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Tételek egy négykezeshez
(Géczi János – Ladik Katalin: Lösz)

(„négykezes”) Az olvasó valószínűleg „ha-
gyományos” négykezes versekre számít a kö-
tetcím láttán, már csak azért is, mert tudhatjuk 
mindkét lírikusról, hogy természetes számukra 
az alkotótársakkal való inspiratív együttműkö-
dés. A performance-művész költőnő esetében 
a korábbi és közelmúltbeli művésztársak, pl. 
Király Ernő, Boris Kovač, Szkárosi Endre vagy 
Szombathy Bálint egyszersmind a társművésze-
tek (zene, fotó) képviselői is. Géczi János még 
a régi Új Írás időszakában kóstolt bele a közös 
ihletű alkotás lehetőségébe (Kontinentális kedd 
címmel avantgárd hosszúverseket írtak Zalán 
Tiborral és Petőcz Andrással). 2010-ben Zsubori 
Ervinnel készített egymás szövegeire re�ektáló 
verseskötetet (Haikuk és re-haikuk), néhány éve 
pedig Géczi Marno János név alatt publikált 
szerzőtársával költeményeket több folyóiratban, 
amelyekből kötetet is terveznek.

A négykezes technikával kapcsolatos várako-
zásunk a Lösz esetében nem a hagyományos mó-
don teljesedik be. Igaz ugyan, hogy 2019 nyarán 
– már e kötet megjelenését követően – olvashat-
tunk a Ladik–Géczi párostól négykezes verset a 
világhálón (Sem hiány, sem fölösleg), azonban a 
szóban forgó kétszerzős Lösz külön-külön szó-
lamban jegyzett, jóval korábbi és egymástól füg-
getlenül keletkezett textusokat tartalmaz.

(előszó az Utószóhoz) A kötet létrejöttének 
biogra�kus-anekdotikus előzményeit a szer-
kesztő, Ladányi István foglalja össze az utolsó 
fejezetben, akit a költők egy könyvbemutatón 
egyenrangú alkotótársként említettek. Ladányi 
valóban érintett a kötetgondozáson kívül is, hi-
szen műfordítóként segítette anno a szerb–ma-
gyar írótábor résztvevőinek együttműködését, 

1 A 2014-ben keletkezett művek olvashatók a zEtna folyóirat honlapján, l.: www.zetna.org/zek/folyoiratok/137/
ladik5.htm; illetve www.zetna.org/zek/folyoiratok/137/geczi3.htm (a letöltés ideje: 2020. 01. 07.)

amikor Ladik és Géczi táborlakó munkatársak 
voltak – ha nem is lehettek partnerek a közös 
szövegalkotásban, mivel más-más íróval próbál-
tak együttdolgozni.1

Az Utószó nem tér ki az itt olvasható versek 
eredetére, azt azonban megemlíti, hogy szerző-
inknek kik voltak anno a partnerei. Pedig érde-
kes a Lösz szövegtételeinek előélete, ugyanis a 
kötetbeli, „fotókra is rezonáló” (idézet Ladányitól) 
együttállásuk csak nagyon tudatos kiválasztás 
eredményeképpen jöhetett létre. A Ladik-ver-
seknél a jelzett keletkezési időpont szerint a két 
fő tétel megírása között 25 év is eltelt. Az első 
opus, az Egy homoki patkánynak című, több ko-
rábbi publikációból ismerhető, amelyek közül a 
legközvetlenebb kapcsolat az Ex Symposion 92., 
Bácskatáj alcímmel megjelent számához köti. 
Nemcsak amiatt, mert ugyanott Géczi-szövegek 
is megjelentek, vagy tán azért, mert a szerb–
magyar írótáborok hagyományos helyszíne is 
régóta a bácskai Paphalom, hanem mert a Fű, 
madár, angyal című, a kötetben másodikként 
olvasható Ladik-tétel bizonyára közvetlenül e 
lapszám inspirációja kapcsán jöhetett létre ele-
ve, inspirációs forrásnak tekintve az 1990-ben 
keletkezett előzményverset is.

