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/ a tengerszemben tükröződő égbolt” (Tengerszem). 
   A józanság és ráébredés pillanatait magába fog-
laló következő fázis mindig fájdalmas és nyomasz-
tó, akár a Szabadfuldoklás című vers, amely mint a 
kötet csúcsverse összefoglalja a lírai én életközépi 
válságából fakadó problémáit: „ (…) ott tapogatózol 
/ az embermély láp iszamós fenekén, / fölötted és 
körötted zavaros víz, / iránytalan, erélytelen ideg-
rángás / minden tetted és minden ideád, / kapkodsz 
mindenfelé, belekapaszkodsz / bármibe, ami a ke-
zed ügyébe akad: / gyökérbe, szóba, fénybe, mindhi-
ába, / bármely mozdulatoddal csupán / felkavarod 
az iszapot, miközben / a fojtó posvány még mé-
lyebbre húz.”
   Szlukovényi felkavaró képeit ugyanakkor kom-
penzálja az a fajta önironikus derű, amely a lírai én 
új lendületéről tanúskodik. A fojtó posvány után a 
népszerű Monopoly vagy Gazdálkodj okosan! társas-
játékokat idéző „Lépj a startmezőre”-kép, humorral 
oldja a feloldhatatlan szorongást: „Menjünk vissza 
a startmezőre,  / bár ugyanarra visz megint az út, / 
de hátha. Nincs jobb ötletünk sehogy sem. / Start-
mező, lépések, és nincs kiút” (Fix táblán).
Az egész kötetre jellemző a kívülről való megfigye-
lés aktusa, amely vagy egy tudatos jógagyakorlatban 
(Pupilla), egy utcai történés megfigyelésében (Össz-
hang, Itt a nyár), a tükörbenézés aktusában (40, Lift), 
vagy a lírai én saját otthoni, házastársi szerepköré-
nek, hétköznapi létezésének ironikus elemzésében 
valósul meg (A nagy harci helyzet, Álomfejtés, Dugó, 
Nincs mit tenni, Robotpilóta). Az identitásválságon 
átesett lírai én ugyan felveti az újrakezdés lehető-
ségét, mégsincs válasz arra a kérdésre, hogy vajon 
tényleg csupán ennyi lenne az élet: vágyni valami-
re, ami beteljesedik és egyben kiüresedik, majd pá-
nikszerűen nyitni valami új felé, amelynek a vége 
megint csak a posvány. A lírai én túlélési straté-
giája a közöny, a humor, és az elfogadás: „Ivett, a 
válságmenedzser / (…) és kezébe veszi az irányítást, 
józanul / felméri a helyzetet, az emberi hülyeséget 
/ és az állandósult káoszt rezzenéstelen / arccal 
tűri, intézkedik, a teendőkkel / egyenletes, jó tem-
póban halad, / szigorúan a prioritási lista szerint, / 
de a maximalizmus kényszere nélkül, / reálisan ítéli 
meg, mit muszáj / (…) nem érez, nem érintett sem-
miben / (…) Ivett csak velem kedves: / esténként cit-
romfűteát főz nekem, / és reggel biztat  hogy nyu-
godtan bújjak / vissza az ágyba (…) / addig majd / 
ő helyettem szépen mindent megold” (Robotpilóta). 
Az identitásválságra az új identitás teremtése gyógy–
ír, a lírai én újra és újra belenyugszik abba, hogy ez 
egy ciklikus, soha véget nem érő folyamat.

