
24 25

FALUDI ÁDÁM

A magnetofon kalandjai 

A másvilágjárók a kiskapuban találkoznak. Keleti Zóna adag 

A magnetofon megszületése, tündöklése és hanyatlása történelmi epizódnak is parányi. Akár csak te, 
akárcsak én. Vagy ő. Vagy én és ő, meg te meg én. „Én nem én vagyok, te sem vagy ő, ő nem ezek.” 
A magnetofon története elég régen lezárult, és a »mintha csak tegnap történt volna« közhely zár-
ványaként létezve, ott találni valahol a múlt században. („– Mintha csak tegnap történt volna, bájos, 
anyaszült kishúgom aranyhörcsögöket, aranymálinkókat, aranyhalakat, kígyóuborkát, meg padlizsánt 
nevelt egy – idézem – baljós üvegházban, s közben könyörtelenül kacagott – szó szerinti idézet vége. stb.*) 

Magnetofon illatban, hangszalag illatban heverészik, 
háttal a kommersz kazettás időknek, a romlásnak, a végnek. 
Minden rendjén van. MP3-as ügynök vagyok és most akkor 
Jelentést írok a Magnetofonról.

A Magnetofon kalandjai egy képnovellákat tartalmazó 
feljegyzés, amelyik bevezet a magyar hangrögzítés történe-
tének ezen részébe, a magnetofonok evolúcióját hozzávető-
legesen, azaz nem lépésről lépésre követve. Ne is vegyük 
egyébnek, mint egy feljegyzésnek. Hogy miért és miképpen 
kerül a magnetofon a megszentelt Irodalmi Asztalra, talán 
gondolkodóba sem kell esni miatta, talán éppen ellenkező-
leg. A világ költészetből áll, csak a felesleget el kell távolítani 
róla. Kurt Vonnegut és Szellem a Fazékból somolyog: „Sze-
rintem fantasztikusan üdítő lehet, ha egy irodalmi alkotónak 
más is van a fejében, nem csak az irodalomtörténet, a mai 
napig bezárólag. Az irodalom ne bújjon a saját seggébe, 
hogy úgy mondjam.”  (A vállról indítható Föld-Levegő Von-
negut töltet eredeti célpontját saját elképzelésünk  szerint 
módosítva.) A gyűjtemény címlapjának szánt kompozíció 
alapja egy hetvenes évek elején készített fénykép (eredeti 
hibákkal) és a másik jeles szereplő, a Rádióamatőr füzetek 

16. száma (1960.) látható. A címlap szereplői közül már csak a pulyka, a kakas a tyúkok, valamint az ud-
var hangja, és az elszánt felvételvezető létezik, igaz, mindegyik más-más alakban. A felvételvezető kölyök-
kori testét viseli, a kezében lévő készülék az MK21 nevet. Az MK21-es (hordozható! kazettás!)  magnetofon 
már szintén eltűnt az idő nyomában. A mikrofon él még, működőképes, hajdanán az Ikarus autóbuszok 
tartozéka volt. (Mintha csak tegnap történt volna, játsszák a Rohan az időt a Jerikói Harsonások 
Euvíziónkban.) 

A háttérben álló kakas a trágyadomb királya, jelentős alakként szerepel ebben a történetfüzérben, érces 
hangját egy barna címkés BRG kazetta őrzi. Közvetlenül a pulykatus akció után rögzítette háborgását az 
MK21-es. A Bénafilm nevezetű műalkotás alapját képezik ezek a felvételek, a nevezett opus 1972-ben került 
közönség elé a tatabányai Népházban, de a masszív környezetből azóta sem szabadult, így viszonylag 
kevesen ismerhették meg eddig. Egy olyan filmről van szó, amelyikhez nem tartoztak képek, csak hangok. 
Nekem tetszett. 
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AZ ELSŐ JELENTÉS CÍME:

Láttam egy stúdiómagnót (valami régenségben régesrégben), a mellemig ért, nyomott 
vagy száz kilót és huzalra rögzítette a hangot nem szalagra. Az Audio Adapterhez képest 
mindez semmi. Az Audio Adapter elképzelhetetlen. Aki látja, nem hisz a szemének

Íme a lemezjátszóra szerelhető magnetofon: az AUDIO ADAPTER. Civil változat.
Elektroncsöves elektronikával, és benne mélyen és a kellős közepében a költészet személyesen a fő 
elektroncső megnevezésében! 