Ami pedig a Lösz-beli Géczi-szövegcsoport, 
a Töredék eredetét illeti, az – bár motivikus szin-
ten van csekély kapcsolat – független mind a 
Bácskatáj tematikájú lapszámban publikált rö- 
vidverstételektől, mind pedig a jórészt verstöre-
dékeket ciklusokba rendező, 2016-os Törek című 
kötet szövegalakzataitól. Mindemellett az utóbbi 
alkotói időszak egyik jellegzetes poétikai-mód-
szertani karakterelemének tűnik fel Géczi eseté-
ben a grammatikailag és kontextuálisan épnek 
mondható, szövegtanilag mégis spontánabb és 
elszigeteltebb textusokat, fragmentumokat létre-
hozó nyelvi megformálás (vö.: Törek mint kötet és 
ciklusai, illetve a Bácskatáj kisciklusának címe, és 
az Irodalomismeret 2013/3. számában megjelent 
kisciklus címe is Töredék). A Lösz szövegkészletét 
2013 óta keletkezett, folyóiratokban publikált 
darabokból montírozta össze szerzőnk, amelyek 
közül épp az említett legkorábbi, 6 részből épülő 
kompozíció lehetett a kötetbe válogatás további 
folyamatát indukáló alaptextus, hiszen ezekkel a 
változatlan formában megjelent tételekkel kez-
dődik az új kötetben a Géczi-szövegeket tartal-
mazó, centrális fejezet.

(ölelések) Csupán az Utószóból derül ki, hogy 
a paphalmi „pihenő-alkotó program” Kirké szige-
tén elnevezéssel fut minden alkalommal. Lehet 
azonban, hogy a Lösz kötetstruktúráját kialakító 
Ladányi Istvánnak a szerkesztésfolyamat során is 
voltak a mitológiai varázslónő szerelmes termé-
szetére alludáló képzettársításai, hiszen alkalma-
zott jó néhány olyan megoldást, amelyek szer-
kezeti metaforaként az ölelés gesztusát idézik. 
(Keretező, keretszerű megoldásoknak is lehet 
persze ezeket nevezni, de Ladányi és Géczi is po-
étikusabb ihletettségű alkotók annál, hogy ezt 
a részben freudi értelmezést mellőzni lehetne.) 
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Ahogy Ladányi felidézi az alkotótábori együtt-
írás alapkoncepcióját (vö.: „a résztvevők […] 
egymás szövegeibe is meghívást nyernek […], 
kölcsönösen belépnek a másik által elkezdett al-
kotásba […] szigetként módosítják a másik szö-
vegtengerét”), már abban is felismerhető, hogy 
szimbolikusan alkotó alkotót, szöveg szöveget 
ölel magába, igaz, Géczi és Ladik esetében ez az 
együttrezonálás nem a 2014-es szövegtermés-
ben realizálódott.

Ölel már a borító is, amely mindkétfelől egy 
gyönyörű Géczi-fotóból készült applikáció. Egye-
di színe és sejtelmesen jelszerű kétdimenziós 
felületi alakzatai izgalmasak, �gyelemfelkeltők, 
s a legközvetlenebbül tárgyias, azontúl mégis 
gazdagon asszociatív kapcsolatot teremtenek a 
kötetcímmel. A belső borítók oldalpárjai – szin-
tén az anyag- és jelszerűség kettősének hatásle-
hetőségeire alapozva – dekollázsfotók felhasz-
nálásával készültek, s míg ezekre önmagukban 
a struktúra heterogenitása jellemző, kettejük 
közös funkciója mégis az egybefogás.

A kettős külső ölelés gesztusain túl a szö-
vegkorpusz makrostruktúrája is hasonló logikát 
sejtet. Géczi János versciklusát két Ladik-szöveg 
fogja közre. (Versszövegekről lévén szó kínál-
kozhatnék még az ölelkező rímek felvétele a 
poétikai eszköztárba – ha nem lenne az már túl 
közhelyszerű ráutalás az egyébként is indirekt, 
illetve feltételesen választható értelmezési le-
hetőségre.) Ám azt, hogy kinek a művei kapják 
az elsődleges ölelő szerepet, csak úgy mérlegel-
hetjük, ha számításba vesszük az anyagszerűbb 
ölelés megoldásait is a borító kapcsán: Géczi 
alkotásai ölelik a Ladik-szövegeket, ezek pedig 
a Géczi-szöveget, ráadásul a fotók közül az első 
és az utolsó Ladik-portré is közrefogja ezt a szö-
vegtömböt.