   Ha ezt az állandóan körkörös mozgást, a lírai én-
hez hasonlóan jó messziről megfigyeljük, végső so-
ron mégis egy álló pontot kapunk. Az egyhelyben 
állás, a posvány, az állóvíz, a beteg, mozdulatlan, te-
hetetlen test képei nemcsak a lírai én életközépi vál-
ságára illenek, hanem a kötet másik fontos tema-
tikai irányát, a házasélet képeit, illetve a házastársi 
viszonyt is jellemzik. Az állóvíz ugyan unalmas-
nak hat, mégis kellemes, kiszámítható oldala válik 
hangsúlyossá a lírai én reflexióiban. A Fülledt erózió 
a házasélethez társított, közhelyesnek, giccsesnek 
ható érzések –örök szerelem, szenvedély ‒ helyett 
azt hangsúlyozza, hogy ez egy szövetség, ami való-
ságosnak és földhözragadtnak hat –mint a Balaton 
mozdulatlansága, békét és nyugalmat áraszt: „ (…) 
kicsit megsértődtél, amikor / állóvízhez hasonlítot-
tam, pedig alattunk, / ameddig a szem ellát fensé-
gesen / és hétköznapin terült el a Balaton, / (…) Az 
ösvény mentén táblák magyarázták / a földtörté-
netet, amin épp jártunk: / Kemény bazalttakarójuk 
alatt a tanúhegyek / máig őrzik az első fellángolások 
nyomát (…).” A „közös évek termékeny üledékére” 
visszanézve mégis elégedettség tölti el a lírai ént, 
mintha csak visszamenőleg vagy előre ábrándozva 
lehetne megélni a valódi boldogságot. A lírai én elé-
gedettsége ellenére, az elszürkült hétköznapi ese-
ményekben (zoknipárosítás, beágyazás, teregetés, 
gyereknevelés) vágyik valami többre, valami jobbra, 
ami mégiscsak visszacsempészné a szenvedélyt a 
monotonitásba. Az Összhang egy igazán frappáns 
szex-vers, amely ízlésesen, mégis kendőzetlenül 
fogalmazza meg a régvolt, vagy jövőben elérni kí-
vánt boldogságot jelentő, szenvedélyes kapcsola-
tot: „miután végzett, a lenti szaki eligazgatta, / még 
egyszer végigcirógatta a csillét / búcsúzóul, az pedig 
lassan elindult fölfelé, / megkönnyebbülve, készen 
az újabb körre; én meg lenyűgözve bámultam őket, 
micsoda / összeszokott páros; hát csak ezt szeret-
tem volna.”
   Az Álomkonyha címe igazán találó, hiszen benne 
van mindaz a reményteli, már-már naivnak mond-
ható várakozás, amellyel az ember (jelen esetben 
nő) a szép, végső otthonára vágyakozik, valamint az 
a fajta csalódottságból fakadó önironikus viszonyu-
lás, amellyel a vágyott boldogság szertefoszlik. Ez a 
kettőség kíséri végig Szlukovényi legújabb verses-
kötetét, amely nem csak a negyvenes korosztálynak, 
és nem csak nőknek íródott. 

Szlukovényi Katalin: Álomkonyha, Jelenkor Kiadó, 
2020.

