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HÓZSA ÉVA

A lejjebb kezdés csábereje
Test és hang – ezek összefüggése merül fel elsőként a Ladik-jelenséggel kap-
csolatban. Ez a reláció lép előtérbe akkor is, ha a befogadó az Élhetek az arco-
don? című „regényes élett ört énetet” lapozgatja, azaz olvassa és/vagy képanya-
gát nézegeti. A kötet a Hvari napló 2002–2005 fejezett el indul, egy olyan sziget 
belakásának diskurzusával, amely nevében a „fény, napfény” jelentést hordoz-
za. A magyar olvasó sokféleképpen problematizálhatja az Adriai-tenger tér-
ségét, a mediterrán térf ilozófi át (Virág, 2007, 540. old.), illetve ennek irodalmi 
vetületeit. A tenger-szemlélet a vajdasági magyar irodalom visszatérő vitakér-
dése, ugyanakkor a komparatisztikai kutatások egyik forrása. Ladik Katalin 
szövegében a szakralitás szemszögéből is megközelíthető ez a problémakör, a 
tengeri sziget ugyanis aff éle Purgatórium, a lelki nagytakarítás és a szárnyalás 
színhelye. A szárnyalás dimenzióit az elbeszélő így ért elmezi:

Samuel Beckett  Ó, azok a szép napok! című színpadi művében is azt a 
bizonyos Őshangot, Ősdallamot szerett e volna elénekelni a főszereplőnő. Ezért  
választott am, ezért  szerett em ezt a darabot játszani/énekelni. Ott  is volt es-
ernyőm. Fehér. Ha esernyő, akkor szárnyak. Ha szárnyak, akkor idő és tér.

 (Ladik, 2007, 27-28. old.).

A hvari töredékes szövegvilágban a part  válik hangsúlyozott á, az a „tonál 
sziget”, amely mindinkább kitágul, részekre bomlik és vert ikális mozgástérré 
válik. A naplóbejegyzések a „regényes” átalakulások szövevényét, anyag és 
szellem köztesség-tu datát nyomatékosítják. A Ladik-kutatás a test teoretikus 
problémáját, a metapozíció kérdését veti fel a perf ormanszokkal kapcsolatban, 
a Hvari naplóban a part  egyénítésének igénye, testesülése, az antropomorf izáció 
sajátos alkalmazása kap hangsúlyt, amelynek kiindulópontja az olvasmány-
élményekben és más művészi tapasztalatban kereshető. Egy fa például Csont-
váry  fájává válhat, ám egy varázslatos pillanatban Csáth fájává, sőt Csáth-féle 
bagollyá alakul át. Az átváltozás, illetve áthelyezés hasonló művelete a korai 
Ladik-versekben is megnyilvánul (vö. a sivatagnak két lába van), a naplóból ki-
olvasható, részekre tagolódó szigett est Tóth Krisztina Pixeljének látószögéből 
ért elmezhető újra. A naplóról megállapítható: „A napló töredezett sége, bármi-
kor természetes módon bekövetkező irányváltásai, az életnarratíva elbeszé-
léséhez szükséges kontinuitás kívánalmainak gyenge érvényesülése mintha 
azonnal, már a nyitó részben fölfüggesztené a paratextu s ígéretét, és eltérő 
irányt venne, másrészt a következő fejezetek az élett ények kihagyásával és a 
szubjektu m decentrálása, sőt disszeminálása mellett  a naplóbejegyzések eme 
jellegzetességeit követi.” (Samu, 2017, 106. old.)

Az átváltozás, a gyakran provokatívnak minősülő képlékenység, a szét-
válás lezáratlansága, a világ egészen más tájainak feltárása a naplójegyzetek 
legfőbb kérdése, ahogy az egész ladiki költészeté is az. Hvar – mint megneve-
zett  sziget – változékony emberi testet ölt, így nyeri el azt az identitását, amely 
egyútt al birt oklásnak is tekinthető (Ladányi, 2013, 190. old.), nézője viszont 
láthatatlanságra, lélekbe merülésre törekszik. Az identifi kálható női test fő-
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ként a sziget újrafelfedezése előtt  érvényesül, ahol a környezet kicsinosítása, 
a hajmosás és az unoka szerető, árt atlan lélekből fakadó tekintete a földi meg-
tisztu lás rítu saként interpretálható. A szigeten az elbeszélő azt keresi, amit az 
Őshangban is, a túllépés, a „látva mindent” esetleges esélyét, amelyet azonban 
néhány konkrét gond, például az ott hon betöltött  társadalmi státu s kötelezett -
ségérzete/kötött sége zavarhat meg.