Van másik két szerkezeti megoldás, amelyek-
re mégis a keret megnevezés illenék, de ezek is 
hangsúlyozzák az egybeforrás, körbeérés szim-
bolikáját: a Ladik-szövegek nyitánya és zárótéte-
le is az Egy homoki patkánynak című költemény, 
a belső Géczi-fotók közül pedig az első és az 
utolsó felvétel keretbe foglalja a többi, portréjel-
legű fényképet is.

(jelek) A második belső címlap – a kötet tar-
talmát jelölendő – csupán másodsorban utal 
versek jelenlétére, s előbb a képekre hivatkozik. 
A már jellemzett szerkesztésmód sajátosságain 
túl amiatt is adódhat ez a sorrendiség, hogy a 
két szerző alkotótábori találkozásakor az alap-
ihletet hozó élmény főképpen a fényképekben 
manifesztálódhatott. Mint láttuk azonban, a ké- 
pi megörökítés műfajilag és tematikusan is mu-
tat különbségeket, noha a szemléltetésmód 
mögötti alkotói elgondolás nagyon is koherens, 
ráadásul a nyelvi szövegek motívumaira is vonat-
koztatható.

A dekollázsok kivételével valamennyi fotón 
megjelenik a paphalmi löszfal, illetve annak 
valamely felülete. A lösz mint anyag törmelé-
kes-morzsalékos, termékeny talaj, laza és üle-
dékes. E jelzők mindegyikének van olyan átvitt 
jelentéstartalma, amely a két költő szövegeire 
is vonatkoztatható, főként poétikai, szerkezeti 
tulajdonságaikra nézve. A löszfal hol mint jelhor-
dozó felület, hol pedig mint háttérelem szere-
pel a képeken, és akárcsak a palimpszesztrokon 

2 Emblematikus alkotása például Hangya című, több helyütt is publikált lettrista műve.

dekollázsok hasított-tépett rétegfelületei, jelen- 
tésgazdagon képesek felmutatni az idő és a ter-
mészeti folyamatok által, illetve a humán mani-
pulációk révén tetten érhető rétegződéseket, 
változásfolyamatokat.

Azontúl, hogy Géczi János a dekollázs-
fotózásban, illetve -alkotásban egyaránt érin-
tett, visszaköszön Lösz-fotósi témaválasztásában 
az is, hogy évtizedekkel ezelőtt az úgynevezett 
jeltípusú neoavantgárd irodalom egyik legtuda-
tosabb, legeredményesebb kísérletezője volt.2 
A dekollázsok fragmentált komponensei közt 
gra�kus-vizuális elemek és csonka szóalakok is 
előfordulnak – utóbbiak többnyelvűsége szintén 
avantgárd gesztus –, a fotókon észlelhető lösz-
felületi formációk és deformációk (repedések, 
vájatok, lyukak, domborulatok, kopásnyomok) 
viszont sokkal inkább a fantázia jelentésképző 
és kontextusteremtő erejére bízzák a befogadói 
értelmezés irányait. Érdekesség, hogy a Géczi-
szövegciklus felezőpontjához, illetve centrumá- 
ba applikált fotón egy olyan roncsolt nyelvi 
alakzat ismerhető fel, amely közvetlenül a Kirké-
misztikum mellett a löszfaljelekre nézve is fontos 
hatástényező, a titokzatosság: egy korábbi láto-
gató feltételezhető névjegyét (Miloš) egy másik 
kéz – és valamennyi löszporladás – alakította át 
felismerhető új kulcsszóvá (MITOS).