Farkas Evelin

Egyszer volt tájakon
2020-ban nagyot fordult velünk a világ. A koronavírus-járvány az ag-
godalmak és a bizonytalanság egy új fokozatát tette a mindennapok 
részévé. Az élmények gyűjtése nehézkesebbé vált, s a pandémia mi-
nimálisra korlátozta az utazás lehetőségét, esetleges kivitelezését is 
körülményessé tette. 
   A bezártság és a világméretű válság közepette pedig a könyvpiac is 
új színezetet kapott: megnövekedett az izolációt vagy konkrét vírus-
helyzetet megörökítő történetek keresettsége és maga az olvasás is 
népszerűbb lett. Bár kevéssé látszik, hogy a hazai könyvesboltok épí-
tenének arra a tendenciára, hogy ebben az időszakban egzotikus vagy 
akárcsak idegen, még nem látott tájakról olvasni menekülést jelent-
het az ingerszegényebb hétköznapjainkból, mindenképpen leszögez-
hető, hogy más érzés most szabadon, maszk és távolságtartás nélkül 
megtett utakról olvasni, mint akár két évvel ezelőtt volt.
   Ebbe a kontextusba érkezett meg tavaly Szálinger Balázs Al-dunai 
álom című kötete, mely éppen egy ilyen utazásra invitál minket. Az 
útirajz (első körben címkézzük így, az egyszerűség kedvéért) keretét 
elbeszélőnk al-dunai térségben tett 30 napos nyaralása adja, melyben 
Orsova városát helyezi a középpontba, miközben az al-dunai térség 
egy-egy régiójával is megismerteti olvasóját: Jeselnicáról az Ada Kaleh 
szigeten át, Szörényvárig keresztbe-kasul utazgat az elbeszélő, érdek-
lődését követve. Bár az barangolás céljára nem derül fény, leginkább 
talán nyaralásként aposztrofálható, mégis érezhető, hogy elbeszélőnk 
a kutatás kedvéért, a táj minél részletesebb felfedezéséért is érkezett, 
a kötet pedig arra is szolgál, hogy bemutassa a térséget. A történetbe 
újra és újra beleszövi a narrátor azt, hogy 1970-ben Orsovát elárasz-
tották a Vaskapu vízerőmű miatt, s a várost északabbra helyezték át. 
Ez az esemény keltette fel először a figyelmét, ez kiindulópontja és 
visszatérő eleme a térség iránti megszállottságának.
   A panoráma már-már lírai leírásokban mutatkozik meg számunkra: 
szerencsésen eltalált arányok és jól elkapott képek jellemzik ezeket a 
részeket. De a régió felfedezése nem merül ki a látvány rögzítésében. 
Kollázsszerűen jelenik meg a táj befogadásának összetettsége: a múlt 
állapotait megidéző szövegekből, a múzeumi narratívából, a nagy 
nemzeti elbeszélésekből, s az ezekből kimaradt, a térséghez kötődő, 
kevésbé dicsőséges pillanatok felidézéséből áll össze. Bár az utazó oly-
kor-olykor hangot ad nemzeti büszkeségének, a politikai narratívák 
és a nosztalgikus vágyódás nem íródik rá sem az olvasóval, sem pedig 
a térségben élőkkel való kommunikációra. Sőt, a helyi lakosok beszá-
molói, egymás megértésének nehézségei egy kedves, humoros rétegét 
képezik a táj megismerésének: újra és újra félrefordít a Google Trans-
late, s egyszer a szállásadó, másszor az elbeszélő kínálja meg nemzeti 
fogásaival a másikat. Hol több, hol kevesebb sikerrel...
   A kötet részletesebb elemzése előtt persze fontos kitérnünk egy 
kicsit a műfaji kérdésekre is. Az Al-dunai álom ugyanis több műfaj 
határterületén mozog. Az útirajz részletessége és bemutató attitűdje 
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tagadhatatlanul jelentős, ám a kötet szerke-
zete alapvetően naplószerű: fejezeteit napok 
képezik, s a táj bemutatását át- és átszövik a 
vallomásos részek. Ennek középpontjában a 
gyermekvárás áll, az elbeszélő ugyanis nem 
egyedül utazik, hanem hét hónapos terhes 
feleségével. Az új generáció érkezése nem csu-
pán az útvonal tervezésében („Terhes nővel 
nem játszhatok túlélőtúrát.” 16.) vagy néhány 
kósza gondolatban jelenik meg („Rengeteget 
alszunk. Majd aludni sem fogunk?” 175.), ha-
nem a táj észlelésére is ráíródik. A számvetés a 
múlttal, a különböző élethelyzetek értékelése 
és a jövőbe tekintés gesztusai is a gyermekvá-
rás izgatottságával itatódnak át. Így értelmező-
dik újra főszereplőnk nagyszüleinek elvesztése 
a születendő gyermek dédszüleinek elveszté-
sévé (108.). S ugyanez készteti főszereplőnket 
arra, hogy átértékelje a szórványban élő ma-
gyarság helyzetét. („Honnan tudom, hogy Or-
sován az én három hónap múlva születő fiam 
is magyar maradna-e?”) A kötet tehát szépen 
egyensúlyoz az útinapló és az útirajz között, 
inkább az útirajz és a táj részletes bemutatá-
sára törekedve. Míg volt kritikus, aki a kötet 
egészének szerkezetét, arányait zavarosnak 
ítélte meg (Stermeczky Zsolt Gábor, Egy-két-
há, Al-Duna vár – kritika Szálinger Balázs Al-du-
nai álom című könyvéről, https://www.kortar-
sonline.hu/aktual/szalinger-al-dunai-alom.
html Letöltés ideje: 2021. 03. 13.), e sorok írója 
inkább élvezetesnek találta az asszociációkon 
átívelő kalandozásokat, s azt, hogy sem a val-
lomásosság, sem a bemutatás kényszere nem 
nyer túlságosan teret. 
   Bár azt meg kell hagyni, hogy a személyes 
megjegyzések között valóban találni olyan so-
rokat, ami összekacsintásként hat az irodalmi 
szféra egyes szereplőivel („… rámutattam a 
helyre, ahol szerintem a legjobban lehet verset 
írni. Merthogy szerinte is ott. Drága jó ember, 
jó költő, szeretem.” (115.), „[Harcos Bálint] visz-
szakapott régi barát, meg sem érdemlem.” (38.) 
De talán ezeket megfelelően ellensúlyozták 
az elbeszélő mókás önreflexiói. Legjobb példa 
erre, amikor ráeszmél, hogy talán elvesztek a 
Magura-barlangban, s egyúttal ráébred arra is, 
hogy kicsit sem ért a barlangi túléléshez („Mit 
csináljak itt ezzel a nővel? Tudnék neki tüzet 
gyújtani? Honnan szereznék húst?” 94.). 
   Az kötetben új és új szempontokból felbuk-
kanó Orsova-történet mellett az irodalmi al-

