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hapax legomenonnal állunk szemben, hiszen az iro-

dalomban ezen kívül nincsen nyoma. Egy ritka vagy ide-

genszerű szót az alkímia akkor használ, ha az általa 

kifejezett tárgy rendkívüliségét akarja kiemelni. De ha 

a „monoculus” mint szó csak egyszer is fordul elő, az 

egylábú ábrázolása több illusztrált alkímiai kéziratban 

is megtalálható. „Csak egyetlen dolog van, egyetlen gyógy-

szer, és minden tudományunk ebben áll; csak két köz-

reműködő van, akik tök éle(te)ssé tehetik magukat.” 

Talán az ÉN és az ÉN. – Nézőpontyok kérdése. Nyilván-

valóan a Mercurius duplexről lehet itt szó…

Az „önmagát élvező kígyó” (luxurians in se ipso) nem 

más, mint a démokritoszi természet, mely „önmagát öleli 

át”. „Farokevőként”, vagyis a görög alkímia uroboro-

szaként ábrázolják, mely úgyszintén közismert Mercu-

rius-jelkép…

Mint látszik tehát: bohó tünemény vagyok én s itt min-

den össze-vissza foly… Hasítottunk a végtelenből végest. 

Teremtettünk valót abban, ami nincs. S lehetőt abban 

mindazonáltal, ami lehetetlen. A cél pedig olyan vala 

előttünk, mint a nap. S kiáltozánk: halleluh, halleluja! 

SZEMELVÉNYEK, EL/V/IDŐZÉSEK, 
KOLLÁZSOK 

Faludi Ádám KÉPELTÉRÍTÉS című 

kiállítása kapcsán, 2017. május 3–27.

Hommage és elmetánc. Zsigeri kín-tornász az avaron…

Avagy: per-pétum (ho-mo-bilis) pre-parátumok találko-

zása a közös éggel, ami (most) nem bonctani kérdés!

Kétforintos képek; tehát popvilág Magyarországon, ami-

hez a popnak semmi köze. New Musical Express és 

Melody Maker alapon áztatott vizuális novellák a képé-

szeti osztály termékeiből, mint pl. a nemrég készült 

Üvegmegváltó és társai. Üvegmegváltó; egy halom gin-

senges üveg műgyantába nyomva. – Faludi Ádám

Minden projekció egyúttal tudattalan „identifikáció” 

is… (Ó, fel- és Alkímiai Konjunkció, időtlenül vissza-, 

tova- és meg-Junguló – belső – esemény, akció!)

„Azonosulások” az ismeretlennel.

Mindazt, amit ma szellemnek és megismerésnek neve-

zünk, évszázadokkal és évezredekkel korábban tárgyak-

ba vetítették, és még ma is feltételezik, hogy az egyéni 

sajátosságok általános érvényűek. Az eredeti, félig álla-

ti öntudatlanságot a beavatottak nigredónak, káosz-

nak, massa confusának, a lélek testben lévő, nehezen 

kibogozható gubancának tekintik, amely sötét egységet 

(unio naturalis) képez a testtel. Az alkimista (miképpen 

a dadabányai poly-hisztorista, vagy hasonlóan a gyomai 

„skizo-logiszta”): szétbontva ezt az egységet, éppen 

e bilincs(ek)től szeretne megszabadulni, egy szellemi-

lelki ellenpozíciót megvalósítani – vagyis egy olyan tuda-

tos és (v)ész-szerű be-látást, amely a testi befolyásokkal 

szemben fölényben van… 

A ’patafizika egyik alapvető szabálya az Egyenértékűség 

törvénye. Talán ez magyarázza részünkről a komoly és 

a nem komoly közötti különbség elutasítását; számunkra 

ugyanis ez egy és ugyanaz a dolog. Ez a ’patafizikus.”

„A patafizika – amelynek az etimológiáját úgy kell leír-

ni, hogy έπι(μετά τά φυσικά), és amelynek a valódi he-

lyesírása ’patafizika, azaz egy aposztróf előzi meg 

azért, hogy ne téveszthessük össze egy könnyű kis szó-

játékkal – annak a tudománya, ami a metafizikához 

járul hozzá, vagy magában véve, vagy magán kívül, és 

olyan távol jut a metafizikától, mint a metafizika a fizi-

kától. És mivelhogy az epifenomén gyakran csupán akci-

dencia, a patafizika mindenekelőtt az egyedi tudománya 

lesz, még akkor is, ha általában azt mondják, hogy 

csak az általánosnak lehet tudománya.”