(Kirké) Hogy Ladik Katalin mágikus hatású 
performance-művész, s hogy jelenlétének, ki-
sugárzásának ereje akkor is elemi, ha nem szín-
padon találkozunk vele, az jól megmutatkozik 
abban, hogy kit lát meg a löszfal előtt megjelenő 
nőalakban a fotós, illetve hogy miként láttatja a 
felvételek által képeinek alanyát. A csupán löszfe-
lületekre összpontosító fotók mellett Géczi olyan 
képeket közöl „a vágy titokzatos tárgyáról”, ame-
lyek egyáltalán nem hagyományos portrék.

Összesen 13 ilyen felvétel került be a kötet-
be. Tekinthetjük őket akár egy �lmszerű történet 
vágóképeinek. Fekete-fehér koloritjuk többlete 
a mitikus hatást erősítheti. A történésfolyamat 
képzetéhez a szituatív gondolati és érzelmi ki-
teljesedés mind intimebb jelzései is hozzátar-
toznak, valamint a tekintet egyre közvetlenebb 
irányulása a felvételkészítő, a néző felé, s ezzel 
együtt az arc mind érzékletesebb közelsége, a 
bensőségesség szférájába való bebocsáttatás. 
Ladik re�exiói visszafogottak, arcvonásai �no-
mak, egyszerre sokértelmű, sejtelmes és ter-
mészetes (érdeklődés, merengés, kíváncsiság, 
�gyelem, mosoly, az intuíció öröme); látható, 
hogy ő is a löszfal jeleinek hatása alá kerül, s 
hogy jelenlététől a jelek maguk is megújulnak, 
áthangolódnak.

A „varázslónő” mozgása nem kap nagy szere-
pet, habár a centrumpozícióba helyezett képen 
hangsúlyosnak tűnik a referencialitása szem-
pontjából érdekes szóalakra utaló, értelmező 
kézmozdulata, illetve jelképesnek mondható a 
beszédes mimikával társuló két érintésgesztus 
ambivalenciája (28, 32. oldal), valamint az ölelés-
re (ön-ölelésre) emlékeztető mozdulatok (17, 21, 
24, 33. oldal).

Az eredeti alkotótábori koncepció ez eset-
ben tehát úgy valósul meg, hogy Géczi egyrészt 
a fotói által teremt képi jelenlétet a költőnőnek 
a saját maga által lekövetett Ladik-történetben, 
másrészt vendégül hívja – mint nagy kisugárzá-
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sú jelenséget – a kötetbeli szövegciklusába. En-
nek kapcsán beszélhetünk végül is igazi, érdemi, 
inspiratív együttrezgésekről.

(indukálás? integrálás?) Az egyes szöveg-
ciklusok előtt és a tartalomjegyzékben is csak 
zárójelben szerepel a szerzők neve, talán annak 
jelzéseként, hogy a költő kiléte ebben az együtt-
állásban másodlagos,3 hogy közös saját szféra, 
egyedi jelenlét teremtődik e találkozásból. Vajon 
másképpen működne-e a két versvilág egyidejű 
befogadása, ha egyébként nem tudnánk kelet-
kezésük eltérő időpontjáról, ha a kötet szerkesz-
tésmódja nem szeparálná a textusokat, s nem 
inzertálná más-más logika szerint a fotókat a 
verssorozatokba, vagy ha a Bácskatáj-beli pub-
likációs előzményhez hűen csak záró szövegté-
telként közölné az Egy homoki patkánynak című 
opust? (Vajon miféle együttrezgés jött volna lét-
re, ha a 2014-es tábori szövegkezdeményeikbe4 
hívják utólag vendégül egymást a szerzők?)