Ladik Katalin Keményen és látva mindent című verse Kassák Lajos emlé-
kére készült, és a Tiszatáj Kassák-számának bevezető verseként jelent meg 
2017 decemberében. A felidézett  emlék, az egyéni Kassák-olvasat a befogadó-
ban a ladiki opus sajátos szenzibilitását, reprezentációs stratégiáját, illetve a 
metapozíció sokrétű megközelítését hívja elő:

A világ egészen más tájain
jain jain jain
az anyag és szellem vonzásában
egy fényesre borotvált gőzmozdony
elhullajtott  tollaival ámulatba ejti a költőket:
iiiissss iiiissss

Ladik Katalin lírai opusában nem ritka az emlékvers (emlékező vers) megjele-
nése, de még fontosabb, hogy a valaki emlékére írott  szöveg a szárnyaló nézőpon-
tot emeli ki. A Hvari napló 2004. szeptember 10-ei bejegyzése egy Erdély Miklós 
emlékére írott  verssel (Nem jobb gyönyörre támadni fel, 1986) záru l (Ladik, 2007, 
28. old.), amelyben a sajátos tipográfi a az Ómagyar Mária-siralom intert extu ális 
vonatkozásaira utal, egyik központi motívuma pedig a Kassák-emlékversben is 
fellelhető „keménység” („kemény ru hánk ránk ragad”), amely az elru gaszkodás 
vágyával hozható összefüggésbe. Erdély Miklós aff éle időutazó, Kassák tereket 
szel át; Kassák esetében inkább nézőpont és kitart ás a keménység, Erdély tekin-
tetében a lenti lét korlátainak keménysége, „az égbolt fölénk szárad” mozzanata, 
majd maga az áldozatt á válás akciója tűnik ki, a nyelv problematikussága pedig 
mindkét esetben felmerül. Erdély Miklós a happening elméleti megközelítője, a 
tu domány inkább az akció képviselőjeként tart ja számon: „Bár jó néhány akció-
ban maga is részt vett , ezek azonban a neoavantgárd műfajok egyébként elismert  
egymásba érésének, adornói kifejezéssel élve »kirojtosodásának« fi gyelembevé-
telével is csak megszorításokkal nevezhetők happeningeknek, és Erdély is in-
kább akciókként tart ott a őket számon.” (Dánél–Müllner, 2007, 559. old.)

A két említett  szöveg érintkezési pontjai egy sajátos ladiki poétikára hívják 
fel az olvasó fi gyelmét, ez pedig aff éle vert ikális (meta)poétika. A költeményt va-
lahogy egyre lejjebb kellene kezdeni, ahogy ezt az Erdély Miklós emlékére írott  
vers képversszerű zárlata is hangsúlyozza. A lenti (levezető) mélybe hatoló né-
zőpont, a lentről építkezés vagy az orpheuszi látásmód(?) adhatja meg a többet 
látás esélyét, a „szárnyas ketrec” (Ladik, 2007, 87. old.) kifi nomult, több irányú 
ért elmezését. A lenti tér, a lentről haladás referenciális olvasata szintén fi gyel-
met érdemel, az olvasó például Erdély Miklós pincéjére (a pincelépcső vizuális 
megjelenítésére) gondol, ahol egykor az Aranyvasárnapot bemutatt ák.

A két emlékvers olvasata a ladiki költészet számos vonatkozásának újragon-
dolását teszi lehetővé. Ladik Katalin vizuális szempontból is kimagasló, szín-
váltásra alapozó kötetében, az elindultak a kis piros bulldózerekben (1971) színes, 
vagyis piros, sárga, zöld, kék, barna és lila lapok váltják egymást, a borító és 
az ex libris pedig Ifj ú Gábor felvételei nyomán készült. A kötet egészen rövid 
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verseket (epigramma, haiku, egysoros) tart almaz, a versszövegek a lap alján kez-
dődnek, azaz a lapon lejjebb helyezkednek el. Első pillantásra mindez vizuális 
megoldásnak, látványos redukciónak, könyvészeti leleményességnek tűnik, a 
mai Ladik-versek ért elmezése azonban még inkább pozicionálja a „lejjebb kez-
dés” imaginárius és vizuális szempontját, felveti a behatároltság, az osztódás, az 
önreprezentáció, valamint az örök helykeresés problémáját. A kérdés az, hogy 
mennyire lentről, azaz mennyivel lejjebb kezdje a versbeszélő a költeményt, 
hogy elérje a felső perspektívát, hogy kijusson a labirintu sból. Egyáltalán, miként 
ereszkedhet lefelé, hogyan lépje át az üveg- és/vagy függönyhatárokat, hogyan 
ütköztesse távlatlehetőségeit, hogyan rakja össze saját szigett estét?!
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