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"Ez sem egy Coco Jumbo"... -Interjú Szálinger Balázzsal 
 
1978-ban született Keszthelyen. 8 kötete jelent meg, de ebben az interjúban négyet fogunk 
említeni. Ezek a Százegyedik év, az M1/M7, a Köztársaság és a 360 fok. 2012 óta a Hévíz irodalmi 
folyóirat főszerkesztője. Egészen friss hir, hogy az általa írt Csillagszemű  juhász az évad legjobb 
gyermek- és ifjúsági előadása a Színházi Kritikusok Céhe szerint. 

 
 
- Szeretnél az ókori Rómában élni? 

- Biztos kipróbálnám, de lehet, hogy csak egy négynapos hétvégére. 

- Honnan jön a klasszikus verselés iránti elkötelezettséged, mert amúgy ez mostanában nem divat. 

- Sok történelmet olvastam gyerekkoromban. A nagy történeteket, eposzokat az antik versformákon 

keresztül ismeri meg az ember. Úgy tudom, most már nem kell elolvasni az Iliászt, de nekünk még 

kellett. Aztán fene tudja, lehet hogy beragadt valami. Meg aztán ott az ókor, római történelem, és ha az 

ember a római vagy antik történelmet szereti, akkor az antik versformák közelségében van egy kicsit; 

gondolom, ez hatott. 

- Azért is kérdezem, mert a témáid viszont maiak. A 360 fok című versesköteted pl. - de majd jól 

megcáfolsz - arról szól, hogy sokan elhagyják ezt az országot. Az M1/M7 meg arról, de már fogod is a 

fejed... 

- Eddig is fogtam... (nevet)  

- Hogy milyen rossz itt. A százegyedik év meg a korrupcióról. Ezek azért elég friss témák. 

- Az antik forma csak forma, a tartalomnak nyilván mainak kell lennie. Írnék én antik témájú verseket, 

de annak mi értelme lenne? Nyilván az ember arról ír, amit észlel. Én a mai világban élek, nem egy 

könyvtárban. 

- Muszáj akkor a kedvencemet vennem. A Köztársaságban honnan vetted Cézár elrablásának történetét? 

- Suetoniusnál vagy Plutharkhosznál olvastam, nem tudom már, melyiknél. 

- Mi fogott meg a történetben? 

- Persze kérdés a kalózrabság történelmi 

hitelessége, de valójában meg irreleváns. Nem 

tudjuk, megtörtént-e, vagy a Iulius-klán 

legendagyárának terméke, de az érdekes téma, 

ahogy egy kiszolgáltatott, védtelen és minden 

probléma nélkül eltüntethető, megölhető fogoly 

átveszi a kalózok között az irányítást. Plusz 

hogy eltanul tőlük valamit. 

- Meglehetősen nagyformátumúnak mutatod be 

ezt az akkor még fiatal fickót. 

- Nem lehet, hogy nem volt az.  

- A te Caesar-figurád nem csak nagyformátumú, 

hanem kifejezetten szimpatikus is. 

- Ez szubjektív dolog. Nem nekem, mint 

alkotónak szimpatikus, hanem nekem egy olyan 

embert kellett bemutatnom, aki az akkori 

embereknek szimpatikus. Nyilván megnyerőnek 

kellett lennie, aki tudott bánni az emberekkel és 

hatni rájuk.  

- És a végén egy szavahihető emberré válik, aki megtartja az ígéretét, még ha az olyan is, amilyen. 

Hogyan lett népszerű? 

- Másként beszélt a kalózvezérhez, mint a segédjéhez, és másként beszélt a kiskalózokhoz, máshogy 

beszélt a csajhoz. Egy populista politikus mindenkihez úgy beszél, ahogy ahhoz az illetőhöz kell 

beszélnie. 
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- Muszáj megkérdeznem az M1/M7 könyv kapcsán, hogy honnan jött az a kép, hogy a budaörsi 4 sávos 

autópálya bevezető ennyire fontos helyszíne országunknak? 

- Nekem az az első Pest-képem, Pest-élményem, és a legtöbb dunántúli ember szerintem így van ezzel. 

Balra Budaörs, fölötte a hegyi kápolna, aztán Gazdagrét, ahol a Szomszédok játszódott. Meg hát akkor 

még nem volt tele traffipaxszal, mindenki ott lépett rá utoljára a gázra a kétszer négy sávos úton. 

- Ezek szerint írhattál volna az M5 bevezető szakaszáról is? 

- Írhattam volna, de az nem az én élményem.  

- Nagyon rosszkedvű voltál, amikor ezt írtad? 

- Igen. 

- Akkor ez átjön rajta. A Sport című focis vers ötlete szintén történelmi regények olvasása közben jött 

elő? 

- Aki érdeklődik a foci iránt... 

- Te érdeklődsz? 

- Elvileg ilyennek mondanám magam, de jó pár éve averzióim vannak a sporttal kapcsolatban. És nem 

azért, mert történetesen másodosztályú a csapatom, az engem nem zavarna. De maradjunk a versnél. Ott 

volt ez a nagy reformkori banda, amiben volt egy Táncsics, egy Wesselényi, egy Kossuth, egy 

Széchenyi, egy Deák, egy Petőfi: most felsoroltam 6-7 különböző világot. Ők akárhogy is, de csapatként 

működtek. És a játék lényege az, hogy ki milyen poszton lett volna egy focicsapatban. Egyébként hibás 

a képlet, mert ez egy 5-4-1-es felállás, kapus nélkül. Jókait betehettem volna a kapuba.  