A teljes szövegkorpusznak meghatározó ré-
sze az Egy homoki patkánynak. Ezzel kezdődik, 
ezzel is záródik a kötet – a kezdésnél egymagá-
ban szerepel, majd pedig zárlatként a Fű, madár, 
angyal című ciklusban. A szerkesztő elgondolása 
szerint lehetett hívószöveg, indukciós szöveg, 
viszonyítási alap Géczi számára a versváloga-
táshoz, másrészt a kötet alapkarakterét is előre 
jelezheti, mederbe terelheti. Kétségtelen, hogy 
ehhez megvan elemi hatóereje – Ladik hűen ön-
magához nagy nyelvi erővel, expresszív szókész-
lettel és érzéki-érzékletes képi világgal ruházta 
fel alkotását, amelyben szürreális és kontrasztív 
elemek is színesítik a stílust, ugyanakkor letisz-
tultság, szövegközpontúság is jellemzi a művet, 
amely nem törekszik formabontásra, kísérleti 
eszközök bevetésére. Számvetésversnek mond-
ható, amelyben – elidegenített alanyisággal – 
személyes életszakaszok és a közelmúlt történeti 
korszakainak szembesítése is felismerhető. Az 
összevetés negatív kicsengésű, érték- és illú-
zióvesztést szemléltet, s árnyalatnyi nosztalgia 
is mutatkozik benne. Vannak motívumai, kulcs-
szavai, amelyek akár az alkotótábori közeghez is 
adhatnának kapcsolatot (homok, gyökerek, kö-
zel a folyóhoz, nyár), mégis úgy tűnik, az elmú-
lás gondolata az, amely kötetszerte a szövegek 
világára és a löszfelületek kopására-porladására 
vonatkoztatható kohéziós tényező lett.

Ez a sajátos kisugárzás a kötetvégi újraközlés-
ben már inkább bevonzásként működik, hiszen 
a szöveg ott mint összegző kompozíció tűnik fel, 
akárcsak egy a szonetthagyományból ismerhető 
„mesterszöveg”, amely egyfajta esszenciájaként 
olvasható a több tételből álló szövegelőzmény-
nek.

(improvizálás?) A második Ladik-szövegcik-
lus címként kölcsönveszi a pretextus félsornyi 
részletét, s egy szabályos algoritmus szerint, 
strófákba rendezve „bontja ki” az Egy homoki 
patkánynak egy-egy verssorához társuló képze-
teket. Ezek a négysorosok részben szabad téte-
leknek tűnnek, akárcsak egy alapmotívumokra 
improvizáló jazzszóló rövid futamai, s amiként 
egy jazzkompozíció is koherens egész, akkép-
pen a Fű, madár, angyal tételeiből is komplex 
szöveg képződik meg. Időszemlélete túlmutat a 

3 Ennek az „identitásjátéknak” másik gesztusa lehet, hogy míg Ladik 13 fotón is látható, éppen a saját szövegei 
elé, közé nem jut ezekből egy sem.

4 L.: Ladik Katalin: Kirké látogatása; Géczi János: Lassú nézés; a szövegek olvashatók a zEtna említett honlapján.

kétpólusú szembesítésen, illetve azt epikus szál-
ra fűzve teszi árnyaltabbá, belső kapcsolatrend-
szerét motiváltabbá.

Ladik tehát saját írói re�exióit hívta meg 
a szövegbe a tábor logikája szerint. Ez a szö-
vegvendégség kontextuskiegészülést és mó- 
dosult hangsúlyviszonyokat is eredményez. 
Elhalványul az egyébként sem domináns nosz-
talgikusság, a korábbi erős motivikus kontraszt-
hatás közvetettebben érvényesül, új elemekkel 
bővülve (pl. önkiteljesedés vs. identitásvesztés, 
fénymetaforák) sem harsány, s az időszembe-
sítés kiegészül a krízispont, a fordulathozó mo-
mentum centrális beemelésével (9. tétel).

A megtartott versalanyiság immár kiterjesz-
tett, tipizáló általánosítást is megenged, habár 
újra feltűnnek szubjektív utalások (pl. a boszor-
kányüldözés, a személyes kirekesztettség képze-
te). Talán nem túlzás, ha a szemléltetett hanyat-
lásfolyamat valós háttereként a délszláv hábo-
rús-polgárháborús élményeket vonjuk be az ér-
telmezésbe. (Így a ’90-ben írt szöveget a közelgő 
romlás-pusztulás projekciójának mondhatnánk, 
a löszfalon fotózott hasadásokat, lyukakat pedig 
sebzettségmetaforáknak.)