kotás folyamatába, több részletébe is betekin-
tést nyerünk. Munkanapló is a mű, ahogyan az 
Rácz I. Péter Szálinger-interjújában is szerepel. 
(Rácz I. Péter, Lebontott és felépített világok – 
Szálinger Balázs az Atlantisz-eszméről, https://
nepszava.hu/3090540_lebontott-es-felepi-
tett-vilagok-szalinger-balazs-az-atlantisz-esz-
merol Letöltés ideje: 2021. 03. 13.) A színházi 
darabokhoz kötődő munkafolyamatokon túl a 
versírás mint vajúdás, alkotási nehézség is sze-
repet kap. 
   Nemcsak a színházi világ, a hétköznapok, de 
egy-egy kötelezettség sem engedi, hogy az el-
beszélő az al-dunai világban teljesen elszakad-
jon saját mindennapi életétől, s az Orsováról 
felidézett kontextusok is összekötik a tájér-
telmezést a külső környezettel. Míg a címben 
szereplő álom szó azt sejteti, hogy a térség 
valamiféle látomásos és a valóságon kívüli vi-
lág, a kötet egésze egyáltalán nem egy paradi-
csomi helyként mutatja be a szigetet. Ebből a 
szempontból talán az is erőltetettnek tűnhet, 
amikor a szövegben találunk a címre rájátszó, 
álomszerű ábrázolásokat, ami kicsit erőltetett-
nek hat („Hosszan néztük, ahogy a macskák 
bírkóznak a fűben. A Senki szigetén vagyunk.” 
162.). E sorok írójának éppen ezért a mottó („A 
valósággal való egyezés nem a véletlen műve. 
Hanem a költői képzeleté.”) sem tűnik telita-
lálatnak, bár a kötet magyarázatot ad erre a ki-
jelentésre („Amit ma itt a szemünkkel látunk, 
az nem a valóság. Az a víz alatt van. És csak a 
képzelettel lehet rekonstruálni.” 202.). Vagyis 
a költői képzelet teremti meg előttünk a régi 
Orsova képeit, s mint a Turbinamező esetében, 
a táj verssé áll össze. A kötetben a régió több 
szempontból idéződik fel, – főként ami az el-
árasztott várost illeti (személyes beszámoló, 
fotó, múzeumi ismertető és videó) –, így pedig 
a megelevenedő panoráma nem csupán a kép-
zelet játéka, hanem rekonstrukció is. Ezért úgy 
vélem a cím és a mottó összjátéka talán nem 
egy, a kötetet átfogó olvasat felé vezet minket. 
A mű hátsó borítóján található szöveg pedig 
végképp összezavarhatja az olvasót, hiszen 
miközben a kötetben a táj kap főszerepet, ez 
a szövegrész inkább egy cselekményes kalan-
dot ígér („Hihetetlenek vagyunk. Hihetetlen, 
hogy honnan jöttünk, mi magunk is érezzük, 
hogy nem hihető, amiket mesélünk. […] Vi-
perák, Bulgária, Szerbiára néző terasz, Du-
na-szorosok, víz alatti város, na persze. A fotók 

