
Rendhagyó irodalomóra a Mindszentyben 
Vendégünk volt Szálinger Balázs költő 

 

2017. április 11-én a magyar költészet napja alkalmából ellátogatott az iskolánkba Szálinger 

Balázs. Az előadásán több gimnáziumi osztály is részt vehetett, ami nagy lehetőség volt a 

számunkra, hiszen a költő egyik ismert művével, a Zalai passióval órán is foglalkoztunk. 

Az előadás témája elsősorban Petőfi Sándor volt, azonban a várttal ellentétben nem az órákról 

már jól ismert szerelmi, esetleg a forradalomhoz kapcsolódó alkotásai kerültek a középpontba. 

Elsősorban Petőfi személyiségéről és humoráról beszélt az előadó. Nem kizárólag a versein és 

néhány, az életének kevésbé közismert történetén keresztül mutatta be mindezt: történelmi 

érdekességeket is beleszőtt az előadásába. Ennek köszönhetően átfogóbb képet kaptunk a 

korról, a helyzetről is, amiben Petőfi élt, a körülményekről, amik befolyásolhatták a pályáját, 

sőt, a váteszi szerepéhez fűződő szálakat is átláthattuk. Így tulajdonképpen az ősi magyar 

vallástól a költő haláláig tekinthettük át a témát, ami a benne rejlő különlegességeken kívül az 

előadásmódnak köszönhetően is fenntartotta a figyelmünket. 

 



A téma befejezését követően lehetőségünk volt magáról a Zalai passióról, és természetesen a 

szerzőtől is kérdezni. A végzősök már megtanulták ugyan az anyagot, de teljesen más volt 

tőle hallani, hogyan fogalmazódott meg benne az ötlet, honnan merítette az ihletet, milyen 

megfontolásból döntött bizonyos megoldások mellett. Meglepő volt hallani, hogyan vélekedik 

a saját alkotásáról. A negyvenöt perces előadás alatt megtalálhattuk a műben jelenlévő 

önironikus hangnemet a költőben is. Ez különösen fontos, hiszen hozzájárul ahhoz, hogy 

esetleg jobban megértsük magát az eposzt is. Nemcsak a könyvekben olvasott adatok alapján 

ítéljük meg így, hanem mellé tehetjük a költő személyiségét is. Emellett a tanult írók, költők 

nagy részével csak képeken találkozhatunk: Arany Jánost vagy Móricz Zsigmondot nem 

láthatjuk élőben, nem alkothatunk róluk véleményt, amit a műveikhez kapcsolhatnánk, és 

amivel mélyebb belátást nyerhetnénk akár az indíttatásaikba, mondanivalójukba is. 

Reméljük, iskolánk a közeljövőben ismét helyet adhat egy hasonlóan színvonalas előadásnak.  
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