 2,3 című kötetben (1984) 

jelenik meg. A fordulópontot, a szövegírásról a képversre való áttérést a Műszerek, órák, 

jelzőkészülékek, lékek mű jelzi. Ez az alkotás az időbeli kötöttséget megkérdőjelezve a 

vizuális költemények időhatárok nélküli költészetét prezentálja, a meditatív költészeti formát, 

a tiltakozást az idő ellen, a lázadást a kezdet és a vég behatárolása ellen. Az alkotás és a 

külvilág között megszűnik a határ, s mindez már a jelszerűség kioltását, „a befogadás nem 

irodalmi mintáit idézi fel”.
1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPP Tibor, Műszerek, órák, jelzőkészülékek, lékek, részlet = Vendégszövegek (n),  

Ister, Budapest, 2003, 228-229. 

 

Papp Tibor ebben a művében már kifejezésre juttatja a művészi alapállását, s létrehozza 

a befogadói rekonstrukció lehetséges változatait. A vendégszöveg-technika  alkalmazásával, a 

szólamok összefűzésével teremti meg azt az új szemiotikai, szemantikai látásmódot, amely 

segít értelmezni a létrejött szöveg-szigeteket. A nyitott műről szóló Umberto Eco-i gondolatot 

                                                 
1
 KÉKESI Zoltán, Primitivizmus, plasztikusság és performativitás az avantgárdban = Identitás és kulturális 

idegenség, szerk. BEDNANICS Gábor – KÉKESI Zoltán – KULCSÁR SZABÓ Ernő, Osiris, Budapest, 2003, 210. 
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Jurij Michajlovič Lotman megállapításával és saját elméleti reflexióival kapcsolja egybe a 

vizuális költeményben. Vagyis egy korábbi zárt rendszer értelmezői szigorát oldja fel: a 

francia társadalomtudomány szinte minden ágát, így az irodalomtudományt is meghatározó 

strukturalizmus szigorú szabályrendszerét. Az alkotótól és a befogadótól elhatárolt irodalmi 

műnek mint önálló, zárt objektumnak a vizsgálatát ugyanis Olaszországban Umberto Eco az 

olvasó szempontjaival egészítette ki, a tartui iskola vezető személyisége, Jurij Lotman pedig a 

társadalom és a kultúra szerepét építette be a strukturalista rendszerbe. Papp Tibor viszont a 

történetiség térbelisítésével, az időhatárok feloldásával, új szólamok megjelenítésével, 

szövegek papírlapon túli írásával teszi nyitottá a struktúrát. 

Ez a nyitott szerkezet jelenik meg a térversképek műfajában is, Papp Tibor egyik 

jellegzetes vizuális költészeti formájában. A térképészetben használt jelek önmagukban is 

jelentést hordoznak. Ezek az üzenetek az utakként kanyargó szöveghálózatban poétikai 

jelentéssé aktualizálódnak, s a kartográfiai konfigurációban, útszakaszról útszakaszra haladva 

újabb és újabb dimenzió tárul az olvasó elé. A legtöbb mentális térképversben a szövegnek a 

topográfiai séma adja a keretet, de előfordul az is, hogy a verssorra épül rá a térkép. 

Papp Tibor első térképverse egy kollektív munkának, az úgynevezett Vízalatti 

tekercsnek a részlete, amely az 1977-es hadersdorfi Műhely-találkozóra készült. A 126 Mille 

lieux sous les nerfs nemcsak az első, hanem az egyetlen olyan térverskép alkotása is, amely 

valós földrajzi részletre, Dél-Párizs térképére épül. A 126-os busznak az út- illetve 

szövegvonalán a párizsi városrészlet emlékképei szürrealisztikus hanghatásban 

(áthangzásban) tűnnek fel. 