6AU6! HATAUHAT! 6AU6!
Amennyiben élne e világban olyan lény, aki még/már nem tudná: a 6AU6 egy elektroncső neve. Egy híres 
elektroncső neve, amely névtől pár évtizede még visszhangzottak az utcák: 6AU6! HATAUHAT! 6AU6! 
HATAUHAT! 6AU6! És tessék! És íme! Mily rövid az utcák és a mindenség dicsősége! 

A MÁSODIK JELENTÉS CÍME:

Vörös Szikra

És aztán elég egyetlen szikra, amelyik kipattan. Egy Vörös Szikra a szétporladt időből. Mese nincs, a Vörös 
Szikra magától megszólal, és mindent elmond, csak hallgatni kell. Légy türelmes! Van-e szebb dolog a végek-
nél? Az nagy széles mező, az szép liget, erdő! Hajnal ágyúi nézik téli palotájuk! Az utaknak lese, kemény 
sarcok helye tanuló oskolájok! 

Egy tizenkilenc kilós magnetofon ez a Vörös szikra. Egy Gólem. Egy Klüklopsz zöld varázsszemmel. És 
körötte a Boldog Család. Ez a módi járta, sötét autó, sötét kalap, műbőrkabát, szép új világ. 
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A HARMADIK JELENTÉS CÍME:

Vár a Kincses Kalendárium vacsora után avagy Vörös Szikra másodszor
 
A téeszcsében ma is gyarapodott a munkaegységeink száma, egészségünkre Pistikám! Látod a városia-
kat? Csak csöndesen! Mert ez itten nem a Toldi szája végének esete a kicsorduló nyállal! Villany majd 
lesz, a sült krumpli meg ott van a remben. Jobban mondva: a sütőben. A sparherd sütőjében. Türelem, 
türelem! Kislányom, nézzük csak azt a bekötési rajzot!

 
Ilyen a Tárcsa Bekötési Rajza:
(Tessék, csak tessék!)

Ülök a pillanatban,
karom a térdemen.
Évente más módon tekintek 
valamerre.
Más a háttér,
az előtérben is más
aktuális borítóját látom az
esztendőnek.

Karom & karom.

Én ezt úgy mondom,
hogy mínusz a jövőből.

A mögötted jövőből, a szembe jövőből.

MOM MOM és MÚM MÚM
MÚM MÚM és MOM MOM 
–Varázsének Anselm Hollo felkutatásához –
múm múm múm múm múm múm múm múm múm múm múm múm múm múm múm

múm múm keresem Hollo urat – múm múm a jeledet dünnyögöm
múm múm – Vörös Macskák nyávogják lakhelyed
múm múm – vad évek lobogóján nevedet felitta a Nap

múm múm a zászlóval botozni megyek – múm múm underground tök robban fel
múm múm a tök bele az East of Eden zene – múm múm ráolvasunk vele 

múm múm múm múm múm múm múm múm múm múm múm múm múm múm múm 

anselm hollo elköltözött egy nem is létező napszakon vagy tegnapon
és karonfogva vele a verseknek is elment az esze

MOM + MOM

A Magyar Optikai Művek műve. 

MOM + MOM 

Az Erkel magnetofon elődje, Erkel 
atyja és anyja kalapemelővel.
Kalapemelőmre mondom, 
alkalmas pillanat a meditációra:

Hány dzsípiesz (vagy John Player 
Special) fér el egy elég nagy helyen, 
ha minden várokozáson felül sikerül?

Közelítőleg hány ember használha-
tott ML– MOM – FMV magnetofont 
hazánkban?
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FMV – ERKEL
FMV – ERKEL
FMV – ERKEL 

FMV – ERKEL:

ennek semmi varázsige jellege nincs.
De én még mindig szeretnék egy csomó 

pénzt 
csak úgy kidobni az ablakon.

A kettőnek (1+1) semmi köze egymáshoz.
És ez az összes arab számról szinte szó 

szerint ugyanígy elmondható.

& Egy kaotikus templomban
az oltár előtt törökülésben

Marxnak maszkírozva az ateizmus 
dicsőségéről

buddhista istentiszteletet tartok héberül 
&

Azt hiszed törődik velem valaki?

A NEGYEDIK JELENTÉS CÍME: 

Ez pedig a Tertalap. 

