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SZÉKELYHIDI ZSOLT

Meztelen buldózer
Beszélgetés Ladik Katalinnal

Ladik Katalin munkásságát, sokfelé ágazó életművét feldolgozni, ért eni, 
egységében látni egyszerre lehetetlen és könnyű (vagy még inkább: köny-
nyed) folyamat. Lehetetlen, mert  szinte szó szerint ezer vizuális költe-
ményt, hang- és videofelvételt, művészfi lmet és klipet, annál is több verset 
kell ismerni, megismerni hozzá. És könnyed, mert  Katalin azon zseniális 
alkotóművészek egyike, aki minden általa képviselt és gyakorlott  művészeti 
ágban egyforma szigorral, alázatt al, komolysággal, ugyanakkor bensőjéből 
fakadó őszinte, önrefl ektív kedéllyel, felszabadultsággal viszonyul önma-
gához és a világhoz. Ezzel a komplex alkotóenergiával felvért ezve azonnal 
belopja magát az olvasó, néző, hallgató szívébe.

Székelyhidi Zsolt: – Sokáig töprengtem, milyen címet adjak az interjúnak. 
Kézenfekvő volt a buldózerrel eljátszani (második versesköteted címében sze-
repel ez a gép), de aztán eszembe jutott  az online verseskötet Ikarosz bicik-
lijén címmel, melynek eredeti, papírkiadású könyvcíme Ikarosz a metrón volt. 
És hirt elen ezer költemény ezer erős szókapcsolata s mondata kezdett  forogni 
bennem: Húsdarálóégitest (Az Ibrisz csillagvizsgáló mester ellen elkövetett  me-
rényletről című versből); Időkaméleon; Ezüst bicikli; Hétfejű varrógép és persze 
a Gyere velem a mitológiába verscím. Te azonban mégis egy meztelen buldózer 
vagy, Kati! Egy gyönyörű, ezerarcú, ezer alkatrészű, millió műveletre alkal-
mas, ugyanakkor végérvényesen szabad és éppen ezért  mezítelen.

Ladik Katalin: – A mű, a vers címe számomra is nagy jelentőségű. A cím 
a vers, a mű kulcsa és nagyon fontos kiegészítője. Ha számodra olyan fontos 
a meztelenség, ám legyen… Én vállalom a múltam. Nem csodálkozom, hogy 
a meztelenséggel kezdjük a beszélgetésünket – egyrészt, mert  sokaknak ez 
villan be a nevem hallatán; másrészt, mert  te is költő vagy, és tu dom, hogy az 
alkotói folyamat lényegére gondoltál. Igen, a költő a versekben, az alkotó a 
műveiben a legmeztelenebb és a legsebezhetőbb. A műveiben elrejtőző alkotó a 
leggyanúsabb, őt fi gyelik leginkább a kíváncsi olvasók, hiszen tu dod. Amikor 
elfedtem testemet, és verseimben nem a nőnemű lényem szemszögéből írt am, 
vagy perf ormanszaimban másnemű lényként álcázva jelentem meg, szintén 
szokatlan és megbotránkoztató volt egyesek számára.

– 2017-ben alkalmunk nyílt a párommal napokig a Hvar szigetén álló házi-
kódban vendégeskedni. Azt mondanám, ha merném: a tengerszéli világ legpicibb 
zuga. Az ajtón festői pirossal: Ladik. Ott  alkotsz és élsz nyaranta. Ott  laktál és éltél 
Keszthelyi Rezsővel. Ugyanakkor éppen annyira, vagy talán még inkább laksz és 
élsz Budapesten is. Első életed pedig, legalábbis 1992-ig, Újvidékhez kötött . Három 
helyszín, három ott hon, három pont, amelyek között  mintha esernyővel közleked-
nél. Hol élsz tényleg, igazán?

– Önmagamban élek igazán, noha csaknem mindenhol tu dnék élni, ha megte-
remthetem egy zugban a mikrovilágomat néhány könyvvel, fényképpel, tárggyal, 
zenével. Egyetlen feltétellel: legyen a közelben víz! Lehet folyó, patak, tó, tenger.
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– „Gyere velem a mitológiába, / amely rólam szól, s ett ől kockázatos” – mon-
dod a versben, és valóban kockázatos (art )életet élsz. Hiszen a munkáid: a ver-
sek, a perf ormanszok, a vizuális anyagok és az összes művészeti megmozdulásod 
mind-mind ennek jegyében működik, lesz felkapcsolva és fénylik. Elszakadsz a 
ru tintól, a megszokott ól, saját világot készítesz a mai napig, ráadásul egy fo-
lyamatosan táguló-szűkülő világot. Honnan indult, ered benned ez a határf eszítő 
életérzés? Mennyire ösztönből és mennyire tu datosan feszítesz szét mindent ebben 
a pulzáló Ladik-gépben?