A Pokol tüze folyékony vér, és látni lehet, mi játszódik 

le a mélységben. A szenvedések fejei elsüllyedtek, és 

minden testből egy kar nyúlik a magasba, mint egy 

fatörzs a tenger vizéből, oda, ahol már nincs tűz. Ott 

egy harapós kígyó féklik. Mindezt a lángoló vért az a 

szikla fogja körül, ahonnan lezuhanunk. És egy piros 

angyal áll itt, amelynek csak egy mozdulatra van szük-

sége, amely ezt jelenti: FENTRŐL LEFELÉ. 

(Alfred Jarry: A patafizikus Faustroll doktor cselekede-

tei és nézetei, VI. könyv, XXXIV.)

Ön az önemésztő-öngerjesztő, újrahasznosító-újjászü-

lető non-pusztítók fajtájához tartozik, nemde? A bohém-

költők meta-próza-morfikus utódja, ámde intellektuális 

és érzelem-eklektikai novella-festő-filosz is egyaránt. 

Absztra-hányva. Jarry helyét talán egy Jarry-idezet jelöli 

ki a legjobban: On ne fait pas grand, on laisse grandir.  = 

Az ember nem nagyot alkot, hanem (az alkotást) hagyja 

nagyra nőni.

Monoculus. Mert, igen, két különböző (kül-önös) egylábú-

ból lettünk összetéve. Albertus Magnus (is?) használja 

a „monoculus” kifejezést. Úgy tűnik, hogy itt egy alkímiai 
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GENEZIS

A verőfényes dombon

bivalycsordát legeltet a gyerek.

A verőfényes dombon

elalszik a gyerek, és azt álmodja, 

hogy a bivalyok bődülve eltiporják.

Álmodik a gyerek, s fel-felkiáltozik,

amíg a bivalyok egykedvűen legelnek,

s nem tudja senki, senki:

kínok között költő születik éppen.

A verőfényes dombon

a bivalyok semmit sem sejtenek –

tudatlanság tudást kérődzik észrevétlen.

Nedves ember! Fejemben feszes erek merednek, zeng-

nek, repedeznek…

Benned nem? Kebledben sem? Rettegek, ne tegyek ellened, 

ne legyek rettenetes, tettleges, mely elrettenthet… Mert 

jellemem egy szelete: eleve kellemetlen lehet. Leges-leg-

bent el(me)feledett remete lettem, megrettent nem-szent… 

Ezek felett: betegesen perverz eb-gyermek… 

Elmebeteg felemmel elkenhetetlen keneteket permetezek 

szerte, egy szememmel: egres-kertekbe dermedt retkeket 

vetek… Ketrecemben megveszett egerek verekednek… 

Reggel perec, este fejsze… Egy szegletben megszeppent 

petrezselymes rekettye reszket… Kezemben fejetlen her-

pesz… Szerepem ez lett: meglepett gyerekekre fekete lep-

leket teregetek, keresztes pendelyt veszek, szeszt vedelek, 

kender-leheletet szellentek… Emberek berzenked(je)nek… 

Kamasz (ó)koromtól gyűjtöm pl. a vonatjegyeket. Ezek 

is (csak) sajátos vonat(k)ozások! Saját (élmény)utak gyűj-

tése. Faludi Ádám gyűjti a személyiségeket, az elméleti 

Éneket, a nemlétező létezők nemlétező léteinek meta-

morfózisait, a létezők nemlétezéseinek létezés-variációt, 

s gyűjti a magán(alak)váltó áram-ok-okozatokat, de azt 

mindig a divatos áramlatokkal szembeni árral (áremel-

kedéssel) teszi: szívesen! 

Az alkotó utazásai: hagyományos értelemben az „értel-

met” és mindenféle érdekeket kerülő oda- és el(v)vonat-

kozások, réteges időutalások, idom- és izmustalan korok-

nak beutazásai, „korszellemtől” elfordulva… A tudattalan 

(is) utakat kutat: az ismeretlen járatokban, jár a görcsben, 

jár a tokban, agykéreg, dióbél, őskert, katakomba-labirin-

tusokban egyaránt… Az utazóban, a köztes elme-tereket 

átjáró alkot óban születő, saját nevelésű Létrák (ismét) el-

indulnak, hogy újabb ismert-ismeretlen dimenziókat jár-

janak be, persze: csak saját felelősségükre! 

Epilógus helyett:

Az Idő: spirál, az idő: hagyma. S az Idő, az időtlen Idő-

nek is időt hagyva: az elme-labirintusokat kutatgatja. Át 

is hatja. Mindig „időben” teszi ezt az idő-hagyma, réte-

gekbe is beszagolva, behatolva, önmaga burkait is föl-

fölszaggatva…

Mindenféle téren így hát, 

át-áthágva talál lírát. 