Az 1995-ben megjelent Vendégszövegek 4 kötetének alkotásai már mind számítógépen 

készültek, s a kötetben megjelenő térképverseket Tér/vers/képek címszó alatt gyűjti egybe a 

szerző. Ez a szerkezet valóban nem engedi, hogy az olvasó a megszokott módon lépjen be a 

mű világába. A befogadó kilép a passzivitásból, s a szerzővel való együttalkotó magatartás, a 

kommunikatív cselekvési mozzanat során már nem önkényesen értelmezi a művet, hanem a 

műalkotásokban elhelyezett szerzői utasítások alapján fejti meg a jelrendszert, egyéni módon 

áthelyezve a régi jelentést az újba. Mindez olyan erőfeszítést jelenthet számára, mint a szerzői 

alkotófolyamat. Hiszen megváltozott vagy megváltoztatott körülmények között kell beszélni a 

műről. Az olvasó az aktivizálása mellett „beavatásban” is részesül: olyan alkotók, személyek 

idéződnek fel számára a térkép-séták során, akiket vagy nem ismert (például a lírai én 

személyes kapcsolatai), vagy kirekesztődtek a magyar irodalmi kánonból. A műfaji újítás 

egyik gyöngyszeme és leglírikusabb alkotása a kötet nyitó darabja, a Barcikai oratórium, 

amelyben a költő a tragikusan elhunyt húgának állít emléket. 
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PAPP Tibor, Barcikai oratórium, részlet = Vendégszövegek (n), 428-429. 

 

A Hétköznapi sétákban pedig az elhallgatott szerzők jelennek meg: a térképvers utcáit 

róva bárhová lépünk, érezzük, hogy valamitől, valakiktől (Ujvári Erzsitől, Reiter Róberttől és 

társaiktól) megfosztott világban élünk, akárcsak a Kassák Lajos, Korniss Dezső, Határ Győző 

hommage-okban, vagy a New Montgomeryben Arany-reminiszcenciájában, a névtelen 500 

bárdnak emléket állító műben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPP Tibor, Hétköznapi séták, részlet = Vendégszövegek (n), 562-563. 
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A Tér/vers/képek záróalkotásában, az E-cityben (Város internet-fényben) pedig a 

közelmúlt irodalomtörténetét rendezi át az alkotói akarat: Pilinszky János, Kassák Lajos, 

Nemes Nagy Ágnes és Erdély Miklós mellett kanonizálja az irodalmi köztudatból kiszorított 

performanszművészt, Hajas Tibort és Bakucz Józsefet.  

Az olvasó-szemlélő kreativitását hívja elő tehát a Vendégszövegek 4 című kötet is. A 

hangulati és gondolati ritmusok sajátos prezentálásával új megközelítést, új olvasati 

hozzáállást kívánnak a hínárzók és sorjázók, a tükrözés elvére épülő gyűrűk, valamint a 

gondolati generálást előhívó későbbi művek, a logo-mandalák poétikai struktúrája is, amellyel 

Papp Tibor szintén egy új vizuális műfaj magyarországi meghonosítója lett.  

A görög logosz és a szanszkrit mandala szavakból Francis Edelin által elnevezett 

modern költészeti formát az 1950-es években jelentkező konkrét és spacialista költők tették 

Európa-szerte ismertté. Az elnevezés görög szóeleme abból a felismerésből született, hogy 

minden költemény – nyelvi jelekkel, vagy akár képi, emblematikus formában – az 

anthroposzt, a kozmoszt közvetíti. A kötet vizuális költeményeiben ez a közvetítés egyrészt 

nyelvi jelekkel, szavakkal történik, akárcsak a hagyományos versekben, s ezáltal az Igén 

meditálunk, a jelek közvetítő szerepén. A mandala utótag pedig jelzi a közvetítés topológiai 

szerkezetek általi megvalósulását. A mandalák alapvető eleme a középpont, azaz „a lélek 

mélyén rejtőző centrális hely megsejtése”, egy energiaforrás, amely mindent el tud rendezni. 

A szemlélő ezt a centrumot a személyes énről egy személytelenre helyezi át, s ezt a 

személytelen nem-ént éli meg személyisége létalapjaként.
2
 

 Papp Tibor logo-mandalái azonban innovatív módon eltérnek az edelini kategóriától. 

Ennek a szavakból létrehozott magyar pszichokozmogramnak a legfőbb jellegzetessége, hogy 

kör vagy négyzet alakú, középpontja van, szimmetrikus, olvasata a tengelyek mentén 

megfordítható, szavai pedig legtöbbször visszafelé is olvashatók. Az olvasatok sokféleségére 

utalva Kelényi Béla szerint a költő szinte a Disztichon alfa analógiájára „vers-generátorként” 

használja a mandala-elvet. S mintha „a »mandala« rendszerének felidézése csupán ürügy” 

lenne arra, hogy megkérdőjelezze az új műfaj „rendszerében kimondhatatlan szó jelentésének 

állandóságát […] ebben a labirintusban soha sincs megérkezés, a szó, végső soron a logosz 

soha nem érheti el végleges jelentését”
3
. 