se bizonyítanak semmit, olyan hihetetlenek 
vagyunk.”). A paratextusok mintha játékba 
hívnának egy, a eseményekre épülő fiktív tör-
ténetet, útirajzba íródva, ám ennek jelentősé-
ge nem domborodik ki ennyire a kötetben. S a 
költői képzelet játéka pedig a rekonstrukció és 
nem az álomszerű vízió felől közelít, nem tö-
rekszik például arra, hogy láttassa olvasójával 
ezt az elveszett tájat vagy olyan érzést keltsen 
benne, mintha a költő-elbeszélő egészében ké-
pes lenne újraalkotni ezt a vidéket. Bár Radnai 
Dániel meggyőző olvasatot épít fel a fiktív és 
illuzórikus játékára a kötet értelmezése során 
(Radnai Dániel, Sose látott, mégis nagy éles ké-
pek, https://www.helikon.ro/sose-latott-meg-
is-nagyon-eles-kepek/ Letöltés ideje: 2021. 03. 
13.) mégsem érzem ezt annyira az Al-dunai 
álom vezérmotívumának vagy tétjének, hogy 
egy ilyen típusú mottó indokolt lenne. A mű 
útinaplóként s útirajzként is egyszerre helyt 

tud állni, minden rétegében arányosan és él-
vezetesen, s ennyi éppen elég ahhoz, hogy jó 
olvasásélményt nyújtson.
   Szálinger kötete utazásra invitál minket egy 
olyan tájra, ami csodálatraméltó rétegeket rejt 
magában: természeti szépségeket, kulturális 
találkozásokat, s egy olyan helyszínt, ami olyan 
történeteket mesél a magyar nemzet múltjáról, 
amelyeket talán nem hallottunk eddig eleget. 
A kötet a születés felé vezető úton egyszerre 
tekint a reményteli jövőbe, tárja elénk fest-
ményként a jelent és idéz meg tanulságokat 
a múltból. Az Al-dunai álom stílusa, Szálinger 
felkészültsége és fegyelmezett arányai olyan 
kellemes menedéket jelentenek a szürke hét-
köznapok bezártságában, amelyet bárkinek ér-
demes lehet felkeresni.

Szálinger Balázs, Al-dunai álom, Magvető Ki-
adó, 2020.