- Majd beírom ceruzával. Megpróbálok most előreívelni A százegyedik évtől az M1/M7-en és a 

Köztársaságon át a 360 fokig.  Hangulatilag nekem a Köztársaság a csúcs. A 360 fokot pedig nem értem. 

Én olvastam sok mindent már, de itt van pl. a Térképjelölések című versed. Ha én ezt felolvasnám egy 

színházban közönség előtt, akkor lehet, hogy nem tapsolnának meg... 

- Lehet, hogy azért, mert rosszul olvasnád föl. Na jó, ez tényleg nem olyan vers, amilyennek a verset 

tanuljuk hatodikban. 

 

 
 

- Akkor vegyük a földtani dolgokat. A Szakvéleményt például. Itt mire gondolt a költő? 

- Semmire. Vendégszöveg, apró módosításokkal. Plusz egy sor. 

- Az utolsó mondat? 

- Nem. Az emberi vér mint réteg. 

- Az hol van? 

- A vége felé. Arra gondolt a költő, hogy az emberi történelem egyetlen réteg a földrétegek között.  

- Ühüm. 

- Elismerem, nem egy Coco Jumbo. Vagy Falu végén kurta korcsma.  
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- A Köztársaságnál azt éreztem, hogy rögtön benne vagyok az eseményekben, a 360 foknál meg... 

- Rögtön kiverte a biztosítékot. Sajnálom. 

- Ezt te mondtad... Mondj erről valamit, mit akartál itt. Hova tűnt a köz iránti érdeklődés? 

- Ez ott volt a Köztársaság kötetben. Meg előtte. A 360 fok pedig az, amikor ezen túlvagyunk. Fentebbről 

látjuk, későbbről látjuk, kiábrándultan látjuk, fájás és lelkesedés nélkül látjuk, úgyhogy csak leírjuk, és 

kész. 

- De akkor leírhatnád a mikrohullámú sütő használati utasítását is. 

- Akár abban is lehet költészet. Csak nincs hozzá meg a technikai érdeklődésem.  

- De a földtan meg a történelem nekem még mindig nem áll össze. 

- Mondd ezt egy régésznek, neki erről szól az élete. Földtan és történelem, rétegek és emberek, ahogy 

egymásra másolódnak. Magyar szokás volt Kolozsváron a lófaroknál randit megbeszélni a főtéren a 

szobor mögött, de most már román szokás, mert eltanulták a városlakók egymástól. De mondhatjuk úgy 

is, hogy városi szokás. A város lakossága pedig folyton változik. Most ezek a dolgok érdekelnek.   

- Mi jön ezután? Mi lesz a következő kötetben? 

- Lehet, hogy kiábrándítót mondok, de valami hasonlón töröm a fejem. 

- Pedig milyen jó lenne egy mókás történelemkötet... Hogy miért vagy kiábrándult, azt nem kérdezem 

meg, mert sejtem. 

- Nem feltétlenül kell aktuálpolitikára gondolni. Jövőre 40 éves leszek, nem lelkesítenek vagy dühítenek 

már olyan dolgok, amik 10 éve még igen. És akkor az ember szemlélődik és gondolkodik. 

- Én is közelítek a 40-hez, és a gyerekekben kiélem azt, amit korábban a közéleti dolgokban.  

- Akkor hasonlóról beszélünk. A közös dolgok helyett itt a saját életem. És ha azt mondod, hogy a 360 

fok pont nem szól a személyességről, akkor nézd meg, hogy a végén csak ráfordul a magánéletre. 

- Jó, de mire én eljutok odáig...  

- Ez jó, ezt mindenképpen írd bele. 

 

- Mindenkivel, akivel interjúzom, meg szoktam 

kérdezni, hogy szerinte mi az év könyve, vagyis a 

kedvenc könyve abban az évben. Most te jössz. 

- Bödőcs Tibi paródiakötete folyik a csapból is, 

merném nem ezt mondani? 

- Azt is meg szoktam kérdezni, hogy hány könyvet 

olvasol egy héten. Eléggé szóródó válaszokat 

szoktam kapni a 0 és 20 között. 

- Betűk között élek. Simán lehet, hogy egy hónapban 

egyetlen könyvet sem olvasok el, viszont állandóan 

olvasok. Nincs olyan, hogy heti egy vagy kettő. Az 

egyik álmom, hogy csinálhassak ilyet. Hogy csak 

leülök, és a következő pár nap vagy hét arról szól, 

hogy olvasok. 

- Kijött most a Kemény Istvánnak az esszékötete, a 

Lúdbőr. 

- Azt majdnem mondtam, mint év könyvét, azt 

mindenképpen el kell olvasni.  

- Kukorellyt ismered? 

- Igen. 

- Kijött tőle a Porcelánbolt, ami egy alternatív irodalomtörténet, szerintem fontos és érdekes, és alig 

olvasok róla. 

- Majd írnak, nincs elkésve. A nem pusztán irodalmi közeg, azaz a kulturális sajtó nem foglalkozik vele, 

a szakma szerintem igen. Nagy téma és nagy vállalás. Szerintem mindenki kinyitja, és rákeres saját 

magára, hogy meg van-e említve. 

- Milyen érzés az örökkévalóságban lenni Kukorelly kötetében?  

- Egy felsorolásban említ, egyszer. Az is több, mint a semennyi. Ha ez az örökkévalóság, akkor igen, 

benne vagyok. 

- Kit kérdezzek legközelebb az irodalmi életből? 

- Ezek után szerintem kérdezd Kukorelly Endrét! 
Kuli 