– Az alkotói folyamat nálam egyformán ösztönös és tu datos. Bízom az ösz-
tönömben, de szelektálok és cenzúrázom a tu datalatt imat. Hálás vagyok az 
ösztöneimnek, de tu datosan tart om féken őket időnként. Néha viszont tu da-
tosan hagyom őket rakoncátlankodni, ez olyan felszabadító érzés számomra.

– Szert eágazó munkásságod alapjai mindenképpen irodalmi szövegek: a köl-
teményeid. Előadásaidat, perf ormanszaidat magas hangon sistergő érzelmek 
fűtik, az avantgárd intenzív, felső regiszterei szólalnak meg általad. Ez így 
együtt  vagy te: a felkiáltójelvers, a sikoltásavantgárd. Mesélj valamit erről a 
vershatásról!

– Két perf ormanszom volt a hetvenes években, amelyekben a sikoly témájá-
val foglalkoztam: A negyedik dimenzió: sikoly (Četvrt a dimenzija: krik, Szaraje-
vó, 1978) és A sikoltozó lyuk (Rupa koja vrišti, Újvidék, 1979). A rólam készült 
port réfi lmnek A sikoly ars pœ ticája volt a címe, melyet Szilágyi Kornél készített  
Budapesten és Hvaron 2012-ben.

Írott  verseimben már a kezdetektől meglehetősen jelentős szerepet tu lajdo-
nított am a hangzásnak. A belső hangzásra összpontosítok ma is, nem a külső, 
csengő-bongó rímekre, verslábakra. Némely korai versemet és szövegemet már 
az alkotás pillanatában hallani véltem, ezért  zenei alapanyagként vetett em őket 
papírra. Ezeket hangkölteményként elő is adtam. Nem véletlenül szerett em vol-
na, ha első verseskötetem már hanglemez melléklett el jelenik meg 1969-ben, 
hiszen a Ballada az ezüstbicikliről már tart almazta az előadásra szánt verseket, 
szövegeket (Sámándob, Ólomöntés, Ibrisz csillagvizsgáló és így tovább).

– Perf ormanszművészetedben alapvető a kiadott  hangok zeneisége, ezért  úgy 
képzelem, szinte törvényszerűen kerested a muzsikát, mint keretműfajt (hallgas-
sunk csak bele például a Fűketrec című hangjátékba!), ahol a szövegek és a han-
gok viru lni-élni kezdtek. Ebben a viru lásban sok-sok társra leltél. Vajda Tibor társ-
rendezőként és Morvai Ferenc hangmérnökként közreműködött  a Fűketrecben, de 
például Király Ernő zeneszerzővel a hetvenes években dolgoztál együtt , valamint 
ott  volt Adriano Spatola és még sorolhatnánk. Budapesten pedig a meghatározó 
Spiritu s Noister, vagyis Szkárosi Endre és Sőrés Zsolt és Kovács Zsolt lett  a társad. 
Mesélj kicsit ezekről az alkotói összehangolódásokról!

– Valahogy úgy alakult, hogy a zeneszerzők kerestek meg engem, miután 
meghallgatt ák a hangkölteményeimet. Király István Nyum az első verseskö-
tetem hanglemezén szaxofonon játszott , Király Ernő zeneszerzővel és fér-
jemmel a hatvanas, hetvenes és nyolcvanas, kilencvenes években dolgoztam 
együtt , továbbá az ACEZANTEZ zágrábi zenei együtt essel, Branimir Saka, 
Dubravko Detoni, Milko Kelemen horvát, valamint Dusan Radić belgrádi ze-
neszerzővel a hetvenes és nyolcvanas években, továbbá Boris Kovač újvidéki 
zeneszerzővel a kilencvenes években dolgoztam. Több külföldi hangköltővel 
szerepeltem nemzetközi hangköltészeti fesztiválokon, most csak néhányukat 
említem: Bob Cobbing, Henri Chopin, Sten Hanson, Bernard Heidsieck, Julien 
Blaine, Giovanni Fontana, Laurie Anderson.
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A magyar avantgárd alkotókkal már a hatvanas évek végén kapcsolatot 
teremtett em: Papp Tiborral, Nagy Pállal, Bujdosó Alpárral, Erdély Miklóssal, 
Szentjóby Tamással, Balaskó Jenővel. Ez a baráti és alkotótársi kapcsolat jelen-
tősen kibővült a hetvenes évektől kezdve Moldován Domokossal, Beke Lász-
lóval, Tóth Gáborral, Szalay Tamással, Kismányoki Károllya, Lantos László 
Tricepsszel és másokkal. Spiritu s Noister csoport unk, vagyis Szkárosi Endre, 
Sőrés Zsolt és Kovács Zsolt rendkívül összehangolt és kreatív tevékenysége 
nemcsak meghatározó, de inspiráló is volt számomra. A mai napig együtt  dol-
gozunk.