 

 

                                                 
2
 Carl Gustave JUNG, Mandala. Képek a tudattalanból, ford. TÓTH Tamás Boldizsár, Édesvíz, Budapest, 1999, 

87-89. 
3
 Papp Tibor logo-mandaláinak nyelvlabirintusát Kelényi Béla egy Borges-novellával, Az elágazó ösvények 

kertjével állítja párhuzamba. KELÉNYI Béla, Szó-körökben körbeszéd, Új Forrás 1998/5., 50. 
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Papp Tibor, Hallod = Vendégszövegek(n), 586. 

 

 

A Vendégszövegek 5 kötetben (1995-2002) összegyűjtött logo-mandalák mellett 

egysoros, ún. Villanások betűtipográfiái is szerepelnek. Ezek szintén páratlan alkotások a 

vizuális irodalmi művek sorában: a költő a benne felvillanó kép megragadásával, egyetlen 

szikra ötletszüleményének tipográfiai megvalósításával koncept alkotásokat hozott létre. 

Az eredetileg a művészet analitikai-elméleti vizsgálatával foglalkozó, a művészet-

fogalommal operáló jelenségnek, a konceptuális művészetnek klasszikus értelemben vett 

definiálását ugyan többen megkísérelték már, de ebben a törekvésben csak a meghatározások 

különbözősége és az alkotók eltérő besorolása figyelhető meg leginkább. A fogalom 

megközelítéseiben viszont közös vonásokat is felfedezhetünk. Ilyen összetartó jegy például a 

redukciós technika, amikor az alkotófolyamat során a műből csupán a gondolati mag marad 

meg, s jellemző jegy az azonosítási gesztus is. A concept art azonosítási késztetését a 

tudományos-technikai fejlődés hozta létre: az információrobbanás fölkavarta az egységre 

vágyó embert, aki az azonosítás szándékával próbálta visszanyerni az elvesztett harmóniát. 

Erdély Miklós írja az Azonosítás-elméleti tézisek című munkájában: „csak akkor lehetek 

meggyőződve arról, hogy az ugyanolyanok egyben ugyanazok, ha egyszerre látom őket”.
4
 

(Joseph Kosuth például az Egy és három szék című munkájával a műnek önmagában hordozó 

magyarázatát fejezte ki: egy valóságos szék, az arról készített fotó, valamint a szótárból 

kiemelt szék című szócikk kiállításával a művészeti problémák nyelvi természetére irányította 

a figyelmet. A látványt így Kosuth kivonta a vizuális művészetekből.) 

                                                 
4
 ERDÉLY Miklós, Azonosítás-elméleti tézisek. A munka kéziratban van. A művet idézi HAJDU István, Concept 

Art, Kísérlet egy műfajtalan műfaj rendszerezésére. http://www.c3.hu/collection/koncept/images/hajdu.html 

http://www.c3.hu/collection/koncept/images/hajdu.html
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Közös vonás még a művészet nyelvi aspektusainak megragadása, amelyet Siegfried J. 

Schmidt kevert optikai-nyelvészeti kontextusnak nevez abból a megfontolásból, hogy a 

konceptuális szövegek komplex kapcsolati rendszert építenek fel a nyelvészeti és optikai 

alkotóelemek különböző jelentései között. S éppen ez választja el a költészet fogalmi 

(konceptuális) formáját a konkrét verstől. Ugyanis az optikai és nyelvészeti-fogalmi elemek 

integrálásával a konceptuális költészet összetettebb szövegeket generál. Viszont megtartja a 

konkrét költészet két alapelvét: a szöveg-nyelv generálhatóságát és a kód-integrálást (a 

nyelvészeti és optikai kódokat, valamint a szövegalkotási technikák komplikációját). A 

konceptuális művészet meghatározásaiban közös vonás még a mozgás, a változás ábrázolása, 

megragadása, valamint a játékosság, a nyelvi humor jelenléte a műben.  

 

    boldog aki jóllakik tefertőddel              pont pont b  i  kacsök  
 

 

 

 

 

Papp Tibor, Villanások, Vendégszövegek (n), 627, 629, 636-637. 