Németh János:
Gyertyatartó
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tagadhatatlanul jelentős, ám a kötet szerke-
zete alapvetően naplószerű: fejezeteit napok 
képezik, s a táj bemutatását át- és átszövik a 
vallomásos részek. Ennek középpontjában a 
gyermekvárás áll, az elbeszélő ugyanis nem 
egyedül utazik, hanem hét hónapos terhes 
feleségével. Az új generáció érkezése nem csu-
pán az útvonal tervezésében („Terhes nővel 
nem játszhatok túlélőtúrát.” 16.) vagy néhány 
kósza gondolatban jelenik meg („Rengeteget 
alszunk. Majd aludni sem fogunk?” 175.), ha-
nem a táj észlelésére is ráíródik. A számvetés a 
múlttal, a különböző élethelyzetek értékelése 
és a jövőbe tekintés gesztusai is a gyermekvá-
rás izgatottságával itatódnak át. Így értelmező-
dik újra főszereplőnk nagyszüleinek elvesztése 
a születendő gyermek dédszüleinek elveszté-
sévé (108.). S ugyanez készteti főszereplőnket 
arra, hogy átértékelje a szórványban élő ma-
gyarság helyzetét. („Honnan tudom, hogy Or-
sován az én három hónap múlva születő fiam 
is magyar maradna-e?”) A kötet tehát szépen 
egyensúlyoz az útinapló és az útirajz között, 
inkább az útirajz és a táj részletes bemutatá-
sára törekedve. Míg volt kritikus, aki a kötet 
egészének szerkezetét, arányait zavarosnak 
ítélte meg (Stermeczky Zsolt Gábor, Egy-két-
há, Al-Duna vár – kritika Szálinger Balázs Al-du-
nai álom című könyvéről, https://www.kortar-
sonline.hu/aktual/szalinger-al-dunai-alom.
html Letöltés ideje: 2021. 03. 13.), e sorok írója 
inkább élvezetesnek találta az asszociációkon 
átívelő kalandozásokat, s azt, hogy sem a val-
lomásosság, sem a bemutatás kényszere nem 
nyer túlságosan teret. 
   Bár azt meg kell hagyni, hogy a személyes 
megjegyzések között valóban találni olyan so-
rokat, ami összekacsintásként hat az irodalmi 
szféra egyes szereplőivel („… rámutattam a 
helyre, ahol szerintem a legjobban lehet verset 
írni. Merthogy szerinte is ott. Drága jó ember, 
jó költő, szeretem.” (115.), „[Harcos Bálint] visz-
szakapott régi barát, meg sem érdemlem.” (38.) 
De talán ezeket megfelelően ellensúlyozták 
az elbeszélő mókás önreflexiói. Legjobb példa 
erre, amikor ráeszmél, hogy talán elvesztek a 
Magura-barlangban, s egyúttal ráébred arra is, 
hogy kicsit sem ért a barlangi túléléshez („Mit 
csináljak itt ezzel a nővel? Tudnék neki tüzet 
gyújtani? Honnan szereznék húst?” 94.). 
   Az kötetben új és új szempontokból felbuk-
kanó Orsova-történet mellett az irodalmi al-