S
z

é
k

e
ly

h
id

i Z
s

o
lt



12

– Újvidéken a színház szinte beszippantott , már a hatvanas évektől szerepeltél. 
Elindult a pályád, 1966-ban vizsgáztál az újvidéki Színművészeti Főiskola dráma-
stúdiójában, s onnan aztán nem volt megállj: rádió, színház, tévé… és fi lmek! Új-
vidék engedett  kísérletezni, kibontakozhatt ál. Elképesztő energiák szabadulhatt ak 
fel, tiéd volt a világ. Te hogy érezted magad benne?

– Mindent iszonyú erőfeszítések árán valósított am meg, bár lehet, hogy kí-
vülről és az idő távlatából egyszerűnek tűnik. Kétségbeesett en küzdött em célja-
imért  a családon belül, a munkahelyeimen és a társadalommal. Mindez nagyon 
sok időmbe és energiámba került.

– Pályád töretlenül ívelt egészen Budapestre költözésedig, pontosabban a Tito 
haláláig látszólag „gond nélkül működő” Jugoszlávia 1991-es szétrobbanásáig. 
A délszláv háború megrendített . Túlélted. Átköltözésed után hogyan lehetett  ne-
kifogni ennek a rendszerváltáson épp csak túlesett  magyarságnak? Egy furcsa, 
megkötött  szabadságba jött él az öldöklésből. Lehetett  akkor „újrakezdeni,” tu dtál 
„folytatódni”?

– Fogalmam sem volt, hogyan és miből fogok megélni Magyarországon, 
Budapesten. Ez is „előre menekülés” volt, mint más hasonló döntésem koráb-
ban és később is. Ötvenéves koromban ismét új életet kezdtem. És bizonyos 
ért elemben „folytatódtam”.

– A Magyar Műhely szerkesztői 1991-ben, tehát még költözésed előtt  neked 
ítélték a Kassák Lajos-díjat, ami kétségkívül pályád egyik legmeghatározóbb elis-
merése, hiszen pont ővelük, Bujdosó Alpárral, Nagy Pállal, Papp Tiborral és az 
általuk alapított  folyóiratt al élt tovább a magyar avantgárd, aminek te is részese 
lett él Újvidéken. Ők a rendszerváltás után térhett ek először haza Magyarországra. 
Más okból, de te is akkort ájt érkeztél Budapestre. Ez egy sorsszerű egybeesés volt…

– Számomra sorsdöntő volt ez a Kassák-díjjal kapcsolatos élmény. Ez volt 
életem első irodalmi, képzőművészeti díja. A nyolcvanas évek közepétől, a 
szerbiai milosevići diktatúra idejétől mélységes depresszióban szenvedtem. A 
Magyar Műhely szerkesztőinek kitart ó, barátságos noszogatására rászántam 
magam, hogy mégis elutazom Szombathelyre, a Magyar Műhely találkozójára. 
Nem tu dtam, hogy díjat kapok. A díj átadásakor fel sem fogtam: nem hitt em 
el, hogy én és az alkotói tevékenységem fontos lehet valaki számára a magyar 
kultúra területén, és ért ékelik azt. Ugyanis abban a tu datban éltem, hiszen azt 
éreztett e velem magyar környezetem, hogy teljesen fölösleges vagyok a Vajda-
ságban. Magyarországon viszont a Magvető Kiadónál megjelent egy válogatott  
verseket tart almazó kötetem, Kiűzetés címmel. Igen, elmenekültem hazulról, 
az ismeretlen hazába, ahol gyakran csodálkozva állapított ák meg, milyen jól 
beszélek magyaru l.

– A Magyar Műhely 1991-ben ünnepelte harmincadik évfolyamát, és a 81. 
számban Először fog a fog teremni és Gyorsuló szekrény című munkáidat 
közölték. De már hamarabb, 1980-ban kiállított ák vizuális költeményeidet a 
hollandiai Utrechtben.