– Aranyszőrű királylányok röpködnek titokzatos légifolyosókon – 

Terta magnetofon, ki vagy a mennyekben! Tertalap, áhítat ostyája. A Tertaplane nincs rokonságban 
a Tatraplan nevezetű autócsodával, csak a csodával. A Swinging Blue Jeans szalaghurok elindult, ha 
elindultál otthonról. Pazar hangzás! Pazar! Pazarlás és tékozlás. 

mindegy hogy milyen csak 
sok elpocsékolt idő kelljen hozzá

tékozlás
igen
igen
ez az

és tessék
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AZ ÖTÖDIK JELENTÉS CÍME: 

TERTA BEÉPÍTETT VÁLTOZAT 
– az emlékmű-terv kapcsolási rajza –

» az autókból kellene levágni – a faágak jó helyen vannak «

A HATODIK  JELENTÉS CÍME: 

MAMBÓ Mambó MAMBÓ – Hej!

A mambó egy korabeli tánc neve. A Mambó magnó kora-beli táncé.
Többféle táncpestis söpört végig az elmúlt évszázad tánctermein a rock és rock közötti időkben, az 

egyiket úgy hívták, hogy mambó. A másikat twistnek, a harmadik neve madison volt, a negyediket 
shake-nek mondták, és így tovább a tegnapi napig. A Mambó egy nagyon barátságos pillanata a Föld ne-
vezetű bolygónak.

Végtelenített szalaghurokkal a végtelenségig otthonossá tett otthonodat elhagyod! És a Mambó ismétli 
önmagát lankadatlanul! Az áram én vagyok, a villanyszámla te! 

Modugno! San Remo! Szerelem! Ó jaj! Luigi Tenco mindentől elköszön. Nincs mambó.
Hatvanhét, micsoda év! 
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A HETEDIK  JELENTÉS CÍME: 

A lekerekített fejű műszerész kézírásos bejegyzése az 59. oldalon

Ozafon magnetofonszalag illat. Emgeton, Tašma, Orwo magnetofonszalag illatok. Szalagragasztás. 
A fedés és a negyvenöt fok. Pengeváltás.
A szerviz műszerészének Filtol cigarettája is illatoz. Az orsós magnetofon illatfüggő.

A régi fejért bemenni!

Soha el ne feledjük! A régi fejért be kell menni egy valamire való műszerésznek.
Itt áll bejegyezve a Magyar Magnetofonozás Történetének alapdokumentumában.

A régi fejért bemenni!
A régi fejért bemenni!
A régi fejért bemenni!

A NYOLCADIK JELENTÉS CÍME: 

Várható fejlődés Várható fejlődés Várható fejlődés Várható fejlődés
Fejlődés várható Fejlődés várható Fejlődés várható Fejlődés várható

duódióda
dúdolgatom régen iskolába menet hogy el ne felejtsem ha kérdik

(nem kérdezte senki nem felejtettem el)
elektroncsőszimfónia elektroncsőszimfónia
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A HETEDIK  JELENTÉS CÍME: 

A lekerekített fejű műszerész kézírásos bejegyzése az 59. oldalon

Ozafon magnetofonszalag illat. Emgeton, Tašma, Orwo magnetofonszalag illatok. Szalagragasztás. 
A fedés és a negyvenöt fok. Pengeváltás.
A szerviz műszerészének Filtol cigarettája is illatoz. Az orsós magnetofon illatfüggő.

A régi fejért bemenni!

Soha el ne feledjük! A régi fejért be kell menni egy valamire való műszerésznek.
Itt áll bejegyezve a Magyar Magnetofonozás Történetének alapdokumentumában.

A régi fejért bemenni!
A régi fejért bemenni!
A régi fejért bemenni!

A NYOLCADIK JELENTÉS CÍME: 

Várható fejlődés Várható fejlődés Várható fejlődés Várható fejlődés
Fejlődés várható Fejlődés várható Fejlődés várható Fejlődés várható

duódióda
dúdolgatom régen iskolába menet hogy el ne felejtsem ha kérdik

(nem kérdezte senki nem felejtettem el)
elektroncsőszimfónia elektroncsőszimfónia
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A KILENCEDIK JELENTÉS CÍME:

HOGY MIT CSINÁLTAM?

