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FALUDI ÁDÁM

Mindenki hős, aki a saját ütemére jár

Nagy Zopán próza •  vers •  esszé •  montázs című kötetéről*

HA

Ha Azaki Nemazaki HaHa világából bicikliztünk éppen ki, nagy vizesnyolcasokat hagyva magunk mögött, 
önkéntelenül adódik a fenti választás és megoldás lehetősége. Bolyongásunk a próza • vers • esszé • mon-
tázs című könyvben arra késztet, hogy a benne felbukkanó alkotók – népes és egyben rokoni szálakkal 
rendesen összeszőtt társasága – megidézésének gyakorlata miatt Bob Dylan megállapítását illesszük ide 
címként: Mindenki hős, aki a saját ütemére jár. Dylant mindennemű bizonytalankodás nélkül engedjük 
be ebbe az igazán nemes körbe, nem lóg ki onnan, legfeljebb a sála. Épp pingál valamit azzal a kezével, 
amit egy évszázaddal ezelőtt hordott Párizsban, és egy költeményt forgat szupernyolcasával hatvanhárom-
ban a fejében. Jó alkotó, jó felforgatókönyv-író. Mint mindenki, aki a saját ütemére jár, és játék közben 
enyhén előrebiccenti a fejét. Aki nem így jár el, hiába a hajtóanyag, a szikra hiányzik, nincs gyújtás. Létezik 
egy újabb valaki a többiek között, aki nem létezik. Nem létezik mint alkotó, mint teremtőerő. 

Azaki Nemazaki a saját ütemére jár. És enyhén előrebiccenti a fejét játék közben. Azaki Nemazaki 
magyar megfelelője Nagy Zopán. Nagy Zopán igazán jó és különleges játékos, de ezt nem ő állítja magáról, 
elhárítván a kor napi gyakorlatának kézenfekvő ajánlatát ezzel a gazdaságtalan gesztussal. Ezt én állítom 
róla, miután mostani kötetén kívül több kompozíciójával is találkozhattam már, beleértve fotogramjait, 
költeményeit, prózáit vagy Azaki Nemazaki performansznak nevezett megnyilvánulásait. 

[ZÁRÓJEL

Elnézést kedves Mester, performurmanszkot kellett volna írnom, tekintettel az ön elméjére és agyafúrt-
ságának háttérben vihorászó koboldjára. De képzelje csak el! Tételezzük fel, hogy valaki beleolvas ebbe 
az ön stílusának kaméleonjaként képződő írásba, és performansz helyett per/murmanszkot betűz ki 
sokadjára. Minden valószínűség szerint lapoz egyet, avagy többet, csak minél messzebbre jusson ettől 
a helytől. Jaj, szóvicc! Meneküljünk! És ez a legenyhébb változat. Ha Hrabal úr megállapítását érvényes-
nek fogadjuk el, ez nem is lenne olyan nagy baj, már ami az író–olvasó viszonyt illeti: a valamire való 

* NAGY Zopán: próza • vers • esszé • montázs (Válogatott írások), Magyar Műhely, Budapest, 2012.

című munkája bizonyult. Döbbenetes volt számomra látni, hogy lázálmaimban majdnem teljesen hasonló 
gyógyító technikákat tanultam az öreg indián asszonytól, majd fiától is, aki sokáig mint a legfontosabb 
szellemsegítőm egyengette utamat. Egyre kevesebb peformanszot és egyre több közönség nélküli szer-
tartást hajtottam végre. Ha performanszra meghívást kaptam, akkor olyan konkrét feladatot építettem be 
a munkámba, amelynek során a közönség megérezheti a sámánizmus jelenlétét. Ilyen volt többek között 
a BMZ/No 1/11092001& Holtpont II. (Ludwig Múzeum, Budapest, 2004); a BMZ/No 1/11092001& Holtpont 
II. (Nyílt Tér Élő Művészeti Fesztivál, kiszsinagóga, Eger); a G.M. Keresése és az Oltár című kiállítás, a Di-
csőség a Szenteknek című performansz (Eger, kiszsinagóga, 2007), valamint a BMZ+TSZ+SZR Dicsőség 
a Szenteknek II. performansz (Miskolc, OTP-székház).

A munkák fogadtatása megerősített abban a szándékomban, hogy konkrét, gyógyítási célzatú szertar-
tásokat is a szélesebb közönség elé tárjak, és a jelenlétében végezzek sámánmunkát az előadói térben. 
Két ilyen konkrét munka valósult meg Egerben: az Összekapcsolódás 2011 nyarán (Múzeumok Éjszakája, 
Eger, kiszsinagóga, 2011) és az Art-Alom Feszten az Agyarritmiha.