kotás folyamatába, több részletébe is betekin-
tést nyerünk. Munkanapló is a mű, ahogyan az 
Rácz I. Péter Szálinger-interjújában is szerepel. 
(Rácz I. Péter, Lebontott és felépített világok – 
Szálinger Balázs az Atlantisz-eszméről, https://
nepszava.hu/3090540_lebontott-es-felepi-
tett-vilagok-szalinger-balazs-az-atlantisz-esz-
merol Letöltés ideje: 2021. 03. 13.) A színházi 
darabokhoz kötődő munkafolyamatokon túl a 
versírás mint vajúdás, alkotási nehézség is sze-
repet kap. 
   Nemcsak a színházi világ, a hétköznapok, de 
egy-egy kötelezettség sem engedi, hogy az el-
beszélő az al-dunai világban teljesen elszakad-
jon saját mindennapi életétől, s az Orsováról 
felidézett kontextusok is összekötik a tájér-
telmezést a külső környezettel. Míg a címben 
szereplő álom szó azt sejteti, hogy a térség 
valamiféle látomásos és a valóságon kívüli vi-
lág, a kötet egésze egyáltalán nem egy paradi-
csomi helyként mutatja be a szigetet. Ebből a 
szempontból talán az is erőltetettnek tűnhet, 
amikor a szövegben találunk a címre rájátszó, 
álomszerű ábrázolásokat, ami kicsit erőltetett-
nek hat („Hosszan néztük, ahogy a macskák 
bírkóznak a fűben. A Senki szigetén vagyunk.” 
162.). E sorok írójának éppen ezért a mottó („A 
valósággal való egyezés nem a véletlen műve. 
Hanem a költői képzeleté.”) sem tűnik telita-
lálatnak, bár a kötet magyarázatot ad erre a ki-
jelentésre („Amit ma itt a szemünkkel látunk, 
az nem a valóság. Az a víz alatt van. És csak a 
képzelettel lehet rekonstruálni.” 202.). Vagyis 
a költői képzelet teremti meg előttünk a régi 
Orsova képeit, s mint a Turbinamező esetében, 
a táj verssé áll össze. A kötetben a régió több 
szempontból idéződik fel, – főként ami az el-
árasztott várost illeti (személyes beszámoló, 
fotó, múzeumi ismertető és videó) –, így pedig 
a megelevenedő panoráma nem csupán a kép-
zelet játéka, hanem rekonstrukció is. Ezért úgy 
vélem a cím és a mottó összjátéka talán nem 
egy, a kötetet átfogó olvasat felé vezet minket. 
A mű hátsó borítóján található szöveg pedig 
végképp összezavarhatja az olvasót, hiszen 
miközben a kötetben a táj kap főszerepet, ez 
a szövegrész inkább egy cselekményes kalan-
dot ígér („Hihetetlenek vagyunk. Hihetetlen, 
hogy honnan jöttünk, mi magunk is érezzük, 
hogy nem hihető, amiket mesélünk. […] Vi-
perák, Bulgária, Szerbiára néző terasz, Du-
na-szorosok, víz alatti város, na persze. A fotók 

se bizonyítanak semmit, olyan hihetetlenek 
vagyunk.”). A paratextusok mintha játékba 
hívnának egy, a eseményekre épülő fiktív tör-
ténetet, útirajzba íródva, ám ennek jelentősé-
ge nem domborodik ki ennyire a kötetben. S a 
költői képzelet játéka pedig a rekonstrukció és 
nem az álomszerű vízió felől közelít, nem tö-
rekszik például arra, hogy láttassa olvasójával 
ezt az elveszett tájat vagy olyan érzést keltsen 
benne, mintha a költő-elbeszélő egészében ké-
pes lenne újraalkotni ezt a vidéket. Bár Radnai 
Dániel meggyőző olvasatot épít fel a fiktív és 
illuzórikus játékára a kötet értelmezése során 
(Radnai Dániel, Sose látott, mégis nagy éles ké-
pek, https://www.helikon.ro/sose-latott-meg-
is-nagyon-eles-kepek/ Letöltés ideje: 2021. 03. 
13.) mégsem érzem ezt annyira az Al-dunai 
álom vezérmotívumának vagy tétjének, hogy 
egy ilyen típusú mottó indokolt lenne. A mű 
útinaplóként s útirajzként is egyszerre helyt 

tud állni, minden rétegében arányosan és él-
vezetesen, s ennyi éppen elég ahhoz, hogy jó 
olvasásélményt nyújtson.
   Szálinger kötete utazásra invitál minket egy 
olyan tájra, ami csodálatraméltó rétegeket rejt 
magában: természeti szépségeket, kulturális 
találkozásokat, s egy olyan helyszínt, ami olyan 
történeteket mesél a magyar nemzet múltjáról, 
amelyeket talán nem hallottunk eddig eleget. 
A kötet a születés felé vezető úton egyszerre 
tekint a reményteli jövőbe, tárja elénk fest-
ményként a jelent és idéz meg tanulságokat 
a múltból. Az Al-dunai álom stílusa, Szálinger 
felkészültsége és fegyelmezett arányai olyan 
kellemes menedéket jelentenek a szürke hét-
köznapok bezártságában, amelyet bárkinek ér-
demes lehet felkeresni.

Szálinger Balázs, Al-dunai álom, Magvető Ki-
adó, 2020.
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