S ekképpen lát újabb terekben kiutat, 

rést, hézagot, formai logoszt – s állagot, 

mely az ismert formákon 

(ideje-múltán, méltán): régen áthatott… =

Írta a föntieket a szerző alteregója más aspektusokban 

is, ahogy a következőket is:

Pendulum! Zöld kandellábelemre! Ó, mordizomadta! – 

Ah…

NAGY ZOPÁN

De kiáltozásunk siralommá lőn… És szólott a halál an-

gyala: mi végre reszkettek ti úgy? Avagy nem magatok 

akartátok-é a kisded hasznot? – Sokan ismét csüg ge-

dének, mondván: oly egyszerű vala „minden” azelőtt. 

Mi végre e sokféleség, mely kibomla az egyszerűből? 

– Amire a halál angyala elmene szemeik elől… 

(Füst Milán: A Genezis új könyve, részletek.)

Időnként az Alkalmi Anonimisták Intimitását is meg-

látogatom. 

Minden (53-ik) hét vasárnapján: Zorkij vagyok, Zoé va-

gyok, Zoárd vagyok…

Urmuz! Igen, ő is itt van… Ismail & Turnavitu, Algázy 

& Brummer, Cotadi & Dragomir: ők is közelednek… 

Dragomir elhatározta, hogy létezése hátralévő idejét 

művelődési tettekre fordítja, valamint az eljövendő 

nemzedékek nevelésére… Ezek érdekében, mennyire 

csak tudta, megnyújtotta nyaka pótlékát, és egyetlen 

pillanatot el nem fecsérelve, a csillagászati Obszerva-

tóriumba sietett, ahol helyben olyan készüléknek al-

kalmazták (őt-őt-őt), amely „a négy égtájat” mutatja. 

Ami Cotadit illeti, ő a Dragomir ellen elkövetettek mi-

atti bűnbánat okából ugyancsak felvételét kérte az 

Obszervatóriumba, volt barátja mellé, olyan szerke-

zet beosztásában, amely időnként pontosan kimutatja 

azt a két pillanatot, amikor a Nap átfordul a Napfor-

dulaton… 

(D. Demetrescu-Buzǎu, 1883, Curtea de Argeş – 1923, Buka-

rest, a dadaizmus egyik előfutára, alias Urmuz: Cotadi 

és Dragomir, részlet.)

Itt pedig Urmuz jó ismerőse, Geo Bogza jő! – Egyik ver-

sével kérődz(köd)ik be:
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NAGY ZOPÁN

De kiáltozásunk siralommá lőn… És szólott a halál an-

gyala: mi végre reszkettek ti úgy? Avagy nem magatok 

akartátok-é a kisded hasznot? – Sokan ismét csüg ge-

dének, mondván: oly egyszerű vala „minden” azelőtt. 

Mi végre e sokféleség, mely kibomla az egyszerűből? 

– Amire a halál angyala elmene szemeik elől… 

(Füst Milán: A Genezis új könyve, részletek.)

Időnként az Alkalmi Anonimisták Intimitását is meg-

látogatom. 

Minden (53-ik) hét vasárnapján: Zorkij vagyok, Zoé va-

gyok, Zoárd vagyok…

Urmuz! Igen, ő is itt van… Ismail & Turnavitu, Algázy 

& Brummer, Cotadi & Dragomir: ők is közelednek… 

Dragomir elhatározta, hogy létezése hátralévő idejét 

művelődési tettekre fordítja, valamint az eljövendő 

nemzedékek nevelésére… Ezek érdekében, mennyire 

csak tudta, megnyújtotta nyaka pótlékát, és egyetlen 

pillanatot el nem fecsérelve, a csillagászati Obszerva-

tóriumba sietett, ahol helyben olyan készüléknek al-

kalmazták (őt-őt-őt), amely „a négy égtájat” mutatja. 

Ami Cotadit illeti, ő a Dragomir ellen elkövetettek mi-

atti bűnbánat okából ugyancsak felvételét kérte az 

Obszervatóriumba, volt barátja mellé, olyan szerke-

zet beosztásában, amely időnként pontosan kimutatja 

azt a két pillanatot, amikor a Nap átfordul a Napfor-

dulaton… 

(D. Demetrescu-Buzǎu, 1883, Curtea de Argeş – 1923, Buka-

rest, a dadaizmus egyik előfutára, alias Urmuz: Cotadi 

és Dragomir, részlet.)

Itt pedig Urmuz jó ismerőse, Geo Bogza jő! – Egyik ver-

sével kérődz(köd)ik be:

Fo
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