A különbség a „nem tudatos” intuitív testművészeti és a sámántechnikákat alkalmazó munkák között 
főleg abban nyilvánul meg, hogy a gyötrelem által előidézett transzállapotok csak a gyötrelem fenntar-
tásának idejéig vagy a halál bekövetkeztéig tarthatók fenn. Nem alkotó jellegűek, inkább destruktívak, 
önfeláldozóak, negatív irányúak. Az archaikus és az új-sámán technikák alkalmazásával előidézett tudat-
váltások a gyakorló akaratának megfelelően szabályozhatók. A hétköznapi tudatból a sámántudatba 
történő oda-vissza váltás megfelelő tapasztalati tudásszint elérése után egy-egy munka közben folyama-
tosan megtörténhet. Sőt ez esetben a fizikai fájdalom és a maradandó sérülés – a transz közben meg-
látogatott világokban szerzett sebesülésektől, mágikus tüskéktől, ragadványoktól, szennyeződésektől 
eltekintve – teljes mértékben kiiktathatók. Céljukat és eredményüket tekintve építő jellegűek, konstruk-
tívak, pozitív irányúak. Egy nagyon fontos dolgot ne felejtsünk el: a két irány nem válik el egymástól, hisz’ 
a testművészeti munkáim előképzései, beavatószintjei a későbbi sámánisztikus tevékenységnek.

Szombaty Bálint velem készült interjújából idézek: „A performanszok megtapasztalásai egyenesen 
vezettek vissza a sámánizmus irányába. Addig kopogtattam a kapun, míg egyszercsak átrántottak rajta. 
Több elhívásom volt, amelyeket nehezen éltem túl, minden egyes elhívás és túlélés, újjáépülés után tá-
gultak spirituális lehetőségeim. Kéréseim eljutnak a »címzettekhez«, súlyos betegeken lehetett, lehet így 
segíteni. A gyógyító szeretetszertartásokat leginkább itt hajtom végre a tanyánk udvarán kialakított 
gyógyítóhelyeken. Kiállítóteremben is építettem már gyógyítókápolnát, ahol szerdánként foglalkoztunk 
a gyógyulásra várókkal. Egerben végrehajtott két legutóbbi performanszom is konkrét személyek gyógyu-
lása érdekében felajánlott munka volt. Ez az én utam. Amúgy meg a család, a gyermekek és a feleségem 
az én »Egyházam«, s az otthonunk a templomom.”
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könyv nem arra kell, hogy az olvasó könnyebben aludjon el, hanem hogy kipattanjon az ágyból, és 
úgy, ahogy van egy szál alsónadrágban rohanjon az író úrhoz, hogy beverje a pofáját. Itt könyv és re-
zonancia egyaránt meglelhető, tehát megáll a megállapítás a megállójában. No de ne kísértsünk, akadnak 
arra nálunk szakavatottabb lézengők is.

Zárójel bezárva]

Hogy miért tartom különlegesnek? Mert ritka, akár a feketenyakú daru, amelyikből tán ha ezer példány 
létezik még a Mennydörgő Sárkány Birodalmában. Nem enged a csábításoknak, hogy hasonló legyen, hogy 
hasonlítható legyen jó érzékkel választott mestereihez. – Sokat állj ellen és keveset engedelmeskedj – 
dörmögi megnyugvással Walt Whitman. Nagy Zopán kilóg a sorból, mint Dylan sála a jeles alkotó urak 
társaságából. 

A SOR

Sornak nevezzük azon írástudók folyamatosan gyarapodó csoportját, amelyik Sornak tagjai megfelelő 
műveltség birtokában verseket és szövegeket írnak, aminek alapján társadalmilag hasznosnak, továbbá 
költőnek és írónak minősítetten népesítik túl az úgynevezett irodalmi életet. A szöveggyártás technológiá-
ját kétségtelenül felsőfokon elsajátítva készítenek konstrukciókat, amelyekben a szavak és a mondatok 
elszabadult hajóágyú módjára csapódnak mindenhova kiszámíthatatlanul. Egy elszabadult hajóágyúval 
azonban nem sok mindent lehet kezdeni. Mélyenszaltó gondolatok, nyúlvessző, nincs új a paplan alatt. 
Avagy nem minden Arany, és nem minden avantgárd poszt igazi poszt, bárhogyan is fénylik. Vannak, 
akik színes ruhát viselnek, és vannak akik egészen egyszerűen szivárványok (Steven Tyler).

Ha már Dylan ennyire bekéredzkedett ide (nem hívtam, jött), még egyszer, az utolsó szó jogán enged-
jük megszólalni. (Az érzékenyebb lelkűek ugorják át ezt a mondatot.) Szeretném azt mondani, hogy költő 
vagyok, és költőként gondolok magamra, de egyszerűen nem tudok a sok bunkó miatt, akiket költőnek 
neveznek. Ez persze Amerika, a magyar változat megfogalmazásán még dolgozunk. Nem vagyunk igaz-
ságtalanok: irodalmi életünkben a túlnyomó kisebbség jó szerző, autentikus világgal, remek művekkel. 
Kevesen vannak? Persze. Kevesen ismerik őket? Kevesen. Ez a világ rendje, mindig is így volt és így lesz. 
Vannak kereskedő típusú halandók, és vannak, akiket a dicsőség vonz, mert a kereskedői érzék a kis-
ujjukban. Merthogy el is fér a kisujjukban. A siker? Részint, de csak részint azon alapul, hogy a többség 
a butaságot előbb elhiszi, mert az áll hozzá közel, ahogy mondani szokás. Szükségállapotot rendeltek el 
Disneylandben. Igen? Tényleg? Rohadékok! Már a régi szép idők sem léteznek. Mert hát úgy tűnik, igaz 
az is, hogy társadalomból már elég régen közönséggé váltunk. 