 

Papp Tibor mini-mítoszok világának nevezi a koncept művészetet, amelyben az egész, a 

teljes világ, a mindenség jelenítődik meg. Alkotásai, a játékosan kiemelt betűk és szószeletek 

tizenegy villanásnyi lenyomatai rövidek, néhány szóból, egy felsejlő mondatból, esetleg egy-

két hozzájuk toldott grafikai elemből épülnek fel, s jellegzetes jegyük az elszigetelés. 

De nemcsak a vizuális költészet képi, szövegi, formai elemeit dúsítja fel a Papp Tibor-i 

életmű, hanem a magyar irodalom zsánerének önéletírás-fejezetéhez is új színeket ad. A 

műfaj kezdetei Magyarországon a XVII-XVIII. században Erdélyben jelentkeztek 

Misztótfalusi Kis Miklós, Bethlen Miklós, Bethlen Kata és II. Rákóczi Ferenc önéletrajzi 

jellegű műveiben. A szerző életútját megörökítő műfaj a XX. században sokszínűbbé válik a 

történelmi-művelődéstörténeti eseményeket, a szociográfiai ihletettséget, az 

idegenségélményt vagy akár az anekdotákat is tartalmazó vallomásokban. (Lásd Kassák Lajos 

Egy ember élete, Márai Sándor Egy polgár vallomásai, Németh László Homályból homályba, 

Illyés Gyula Puszták népe, Móricz Zsigmond Életem regénye, Déry Tibor Ítélet nincs, Tamási 

Áron Bölcső és bagoly, Nyírő József Isten igájában, Veres Péter, Számadás). 
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A kortárs magyar irodalomban viszont a hagyományos önéletrajzi forma töredékessé 

válik: csupán egy-egy meghatározó életszakasz tárul fel a szerző életéből. S megjelenik az 

életinterjú is, amelyből az író – megszüntetve az interjújelleget – könyvet formál. Papp Tibor 

Egy kisfiú háborús mozaikjának (2003) már a címe is utal erre a jellegzetes töredékességre: 

egy hét-nyolc éves gyermek életének – sokszor anekdotaszerű – eseményrészleteiből tárul 

elénk a szabolcsi Vállaj történelmi sors- és faluképe. Az Olivér könyvének (2005) rendezőelve 

viszont már nem a hitelesség, a megtörténtekhez való hűség, hanem a logikus igazság, amely 

az így történt vagy történhetett volna elemeiből rögzíti a kitapinthatót, az élet valós 

morzejeleit. Olivér alakja aztán újra feltűnik, 1953-tól kezdve a menekülésig, a határátlépésig 

a sorsa megjelenítődik az Innen el című kötetben (2012). 

Papp Tibor fiktív önéletírásnak nevezte el az események elképzelhető, de nem 

bizonyított, valós, mert bármikor megtörténhetett volna élményére építő vallomást. Új ez a 

megnyilatkozás abban is, hogy az eseményeket a vizualitás és a szöveg együttes ereje beszéli 

el. Ezáltal megteremtette a költő a magyar önéletírásnak nemcsak fiktív, de a vizuális 

költészettel is érintkező kuriózum-változatát. 

Papp Tibor vizuális költészetének jellemzése révén a recepciótörténet hiányosságait az 

eddig még esztétikailag feltáratlan művek interpretációjával nemcsak pótolni kellett, de az 

intermediális jellemzőket bemutatva a vizuális költészetben megjelenő új műfajok 

sajátosságait feltárva a műfaji kezdeményezések hiányzó terminus technicusait is meg kellett 

alkotni. Így adtam például az életmű nagy részét összegyűjtő Vendégszövegek (n) című kötet 

(2003) záró darabjának, a Pátkai, Pilinszky és a Pincérnek (1985-2002) műfaji 

behatárolásánál a vizuális metaoratórium elnevezést.
5
 

A Vendégszövegek (n) után a költő ötször öt betűvel bármely irányba olvasható sorokat, 

bűvös négyzeteket alkotott. Ahogy Tandori Dezső a szonettgyűjteményével (a Még így sem 

című kötetével) mallarméi állapotba hozta a magyar szonett műfaját – rövid idő alatt pótolva 

évszázadok hiányosságát –, úgy Papp Tibor is a 25x25 – Bűvös négyzetek című kötetével 

(2007) tökéletesítette és kiteljesítette a gyér számú kubusirodalmunkat. 

