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meg a képeket, fotográfiákat, és a mosolyomon dolgozom, miként azt F. Scott Fitzgeraldtól tanultam. 
A Fiktív Csan-Buddhizmus, hogyan megy be a divatba Nagy Zopánnal? Hát például Fen-Suhan nyulával, 
Tu-Fa szerzetes hajlongása közben Jünt-Ment „Légy”-oltalmi csapásának mélygarázs-értelmével, Vu-Men 
éberségének tanításutánzatával, Cseng szerzetes nagy Má-hoz tett zarándokútjának megfigyelésével. 
Csupa neon. Neonhal. Zoroaszter az úton cipeli a haoma vizet és – fless! – ott terem előtte Vahu Mano 
arkangyal. (Nincs forrásmegjelölés, visszaadom a dipolantennámat, elfelejtettem honnan akadt rám ez 
a mondat. Annyi bizonyos, nem tőlem származik, itt volt a levegőben, leszedtem.)

Majdnem teljesen realista prózák az üresség helyén. Carmen & Simon. Aktuális. Szórjátok szét hamvai-
mat a homokos tengerparton. Így halálom után még mindig valahogyan bejuthatnék a lányok bikinijébe. 
(Ez is egy Tyler-blues kilátástalanság-dúrban. Okkal parkolt le ide az erotomán atamánok emelte Fallosz 
Athéné szobor talapzatára.)

A szépség és öröm forrása hol? Például Média-vér Fesztivál. Bizonyára másnak meg éppen ellenke-
zőleg. A példáulból még egy: Borzasztó-Moly (halálfejes – disznóvágólag). Christian Molygenstern boga-
rá szati könyvét dobálgatja az emberek közé egy üstökös csóváján lovagolva.

És a szinte észrevétlenül elhelyezett nyelvi és más csapdácskák meg lószőrhurkok mindenütt. Belesé-
tálsz, de csak utána veszed észre. Finom és elegáns nyelvi fedezések a fapados szóviccelődések idején. 
Bruno Shulz, James Joyce és a még sokan mások a hasonló kaliberek közül. Euromajakovszkij! – rikkantja 
Miszter Bloom, a Finnagen Weeks korlátjának támasztva rongybiciklijét. A fekete lufikon rózsaszín halál-
fejek, égbe száll velük a léggömbárusnéni, a babakocsik keresztelőre mennek; tollantyúk és gördentyűk 
(és sok egyéb kedvesen találó) névvel térnek vissza az emberek közé. Vágjunk bele a disznóba! Összefo-
lyik nyálamban a száj, megint aznapos valék… Holott nem vagyok béllel szélelt figura (Disznóvágás). 
A teljesség igéje nélkül.

A BŰVÖS VADÁSZATA UTÁN PELEVINJÉT VÁLLÁRA KANYARÍTJA, 
DÉLBEN MEZTELEN EBÉD 

A megidézett szerzők nem mérhető szintje és síkja a lélekazonosságban. Csak nézelődsz, nem sorolod 
fel őket. Sokan vannak itt a kevesekből ebben a világban és a világ könyvében. Rokonok. Jól ismered 
szinte valamennyiüket. Neked is írtak. Ugyanazt írták, mint amit Azaki Nemazakinak írtak. És mégsem 
lett ebből a tudásból műveltségi irodalom. Centrifugális lett belőle, négyszögletes és kerek és gömb és 
gomb. Gombolatok lettek belőle, semmihez sem hasonlatos művek, egyedi darabok. Kézzel készített drá-
gaságok, szabadság, megszabadulás-terápia, élő és irodalom, és művészet. Nagy Zopán élőben. – A Mérték-
telenség vezet a Bölcsesség palotájába – bólogat Blake. – A hivatásos kicsapongó elvétve ébreszt szánal-
mat – piszkálódik a kék sarokból a Márki. A jól ismert de Sade. Számoljunk rá kilencet. Senkinek semmi 
szánalmat, szánalomra semmi szükség.

Engem meggyőzött ez a válogatott. Ezért dicsérem és ezért nem magyarázom. Mindenki hős, aki a 
saját ütemére jár. Jó könyv ez a próza • vers • esszé • montázs. Az apróságok, amelyek az ismerkedés mámo-
rának múltával talán előbukkannak, apróságok lehetnek ebben a könyvben, nem mások. Edward király 

és a negatív tartomány. Idővel kipotyognak az írásokból, ahogyan lóból a citrom. Jöhetnek a verebek. 
Meg az újabb leletek ebből a galaxisból.

