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AZÖSSZEFÜGGőPARTOK
MEGÁLLNAKHIRTELEN,
VALAMINÁRCISZ
ILLAN,MINTAMÁK,

AVASGÁRDISTASZAGOLGAT,
MINTEGYKUTYA,AMELYTOLAT,
SEGYEDÜLVAN,EGYMAGA.

Vasárnapdíszőrségetáll,
szinténegymaga,
összevisszaint,
Mintegyhibbant,lefestettkilométerkő.

2016. május 19.

belőve,éskilőve
Abszolútrend.
Majdnemhontalan.
(Kelleneegybomba
hangtompítóval.)

Abszolútrend.
Felnégyelve.
Abszurdcsend.

Vontatottvonatok,
nézd,hogyhonnanjövök,
parittyagumi!

Avészfékkábulata,
ezarend.
Ésrendszertelen.
Mintbelőve,
éskilőve.

2016. június 10.

Zudor János

Acseferistavalamelyik
rémálma

Sínek.Felfut,lefut.Haldoklik.
Hiszikaszélütést.Viszik.
Időnkéntszalutálálmában.Svicsorít.
Ámokfutásazegészhamismenetrend.

Agutaütés,azigazlehet.
(Kisiklottarendszer.Demegytovább.)

Azútonálló,esztelenhajsza
utolériamasinisztát,
ésfutelőle,mintegyalagút,
amelynekkijáratanincsen,

Ígycicázunkrobbantóvonatban,
amelyálommáfakul,
anyugtalanviláglátás
sötétéskilátástalan,
ragacsosútvesztőiben…

2016. május 24.

Avasgárdistabosszúja
Mintkétvonat.Összefügg.
Azegyikösszecsuklik.
Amásikmegmarad.
Ígyavégzet.Győz!

Avasgárdistavégez.
Végezavégtelenben.
Lágyanszalutál.



28 29

Zudor János Romániábóljöttemcímű oratóriumaakkor jele-
nik meg, amikor Erdély végképpen hívószó lesz Magyaror-
szágon – úgy is mondhatnám, branddé válik. Románia azon-
ban nem. Erdély hívószó lesz – éppen Románia ellenében. 
Erdélyben szépen beszélő magyarok laknak. Romániában 
románok. Erdély a miénk, Románia az ellenségünk – jófor-
mán. Vagy éppen: Románia egy szakadt szerencsétlen. Hogy 
valamilyen azért mégis, az azért lehet, mert ott van nekik a 
kincses Erdély.

Ugyanakkor a Románia megnevezés választása tudatos 
leszámolás egy mítosznak látszó giccsel, vagy ami legalábbis 
hamarosan, pillanatok alatt mítosznak látszó giccsé válik. 
Nagyváradról nézvést persze másképpen is láttatható a kér-
dés, hiszen nem Erdélyben vagyunk, az meg semmit sem 
mondana, hogy a Partiumból jöttem (nem beszélve arról, 
hogy ezt pár magyarországi megye lakója is elmondhatja 
magáról – egészen mást értve rajta). Sajátos elutasítása ez a 
választás a rájátszás lehetőségének. Csakhogy mindez a ver-
sekből kitetszően nem lehetett másként. Pontatlan lenne 
másféle cím.

Zudor a klasszikus értelemben véve csak a legritkább eset-
ben lírikus, vagyis lírai költő – és a Romániábóljöttemben 
végképp nem az. Oratóriuma ugyanúgy, mint későbbi köny-
vei, látványos fikcióképző aktusokként léptet be perszóná-
kat a szövegvilágba, valóságos éket verve egy esetleges ala-
nyi megszólaló és a drámai monológok beszédpozíciói közé. 
A szöveg a líra és a fikció határára tájolható be, de története 
nem a könyvből rakható ki, bár olyan eseményeket mond 
el, amelyek máshonnan nem ismertek, vagy legalábbis hosz-
szabb távon láthatatlanok maradnak. Könyve olvasójának 
Románia/Erdély-tapasztalatára épül rá mindaz, amit itt 
elmond, de nem játszik rá azokra a prekoncepciókra, ame-
lyek e tapasztalatokra hivatkoznak előzményeikként.

Antal Balázs

Hatástapasztalat. Kísérlet 
a Romániábóljöttemszoros olvasására

Az első beszélő hang határozott és 
névtelen, bár valamilyen megneve-
zésben magára ismerő én az oratóri-
um előtti kvázi-előbeszédben – szinte 
a szó szoros értelmében előhangban. 
Azonnal kijelöl egy beszédpozíciót és 
feloszt szerepköröket: van a te, aki-
hez a vers beszél, bár ez a te, hogy a 
költészet egyik alapparadoxonát elő-
hozzam, egészen nyilvánvalóan 
nincs ott, ahol épp őneki beszélnek. 
Szerepel továbbá a lány,az anya, sőt, 
anyám,valamint valaki.Konkrét 
beszédaktusok az utóbbi és a versbeli 
én között zajlanak, vagy pontosab-
ban az olvasó előfeltevése szerint zaj-
lanak, hiszen az én megszólítottnak 
érzi magát a tulajdonképpen ponto-
san nem is értett nominalizáló felki-
áltásban. Hangot és megszólalást 
idéz be az írott szöveg, amely maga is 
beszédaktusként tételeződik (hiszen 
a líra monológ beszéd, amely a hét-
köznapi nyelvhasználattól éppen 
hangzásközpontú retorikájában tér 
el, legalábbis bizonyos közhelyszerű 

Antal Balázs (1977,	Ózd)	
a	Nyíregyházi	Egyetem	
és	a	Partiumi	Keresztény	
Egyetem	oktatója.	Leg-
utóbbi	kötetei:	Le	(próza,	
2017),	Vad	(versek,	2017).

Halálnap
Énmeghalokszületésnaphelyett,
márideje,hogybeadjamakulcsot,
majdkiszednekatemetőkertből,
születésnapomonélvemég…

Egybenhalálnap,azidővicce,
mármorbidfeltámadásvárrám,
éskisségroteszk,amivelemtörtént,
vagytörténnifog,elsírommagam…

Hazafelé,gyalogmegyek,avérengző
akácosokközött,maszerdavan,
gyászolomaszületésnapom.

2016. április 27.