Bár „a betűnégyzet poétikai értelemben nem azonos súlyú a versnégyzettel”, a költő ezt 

a műfajt „a magyar költészet legmagasabb dimenziójába emelte”.
6
 A konkrét vers 

kimondhatatlanságát kimondhatóvá tette. A bűvös négyzetek mellett klasszikus versformákkal 

                                                 
5
 Lásd: KELEMEN Erzsébet, Testet öltött szavak. Papp Tibor vizuális költészete, Magyar Műhely, Budapest, 2012, 

223-228. 
6
 L. SIMON László méltatását lásd: Papp Tibor, 25x25 – Bűvös négyzetek, Magyar Műhely, Budapest, 2007, 

(back cover). Egy versnek (akár egy szabályos, klasszikus verssornak) négyzet alakzatba való megformálása, 

„betördelése” a versnégyzet. Még a betűnégyzet logikai játékot (fejtörést) jelent a betűkkel.  
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is találkozunk a kötetben: a betűkből kirakott, szigorú szabályszerűséggel összeillesztett 

szavak vendégszóként, vendégszövegként kerülnek át a mágikus négyzetből a szabad sodrású 

verssorokba. Azaz a denotatív síkról egy konnotatív tartományba lép át az adott szóváltozat. 

A konkrét és szabad vers egyedi találkozása ez, amely elmossa a műfajok közötti határokat. A 

magyar irodalomtörténetben az évtizedek során kialakult összebékíthetetlen ellentét oldódik 

itt fel egyetlen köteten belül. A vizuális költemény verssorokba nyílik (a klasszikus és a 

középkori költőelődök poétikai eszköztárát − a N° 21-ben például akrosztichont − 

megjelenítve), a megszokott forma pedig konkrét versben, mintegy címszavakból felépülő 

vers-sűrítményben összegződik. 

 

A  repülőgépen aranyló kapU 

S á r o s  g y ü mö l c s  é s  b u k o t T  

Angyalok ameddig fúj a szél A 

Tiszta szél a mindig bánatoS 

Utánuk jön majd Isten haragjA 

 

Sáros lányokon vászonkabáT 

Ifjú mellükön apró csengetyűkE 

Kicsi életük végén ház és düledéK 

Enyészetet sorsol rájuk a lutrI 

Teknősök lesznek vagy birkahúS 

        A repülőgépen aranyló kapu (részlet) 

 

Papp Tibor, N°21 = 25x25, Bűvös négyzetek, Magyar Műhely, Budapest, 2007, 46-47. 

 

L. Simon László szerint Papp Tibor „három pilléren nyugvó erős hidat hozott létre.” A 

régi képversköltők poétikai eszközrendszerét idézi az első pillér, a második a kortárs 

avantgárd alkotók experimentális törekvését, a harmadik pillér pedig a hagyományos formát, 

a lineáris olvasatot kedvelő olvasókkal teremti meg az összeköttetést.
7
 

Papp Tibor előkelő helyet foglal el a számítógépes művészetben is: Alexandre Gherban 

az új költészet úttörőjének nevezi, azon ritka szerzők egyikének, akinek munkásságában 

„egyenlő súllyal szerepelnek a papírra fektetett, az írott és a számítógépen kreált irodalmi 

művek”, s akinek korszakalkotó dinamikus költeményét elismeri minden „költészet-

történelem” és minden számítógépes irodalmat taglaló írás is.
8
 Ilyen alkotása a tizenhat billió 

                                                 
7
 Uo. 

8
 Alexandre GHERBAN, Entretien avec Tibor Papp, Poezibao, http://poezibao.typepad.com 

http://poezibao.typepad.com/
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hexameter és pentameter együttest generáló Disztichon alfája (1994) és a versgeneráláson 

kívül kép- és szöveggenerálást is megjelenítő, hangverseket is megszólaltató Hinta-palinta 

című dinamikus műve (2000).  

 

Talpra magyar! Vaktöltény volt a hitünk, eredendőn 

renyhe. A tűz lelohadt. Csuklunk elvtelenül. 