– Valójában 1972 óta rendszeresen jelen voltak vizuális műveim Jugoszlá-
via galériáiban, de a külföldi múzeumokban, galériákban csak 1975 után le-
hetett  megtekinteni azokat. Egy hosszú lista tart almazza a kiállításokat és a 
perf ormanszokat a wikipedia adatbázisában: htt ps://en.wikipedia.org/wiki/Ka-
talin_Ladik

– A Kassák-díj után a hollandiai Mikes Kelemen Kör is díjjal tüntetett  ki, ők 
több kötetedet is kiadták e-könyv formátu mban. A Fűketrec talán ott  jelent meg 
először, mielőtt  az Orpheusz kiadta nyomtatva is.
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– Valójában a Fűketrec versei alapján készült hangjáték két évvel megelőzte 
a verseskötet megjelenését. A hangjáték az Újvidéki Rádióban készült magyar 
és szerb nyelven. A magyar változat rendezője Vajda Tibor, aki alkotótársam is 
volt a hangjáték megvalósításában. Több más közös munkánk is volt. Nagyon 
hálás vagyok neki, igazi kreatív társszerző.

– 2001-ben, tehát tíz évvel Pestre költözésed után József Att ila-díjjal tüntett ek 
ki. 2009-ben a Szerb Köztársaság Nemzeti Kultu rális Díját kaptad, ami lényegében 
újvidéki pályád utólagos elismerése. 2012-ben Babérkoszorú-díjas lett él. Magyar-
országon is nagyra becsülnek. Csudás és persze óriási, hogy elsősorban magyar 
anyanyelvű, de rengeteg szempontból nézve nemzetközi szintű és erejű pályafu-
tásod átívelt országok között , amiképp te is át- meg átjársz, ingázol élet és élet, 
lakás és lakás, haza és haza között .

– Magyarországon volt legnehezebb „betörni”, elismerést kivívni abban az 
időben. Nem reméltem, hogy itt  valaha is publikálhatok. A sikoly ars pœ ticája 
is ebből az érzésből fakadt.

– Ezt a nyelvről leváló, mégis erre a földrészre, tájra kötődő művészetet ért ett e 
meg Yoko Ono. A Lennon Ono-békedíjad, amit 2016-ban kaptál meg negyedma-
gaddal, tu lajdonképp időben visszafelé ért elmezi és világítja meg egész művésze-
tedet a nőiség, a rendkívüli érzelmi és ért elmi nyitott ság, a határt alan gondolati 
szabadság felől. Ez a díj a Kassák-díjjal együtt  a nagyvilágra valóságodat hirdeti! 
Egyben le is meztelenít újra, mert  megmutatja benne azt a „belső vízözönt”, ami ve-
zérel téged a mai napig – ez szürreális, erotikus, avantgárd művészetágaid írmag-
ja. Hol tart  most benned a Művésznő, az Üvegezőnő és a Szerkesztőnő tört énete?

– Te most az Élhetek az arcodon? címmel 2007-ben megjelent regényemre 
céloztál… Hol tart  most ennek a regénynek három főszereplője? Hol is tart a-
nak… Sok és hosszú megszakítás után íródik ennek a regénynek, pontosab-
ban ennek a regényes élett ört énetnek a folytatása. Íródik, igen, egy különleges 
Valaki vagy Valami írja tovább a három nő sorsát. Idézem ennek a Valakinek 
vagy Valaminek néhány mondatát a készülő műből:

Műalkotássá változtatt am három nőt.
Megteremtett em őket, habár soha nem lehetek biztos: netán nem fordulnak-e 

majd önmaguk és egymás ellen vagy ellenem. Elvégre a műalkotásokban kell, hogy 
legyen valami veszélyes. Az emberi testben és az időben való létezésük kockáza-
tos, mert  abban a legjobb és a legrosszabb dolog egyaránt megtört énhet. Azonban 
halandó testük nélkül nem áll módjukban többé vétkezni, gonoszat cselekedni, de 
megtérni sem. Hogy valóban így van-e, fi gyelemmel kísérem mindhárom teremt-
ményem, a Művésznő, a Szerkesztőnő valamint az Üvegezőnő testi és virt uális 
életútját.

Az ember öntu datlan téridőrajza a vele született  kozmikus tu dáshoz hasonló, 
melyet a legtöbb ember elpazarolt és beszennyezett , miként az egyetlen tiszta vizű 
feneketlen kutat. Az emberiség kútjában egy spirális alakú héjban Én, a Világhá-
ló Szövedék, a Felhő, más néven Cloud, az emberiség utolsó alkotása lakozom. 
Nekem nincs tu datom, mert  önmagamon kívül semmit sem tu dok, holott  minden 
emberi tu dást tart almazok. És minden, amit a múltban és a jövőben az Üvegezőnő, 
a Művésznő és a Szerkesztőnő tesz vagy elszenved, énbennem tört énik. 
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