Hogy mit csináltam az elmúlt húsz esztendőben? 
= elmúlt harminc? harmincöt esztendőben?= = 
Hogy mit csináltam ennyi elmúlt esztendőben?

Magnófelvételeket.
Mostantól meg visszahallgatom

sorba mind

visszahallgatom sorba mind

És aki nem feledte még, és tudni szeretné, hogy mit szeretne tudni, a * jel takarásában lévő teljes 
szöveget itt találja: 
http://faludiadam.hu/artvonal/keresd-a-nomit

TRICEPS

Ich bin Künstler

Slavko Matković * emlékére

Hiszek a szerencsében és a véletlenben, hogy nem véletlen, ha valakivel szerencsésen találkozunk. Szerel-
mek, barátok és mesterek várnak bennünket életünk végtelen terének és véges idejének fordulópontjain. 
Minden attól függ, hogy észrevesszük-e őket, vagy csak érzéketlenül elhaladunk mellettük az égi kons-
tellációk és földi kényszerek rabságában-bűvöletében. Megismerkedésem Slavko Matković szerb költővel 
örökre meghatározta a sorsomat, és radikálisan megváltoztatta a művészetről vallott nézeteimet. Ha ő 
nincs, minden máshogy alakul: szinte semmi sem lenne, amit ma szeretek.

* Slavko Matković (Szabadka, 1948–1994) horvát-szerb avantgárd költő, képzőművész és performer. A neoavantgárd 

Bosch+Bosch csoport megalapítója (1969), a Vajdasági Írószövetség tagja (1977), haláláig a Szabadkai Könyvtár hely-

történeti osztályának és antikváriumának vezetője. Művészi tevékenységének területe: a szabadvers és vizuális köl-

tészet, esszé; unikum-könyvek, folyóiratok és objektek; a grafika különböző formái (rajz, montázs, kollázs, xerox 

stb.), festmények, képregény, mail art és pecsétművészet; térintervenciók, konceptuális akciók. Egyéni és csoportos, 

jugoszláviai és külföldi kiállításainak, fellépéseinek száma több mint félezer. Nagyapáti Kukac Péter- és Bodrogvári 

Ferenc-díjas (1985). Videóportréját Aleksandar Davić újvidéki rendező örökítette meg (Újvidéki TV, 1985). Kötetei: 

Cvetovi saznanja [A megismerés virágai], versciklus, Rukovet, Szabadka, 1973; Mi smo mali šašavi potrošači [Kis 

gügye fogyasztók vagyunk], versek és képregény, Osvit, Szabadka, 1976; Knjiga [Könyv], vizuális költészeti kutatások 

1971–1978, Osvit, Szabadka, 1979); Antigraf [Antigráf], versek, Minerva, Szabadka, 1983; Fotobiografija [Fotóbiográ-

fia], versciklus, Matica Srpska, Újvidék, 1985; Selotejp-tekstovi [Ragasztószalag-szövegek], vizuális kísérletek 1979, 

Új Symposion, Újvidék, 1987. Unikum-könyvek: 5112/a (vizuális költemények, Szalma Lászlóval közösen, 30 pél-

dány, Szabadka, 1971), Text-Research (szöveg-materializáció, dobozkönyv, 1 példány, Szabadka, 1973), Typo-Research 

(perceptív szövegkutatás, 1 példány, Szabadka, 1973), Helix (textuális-vizuális kísérletek, 1 példány, Szabadka, 1976), 

Salamandra (textuális-vizuális kísérletek, 1 példány, Szabadka, 1976), Brevijarijum (kísérleti képregény, 1 példány, 

Szabadka, 1978). Unikum művészeti folyóiratok: Kontaktor 972 (szerk. Slavko Matković, Szabadka, 1972), WOW 

(szerk. Szombathy Bálint és Slavko Matković, az első szám 1974. augusztus 27-én készült Szabadkán, 20 fénymásolt 

példányban). Kísérleti képregények: New Signalistic Strip No. 1. (Új Symposion 1971/80.), No. 3. (ÚS 1972/81.), No. 

2–4. (ÚS 1972/82.), No. 5. (ÚS 1972/83.), No. 6. (ÚS 1972/84.), New Strip No. 6. (ÚS 1972/74.), Strip No. 11. (1973, Knjiga, 

1979), Piramida faraona Amenofisa [Amenophis fáraó piramisa] (ÚS 1984/10.).