               1312. disztichon 

 

öled teknőjében tavaszias estén 

gyerekes örömmel csontig kitakarlak 

lisztes kezű péknek áll a hagyma szára 

örömödre hajlik a rügyező pálca 

nyelved érintettem ördögőgös lettem 

hozzád csatlakoztam a honatyák ellen 

mondd ki érzi azt meg hol a kasza éle 

s ha most megfognálak csókolnál-e engem? 

ha tünemény lennél mint a hegyi szellő 

akkor Orpheuszként holtig dicsérnélek 

áldom az egeket hogy itt maradsz nekem 

és csiklandozhatlak pucéron kedvesem 

Dávid zsoltárai ébredeznek bennem 

beosonok mégis szíved ketrecébe 

tekinteted félve megpuhul a halál 

vágyaidat tudva boldogságom ébred  

16092246. hódolat a Hinta-palintából 

 

A számítógép lehetőségeiben gyökeresen eltér a film, a televízió, vagy akár a videó 

mimetikus jellegétől. Nemcsak a generált képek virtuális tereinek megteremtésében, de a 

szöveggenerálás új befogadói státust igénylő módszerében is: mindez eltér a megszokott 

olvasói tapasztalattól. A számítógép interaktív rendszerébe, a programba beépített algoritmus 

és a hozzácsatolt magyarázat, a „háttér-információ” csak a néző által kel életre. A befogadó 

tehát feltétele az esztétikai élménynek: a részvétel által tud hozzájutni az esztétikai 

tapasztalathoz. Ehhez viszont már megfelelő aktivitás szükséges: nézőből megfigyelővé kell 

válnia. A mű befogadása ugyanis „nem a látvány valamiféle passzív elraktározódása, hanem 

aktív pszichés szerveződési folyamat”
9
. Egyetlen disztichon vagy felező tizenkettesekből álló 

                                                 
9
 Charles CSURI, A statisztika mint interaktív műtárgy, ford. ROHONYI András, Információs Társadalom 

2009/1.,12. 
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16 soros „hódolat” értelme viszont nem lepleződik le egy hosszabb olvasási időt beiktató, 

illetve a programot akár az értelmezési szakaszra megállító beavatkozás során sem. Csak a 

folytatásban teljesedik ki a mű, a variációk végtelen áramlatában. Ezt a változatosságot a 

költő versíró programja hozza létre, a korábbi alkotói és befogadói attitűd felfüggesztése, a 

költemény megszületésének lépésről lépésre való megtervezése.   

A Disztichon alfa versgenerátorának működése során a költő által megalkotott program 

egy üres disztichon-szerkezetbe véletlenszerűen választja be a szószedetből a szavakat. Tehát 

előre egyetlen egy disztichon sincs megírva! Papp Tibor huszonnégy, szavakkal kitöltetlen 

disztichon-sémát alkotott, majd minden üreshely-pozícióhoz szózsákokat rendelt, amelyekben 

minimum tíz szó található, de előfordul kétszáznál több szóelem is. A program elindításakor a 

véletlenszerűen kiválasztott szerkezet pozícióiba ezekből a zsákokból választódnak ki, 

ugyancsak véletlen útján, a szavak, s születnek meg a disztichonok.  

 

 

 

 

 

 

 

A költő a véletlen irányításával gondoskodott arról is, hogy a 16 billió disztichon 

mindegyike értelmes, esztétikailag élvezhető legyen. Az elemek közötti összeférhetetlenséget 

egy feltételes paranccsal küszöbölte ki: ha valamelyik elem a lehetőségek zsákjából már 

bekerült az adott disztichonba, akkor ez a parancs az azzal összeférhetetlen elemek 

felhasználását tiltja. A parancsok egymásutánját, az úgynevezett algoritmust pedig a 

programozó határozza meg.  

Nem a számítógép írja tehát a verset, hanem az a programozó, a mi esetünkben a költő, 

aki az algoritmust létrehozta. A disztichonok preformáltságát is ő határozza meg esztétikailag. 