Ajánlom szíves figyelmükbe Nagy Zopánt. De átmenetileg ez a szép arcú és izgalmas kötet is megteszi 
helyette, jó kaland belemélyedni, ha netán azt hallanák, hogy a hívott számon előfizető nem kapcsolható.

NAGY ZOPÁN

Dalok Faludi Ádám távol-közeli alteregójától

Kivonatok, töredékek Faludi Ádám A Rockdíler című, 472 plusz 1 oldalas kötetéből* 

Kezdjük a „végén”! – A plusz oldalon két fotográfia fordul egymás felé vízszintesen, így alkotva egyféle 
egymásba néző tükörképet, önportré-párost (Freisinger – Faludi), mely tükröződés (önmagába-nézés) 
a szerző 40 évnyi távlatának, értékeinek, egyben-valójának szembesítéseként is funkcionálhat.

A különálló, többnyire rövid történetek, én-képletek, nem-létek/lét-képzetek feltárása, egymásba-ját-
szása, az utalásokkal teli mozaikdarabok, az izgalmas és mozgalmas „eset-elemzések” egységessé-érlelése: 
összességében talán így definiálhatnánk ezt a könyvet. Természetesen más megközelítések is működő-
képesek. „Nyitott mű”. Ez viszont bizonyos. Sokakról, sok mindenről, elsősorban egyes szám első személy-
ben, nagyon személyesen!

A nagy lélegzetű történetfüzért: átfogó napló-regénynek is nevezhetjük.
A különböző fejezetek (és a fejezetek folyamain belül külön-külön életet is élő további fejezetek), 

a kis novelláknak tetsző boncolgatások, a rock-nemzedék kultikus formációinak – és azok dalcímeinek, 
szövegrészeinek – megidézése igencsak fontos szerepet játszanak. Mondhatni, hogy domináns részei 
a nagy folyamnak. A visszatérő „elemek” is jelentősen pulzálnak.

Költőfejedelmek, filozófusok, hétköznapi lelkek, nevetséges közéleti személyek (álneves-álruhás kor-
maradványok: egy letűnt kor visszajáró rossz és jó szellemei), felismerhetetlen régi iskolatársak, szerelmek, 

* Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2013.



46 47

színészek, iniciálék, montázsok, tudatvesztések, sokszínű elképzelések és tévedések, szelídített szom-
szédok, különféle szerkezetek, megtestesült képzelgések, rocksztárok, félnótások – és még sokan mások…

„Dalok”, mint sajátos időkapszulában áramló magánbeszédek, pszichedelikus monológok, révülések, 
visszafordulások, ironikus párbeszédek… A szerző műveltsége, pontossága, a múlt és jelen eseményei-
nek laza, mégis következetes kezelése, vagy szó-, illetve mondatjátékainak egyedisége, „ritka-madársága” 
is szembetűnő. 

És hogy valamelyest szemléltessünk, illetve kissé el is vonatkoztassunk („pluralis majestaticus”) – idé-
zetek s önnön gondolatok, képzettársítások által –, mintegy kísérleti útmutatásképpen, most efféle sorok 
következnek:

„Bongo Fury! Waka Jawaka! – csapdos szárnyaival Bird Reynolds, és le akar vakarni az ágról. Gagyi 
Úr és Gagyiné asszonyság megízleli az Önálló Vélemény Gyümölcsét ezerkilencszázhatvanhatban… 
– A Cser manek Rend Morcosai pediglen egy kicsit hátradőlnek, elégedetten szemlélve munkájuk gyümöl-
csét, amitől habzik a sok-sok szabad száj…” – (Hajlunk rá) – Füst a fene-ette lyuk felett… Lyuk-karikák, 
füst-lyukak, hangzatos hasadások, szmog-karimák, spirálok, füstgomolyag-áthallások… – Csattog a zseb-
metsző seb-olló; jajj-dal, aljszoknya-jajj, dal-alvadó (vér-cseresznyés) fekete fülemülék: ének a fény mö-
gött… – Áthangolt (nyávogó) Miák, Szentfetrengő Murci, Agynetofon, Aranyeső-váltóláz, Árnyéknász, 
Hiper akt-ív és kíntornás: a Leendő Hal(l)ottak Klubjában… – „Haggyámá Hattyú! = Haggyámán!” (Majd 
feloldoz a Sav-sámán…) – Eszement Fohász. Szinusz hullámok. Szonáta-koordinát(h)a (ha-ha)… – A túl-
lihegtetett (túlpumpált) juhászkutyáról a preparált szájkosár már csak lángvágóval műthető le… – 
A vízszintes átölelése Boldogasszonypusztán (és azon is túl)… – Kakukk! És száll, száll a családi fészek… 
– Rock-sztár vigyázz! Az oszlás létszáma nem semmi! Tetetetetete(mek)… – Ó, centrifúga-komplexum, 
ó, irodalomlatyak-szippantó zagyszivattyú! – 