Nagyobb hangsúly jut a szövegben a vers-je-
lenidőnek, a komplexebb belső történéseknek, 
megélés-szituációknak, valamint a re�exív ele-
meknek, amelyek a zárásban szinte sorsszerű 
kiüresedésről, célképzetvesztésről beszélnek, s 
ezt már az olvasó is szívesen eltávolítaná a szer-
zői éntől, mert az ominózus sorokat ars poetikus 
illúzióvesztésként is lehet értelmezni: „A nedv 
többé nem kering benne. / Üzenete elsorvadt, 
a jelszavak elporladtak. / Sugározni akart, nem 
segíteni.” 

(törtek és egészek) Géczi neve talán azért 
szerepelhet elsőként a borítón, mert számarány 
és műfajiság szerint tőle került több mű a kötet-
be. Komoly kihívás lehetett ezeket kiválasztania, 
egymáshoz hangolnia, a szerzőtárs opusaihoz 
illesztenie. A kötetegész szövegkoherenciáját, 
annak mélyebben gyökerező kapcsolatrend-
szerét nem is könnyű átlátni, miközben a közös 
érintettség közvetlen jelei – főleg a motívum-
használatban, l.: út, vágy, nyár, elmúlás, homok 
stb. – nyilvánvalóak. Ambivalens jelensége még 
a kötetnek, hogy az elsődlegesen szövegköz-
pontú alkotói jelenlét recepcióját az inzertálás és 
a miatta adódó textúratörések némileg hátrál-
tatják. Mindez persze jelentéshordozó is lehet, 
ha szemléleti, bölcseleti apropóból a kortárs lét 
fragmentáltságát modellezi.

A Géczi-féle szövegtételeknél nemcsak a cím-
adás (Töredék) utal az előbb említettekre, hanem 
az is, hogy időszemlélete és identitásbölcselete 
erősen kötődik a töredezettségképzethez. Nyelv-
szemlélete azt tükrözi, hogy a valóság megra-
gadásában, az időérzékelésben csak a részletek 
tudnak megjelenítődni, érzékletek formájában 
(„Számolgatni … nézni … miként harcol s őrzi ne-
vét / s ágyazódik meg / a jövőre nyitott szemmel / 
egy-egy részlet”). Versei ezért is gazdagok szóké-
pekben, hasonlatokban, ezért tűnik fel, hogy fo-
lyamatszemlélés helyett részletfókuszok jellemzik 
fotón és szövegben egyaránt („Olykor a kozmosz 
megnevez”). Géczi stílusa mindehhez ironiku-
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sabb, heterogénebb, szövegeinek formavilága 
rapszodikusabb, tipográ�ája „tördeltebb”.

Gondolati szempontból talán a legfonto-
sabb közös pont Ladik szövegeivel az identi-
tásproblematika. Míg a költőnőnél ez főként 
a személyiség integritásához, annak kor általi 
megtépázottságához kötődik, addig Géczi el-
vontabb bölcseleti megközelítésből veti ezt 
fel s közvetve nyelvi referencialitásbeli problé-
maként is („Eltakarják a talajt, a peront a talp-
nyomok”, „elterül a vakolat boldogtalan … s 
minden nyomtalan”). Nála egyes szám első 
személyű versalanyiság dominál, amelyet a 
szövegek negyedében kiegészítenek az integri-
tás védelmére tett utalások („lelkedet, / mint a 
pénztárcát / a cipzáros rekeszbe, / beleteszed”, 
„Aki oly érzékeny, mint én, / annak hét bőre is 

van, / hogy kívül tartsa a külvilágot”, „A papí-
ron, / a homokon, az úttalan úton … s a fele-
désben / a nevet megtalálni, / nem félig, nem, 
nem, / hanem teljesen, egészben!”). Sajátos 
vonás egyébként, hogy Géczi több funkcióval is 
használ megszólító módot, s ez némelykor úgy 
tűnik, mintha vallomás eszköze lenne, amely 
nem csupán a fér�vágynak ad hangot, hanem 
arra is utal, hogy a kapcsolat, annak emlékezete 
szintén fontos identitástényező, s hogy az in-
terperszonális hatás, a személyiségek egymást 
gazdagító érintkezése – mint azt tkp. kötetünk 
maga is bizonyítja – ars poeticus értelemben is 
inspiráló, megtartó erő (Töredék 7.).

(zEtna, 2019)
Juhász Attila
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