Ezt az „esztétikai programot” a szavak egymáshoz rendelésének aprólékos, gondos 

megszerkesztésével igyekszik biztosítani. A részleteket úgy állítja össze, hogy költői 

többlettel rendelkezzenek: kedveli például a szófonatokat, ezért gyakran alkalmazza ezt az 

alkotói módszert. A költői világára jellemző nyelvi egységek összekapcsolását, a lehetséges 

szókapcsolatokat (a 16 billió disztichont biztosító szókészlet fő „vázát”) pedig a számítógépes 

program analógiájára „lejátssza” magában a megszerkesztés során. „Esztétikai érzékenységem 
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a számítógépi nyelvbe ágyazódik be”
10

 – vallja a magyar származású Charles Csuri is, „a 

számítógépes képzőművészet úttörője és teoretikusa”,
11

 aki számára a képernyő vált az 

alkotás új vásznává. A festmények számítógépen való megalkotása ugyanis hasonló 

intellektuális hátteret kíván, mint a generált versek létrehozása: amikor matematikai értékeket 

állít be Charles Csuri, akkor a tudata a választási lehetőségeket a színek és a fény mintáiként 

érzékeli. Az objektumok közötti kapcsolatokat pedig olyan transzformációkként látja, 

amelyek magukban foglalják a pozíciót, a forgásirányt és a skálát. „Magasabb szinten ez az 

algoritmusok, függvények és eljárások egész folyamatát jelenti. Mindezt pixelekké vagy 

ecsetvonásokká fordítom át” – mondja Csuri. „A kifejezés spontaneitása az elmémben van, 

nem pedig az ujjaimban.” A számítógép interaktív rendszerébe, a programba beépített 

algoritmus és a hozzácsatolt magyarázat, a „háttér-információ” pedig a néző által kel életre. A 

befogadó tehát feltétele az esztétikai élménynek: csak a részvétel által tud hozzájutni az 

esztétikai tapasztalathoz.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Csuri, Digital Art 

 

Egyáltalán ki a szerző? – a számítógépes szöveggenerálásnál gyakran vetődik fel ez a 

kérdés. A költő vagy a gép? Vagy talán mindkettő: a költő és a gép? Ugyanis úgy tűnik, hogy 

a számítógépbe táplált szavakból és szintagmákból maga a gép generálja immár a szerzőtől 

önállóan a disztichonokat, a hangverseket és vizuális költeményeket.  

A szerzői távollétben azonban ott van a jelenlét: a Disztichon alfa több mint százötven 

oldalas programja, a Hinta-palinta lingo modellezési nyelve és forgatókönyve több éves 

konstruktív alkotómunka eredménye, amelyben a vers-, kép- és hangsorok véget nem érő 

                                                 
10

 Charles CSURI, Kitapintható mozgásérzékelés, ford. ROHONYI András, Információs Társadalom 2009/1., 21. 
11

 Z. Karvalics László nevezi így Charles Csurit. Lásd: Z. KARVALICS László, Charles Csuri, a számítógépes 

képzőművészet úttörője és teoretikusa (Elöljáró beszéd egy Öreg Mester gondolatai elé), Információs 

Társadalom 2009/1., 7. 
12

 CSURI, A statisztika mint interaktív műtárgy, uo., 12. 
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folyamatát pontosan meg kellett tervezni. A költő tehát a programmal „manipulálta” a 

médiumot: a számítógép látszólagos önállóságába beleavatkozva szerzői jelenléttel töltötte 

meg a dinamikus költeményt. Ezt a jelenlétet formailag is „kikényszeríti”, akárcsak saját képi 

nyelvét megalkotva Gary Hill teszi a videoinstallációi során. Gary Hill ugyanis valamennyi 

képét szintén nyelvként használja: videoinstallációiban gyakran saját magát lépteti fel. A 

„képek helyének” pedig az embert tartja. Ezért is rombolja szét egy 1990-ből származó 

installációján a kép és a test azonosságát, mert szeretné meggyőzni a szemlélőt arról, hogy a 

képek ábécéje a test ábécéjével kezdődik. Ezzel olyan értelmet ad a videónak, amellyel 

önmagunkat is rendezhetjük.
13

 Papp Tibor is a Hinta-palintában a hanggal nemcsak kinyitja 

és kitölti a teret, de hangverseinek szövegmondásában saját magát lépteti fel, illetve a 

megjelenő vizuális képsorban a fotójával, a pillantásával találkozhat a korábbi befogadói 

pozíciót felszámolni kényszerülő olvasó-néző. Ezzel az azonosítási folyamattal meggyőzi a 

befogadót a jelenlétéről. Ugyanakkor el is bizonytalanítja. Ugyanis mielőtt azonosítanánk a 

szerző képét és hangját, Papp Tibor szétdarabolja a képet, elemeire szedi, majd puzzle-

darabokként újrailleszti, a hangot más hangokkal keveri. Hangjának, versmondásának 

folyamatossága, vagy a permanensséget megtörő suttogó beszédje pedig hol egyesíti, 