A Sor vége

Nagy Zopán a magas oktánszámú önálló működése miatt különleges. Többlátószögű objektív a hardver 
része. Antipirin Úr, azaz Tzara és a Spielgasse 1. többi lakója, valamint a Cabaret Voltaire színtársulata 
segít ségével felporszívózta a múlt század csillagporát. Az izmusokat, de a szólistákat is, átadva magát 
az együttgondolkodásnak, az együttgondolkodás szándékával alkotó Mestereknek. A legjobbaknak, ár-

nyékban alkotóknak, a homályba veszésre ítélteknek, renitenseknek, csendes háborodóknak. A túlnyomó 
kisebbségnek, amelynek alkotóelemei miatt a művészet létezik. Nem végzett tökéletes takarítást, de ez 
a tevékenység, ha nem állandó, nem kiterjedt, nincs napi frissítés, akkor még az illuminált őgyelgés és 
a fegyveres karosszék sem segít, a lelkek záródnak.

Túl az elegendő tapasztaláson Azaki Nemazaki Nagy Zopán idejekorán megképződött, megkülönböz-
tető jelzése mindenféle szándékosság és művi beavatkozás nélkül működésbe lépett, és működik attól 
az időtől kezdve rendületlenül. A várúr hazaért, a zászló fenn. Ő maga lett a mű, és amit közvetíteni 
képes abból a szuverén alkotásból, amit teremtett vándorévei alatt, azt mindenféle lehetséges és lehetetlen 
módon meg is teszi. Élve vagy halva állandóan alkot valamit. Néha túlmulatja magát az áthallások áthal-
lásaival, szűrésével, összekapcsolás, szétkapcsolás, bekötés, kikötés cifrázásával, de a szövés ősi művészete 
állandó. Jön és mutatja a rokokót, amire már nincs égető szükség. – Százalékos úrnak jelentem, a zászló aljára 
a menet kész! – Ilyenkor az égberöhögő Azaki Nemazaki átsuhan a mosolyon az arcával. Felülírja a már 
meglévő dokumentumot? Enter. Az első fokozat feladatát teljesítvén levált, kezdődhet az önálló repülés. 
A Mértéktelenség vezet a Bölcsesség palotájába, mondja Blake. A hivatásos kicsapongó ritkán ébreszt 
szánalmat, válaszolja erre a Márki, bizonyos de Sade. Az igazság odaát van, és nem nehéz megállapítani, 
hogy szerzőnk ura a helyzetnek. A mentés–elvetés arányának felborítása a megoldás. Az elvetés javára.

A JÁRTASSÁGOMMAL LENYŰGÖZNI HALLGATÓIMAT, 
ÉS ELTOMPÍTANI ÉRZÉKEIKET (SKIP JAMES)

A próza • vers • esszé • montázs kötetet a Magyar Műhely Kiadó jelentette meg, és a szerző válogatott írásait 
tartalmazza. Mondhatjuk írásválogatottnak is. A válogatás feltételezi, hogy az idő különböző starthelyei-
ről keltek útra ezek a művek. A nyilvánvaló tény kiemelését mindössze azért tartom fontosnak, mert ez 
meglepő módon nem érződik a válogatotton. Nem érződik, hogy akár csak napok is elválasztanák az 
egyes szereplők létrejöttének idejét egymástól. Varázslattal, mindenféle színű mágiával, transzszibériai 
expresszel és a mindenható megérzésképességgel is próbálkoztam, hogy tetten érjem az időt. A tévedés 
mindvégig a nyomomban. A kötet írásai kortalanok, ez a következtetés lett az eredménye próbálkozásom-
nak. Mielőtt egyet is lapoznánk, a tömör és szikár fülszöveg maradéktalanul megadja a továbbhaladás 
koordinátáit: Az év könyve(m) 2013. Ez a fülszöveg „Az év könyve” változatban – gyanítom, hogy nagyon 
szeretett volna cím lenni, miként a 2011-es, A kötet címe kötet címének ezt a gesztust sikerült is meg-
valósítania. Aki még a borító láttán nem tudta, hogy hová vetette partra a hal, itt már kétsége sem lehet. 
Lapozzak? Ne lapozzak? Én lapoztam.

VILLANYKÖRTEFÁN KÉKNYELŰ EMBER

Prózai „üres” oldal… Vers helyetti „üres” oldal… Esszé helyetti „üres” oldal Montázs előtti „üres” oldal… 
– megállóknál állhatunk meg nézelődni. Nem tudok más helyett nézelődni, csak a feliratokat nézegetem, 
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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.
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