Zokszó és szorongás: zokogó zongorák… 
Dharma-Shakti-Kánya vetél(ked)ő visongása… 
Vezeklés, (f)eltápászkodás, lefejezés… 
Véres lyukak ásítása… Szopott gombócok a(z) (f)agyasztóban… 
Impozáns lemondás, komposztált gesztusok… – 
„Márminálunkbabám” – Márminál – Mármi – Már – Minimál… – És a zsenitemetőben immár üres sír-

helyek tá-tá-táto(n)gnak… – Ó, ®észecske-gyorsító, ó lassított elhalasztás! = A veszteség ma is hiánytalan. 
Ködpumpa hörög, gőzhenger énekel – s jön, jön, jön felénk a hang-orkán: a gang torkán… – „Egy totális 
és kaotikus nász eredménye, egyben egyetlen példánya a Lepkekötő… Könnyedén lehánthatjuk málladozó 
kérgét, és fehérbe öltöztethetjük félszárazra érett olajfestékkel. Egy ismeretlen rendeltetésű eternitcső 
ürege sötétlik a kúttól kétlépésnyire. Ha jobb lenne a szemünk, nyilván átlátnánk rajta a Föld túlsó ol-
dalára, ahol egy ausztrál őslakos rágcsál valamilyen tápláló fehér hernyóféleséget, amit épp egy fa kérge 
alól piszkált ki nemrég. – Hé, te ausztrál őslakos! Merre menjek a Vén Veres Szikla felé? – huhoghatnánk 
bele a csőbe. – Amerre akarsz, előbb-utóbb mindenképpen megtalálod – hallanánk vissza az ausztrál 
őslakos szavait Sutyek-féle tájszólásban…” – És erre többen megmozdulnak (bármelyik dimenzióban is 
tartózkodnak): például M. Brando, M. Basquiat, Cortazár, Colosseum, Bukowski, Bontovics Kati, Szentkuthy, 
Szandimandy, Szolzsenyicin, S. Sontag, T. Waits, T. Dylan, M. Jagger, Mahavishnu Orchestra, J. Garcia, 

J. D. Morrison, J. L. Borges, F. Pápa, F. Zappa, Mr. Mordizomadta – és C. Beefheart: „fábazárt sámántitkár, 
sámánelnök, sámán-felügyelőbizottsági örökös tag, sámánrészvény-tulajdonos, sámánképviselő, multina-
cionális sámán, hitelrontó sámán, lesajnáló intézetet működtető kereskedő sámán…” is (A Határozókulcs 
útmutatásait követve). – A Lepkekötő fél arasz átmérőjű, másfél méter hosszúságú, fia talon kimúlt 
nyárfatörzs-gerincére esküszöm! – És mindezt (valószínűleg) a híres Munkácsy televízió monochromban 
közvetíti, s mindenki együtt gerjed (még-ha különböző hullámhosszokon is)…

A számtalanság zavart okoz (a fényszennyezés nem-különben)… 
„Az idő elrohant vérvörös falábakon, az utak összebújnak a hó alatt…” (J. A.)
A tévedés igéje nélkül!
„Egy korábbi könyv, a Hogyan teremtettem a világot című történetfüzér gyermekkori mítoszértel-

mezéseinek folytatása mindez, némely motívumok ezért ismétlődnek. A Rockdíler a kamasz- és ifjúkor 
időmozaikjának összeillesztésére tett kísérlet, amelyik sikerrel jár. Amennyiben elfogadjuk kitűzött cél-
nak a megvalósíthatatlant” – vallja kötetének előszavában Faludi Ádám, aki, miután kilép a kiskonyhából: 
korareggeli eszmélettel az ég felé bólint („óceánt találtak a Szaturnusz holdján” – ezt valószínűleg ő is 
megtudta), macskáit friss tejjel kínálja, a hátsó műhelyben föltesz egy megfelelően karcos bakelitlemezt, 
gyümölcsfáival hozzáértően koccint, miközben a kertben elhelyezett, gondosan felszerelt hangfalakból 
fölszakadnak az Iron Butterfly feledhetetlen sorai: „In-A-Gadda-Da-Vida…” – Otthon van tehát! Megérke-
zett. – És csak a miheztartás végett: folyamatosan érkezik… Majd (kisvártatva): idő-oldott jelen(lét)ével 
újabb tennivalók után néz… – Éljen minden részecske-gyorsító!
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