összhangba hozza a szétvágott képet, hol elidegeníti egymástól az elemeket. Ha ezt az 

azonosságot jelző és lebontó költői attitűdöt megértjük, vagyis a szerzői jelenlétet és azt a 

távollétet, amelyben a helyét átadja másnak – ezzel is jelezve annak az illúziónak lebontását, 

miszerint a médium által megjelenített vizuális költemény csupán a gép által, nélkülünk is 

létezne –, tehát ha mindezt átéljük, akkor készek vagyunk a mű irodalmi beazonosítására, a 

befogadásra: nem maradunk immár háttérben, minket is bevon a mű az általunk létező 

világába. A befogadói megfigyelés során pedig elbizonytalanítja bennünk a tulajdonképpeni 

nyelvet. A képernyő alján időnként megjelenő, végigfutó szöveg és ugyanezt a szöveget 

felolvasó hang bár vizuálisan és akusztikusan leképzik a nyelvet – s ebbe a folyamatba minket 

is bekapcsol a program: az írott szöveg észlelése, spontán olvasása által saját pillantásunk is 

jelen van –, a nyelv mégsem azonosítható egyikkel sem. A kép szétfoszlik, majd újraszületik, 

a hang forrása pedig nem látható. Kitölti ugyan a teret, s egy beszélő testet feltételez, de a 

beazonosítás lehetetlenné tétele, azaz, hogy azonos-e a kép a hanggal, elbizonytalanítja a 

megfigyelőt.  

A Hinta-palinta így von be minket abba a világba, amelyet a költő teremt meg magából-

magunkból a számítógép monitorjára. Ahogyan Hans Belting is írja a képekre vonatkoztatva: 

                                                 
13

 Hans BELTING, Gary Hill és a képek ábécéje, ford. HEGYESSY Mária = A kép a médiaművészet korában, szerk. 

NAGY Edina, Harmattan, Budapest, 2006, 199-203. 
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„egyetlen olyan kép sem létezik, amely ne a saját képünk volna. Csak azáltal válnak képpé, 

hogy mi megnézzük őket, és csak azért készültek, hogy saját képeinkké váljanak.”
14

 Ezért 

sem lehet a vizualizálási technikát, így a számítógépet sem többnek tartani technikai 

eszköznél. Erre már a videoinstallációk elemzésekor Gottfried Boehm is felhívja a 

figyelmet.
15

 A gép tehát csak eszköz, a szerző által megtervezett program engedelmes 

végrehajtója. S ezt erősíti meg Charles Csuri is: „a műalkotás nem a számítógép, s nem is az, 

ami a képernyőn megjelenik, hanem mindkettőnek a nézővel való interakciója”.
16

 Hiszen a 

számítógép által megjelenített „intellektuális koncepcióhoz”, az alkotó vizuális és auditív 

manifesztációjának egy adott időben való megjelenítéséhez a néző aktivitása szükséges. 

Ehhez viszont nyitottság kell a befogadó részéről. A fenntartások félre tétele, az elutasító 

attitűd felszámolása. 

„[...] egy avantgárd költő soha nem kerülheti el a műveinek természetéből adódó 

konfliktusokat” – mondta a debreceni állandó tárlat megnyitásakor Papp Tibor. S ezt az 

ellenállást sokszor megtapasztalta. A költői gyakorlatában megjelenő új formák, szerkezetek, 

műfajok és műfajvariánsok feltárásával, értékelésével és megértetésével az eddig idegenül és 

értetlenül állók is – ha fogékonyak egy elmélyült befogadásra – belátják majd, hogy ennek az 

életműnek valóban „van, volt és lesz értelme, méghozzá a legelöljáróbb költői művek között”. 

                                                 
14

 Uo., 201. 
15

Boehm a tanulmányában Gary Hill installációit elemzi. (Gottfried BOEHM, „Időbeli alakulás”. Közelítések 

Gary Hillhez, ford. HEGYESSY Mária = A kép a médiaművészet korában, 2 szerk. NAGY Edina, Harmattan, 

Budapest, 2006, 24. 
16

 CSURI, A statisztika mint interaktív műtárgy, 12. 

        


