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A tetszetős, elegáns borítón alkonyati színek, virágzó gyümölcsfa. Szinte 

impresszionista hangulat. Szimering és virágzó gyümölcsfa. Milyen összefüggés lehet a kötet 

címe és a borító között? A szimering tömítőgyűrű a mozgó, körkeresztmetszetű tengelyen. 

Szerepe pedig az, hogy meggátolja a kenőanyag átjutását a két oldal között. Tehát tömít, 

szigetel, egyfajta biztonságot ad arra, hogy a mozgó tengely állandóan működjön. S a virágzó 

gyümölcsfa? A fa állandóan életben van, ám élete újbóli és újbóli folytatását, megújulását, 

értelmét a virágzás biztosítja.  

A kötet négy fejezetre tagolódik. A második és a harmadik fejezetnek (a János, ha 

becsengetnek és a Képeket másolni címűnek) úgymond hús-vér szereplői vannak: János, Juli, 

a szerző szülei, rokonai, s e két fejezet versei előtt és után mintegy védőbástyaként 

sorakoznak az első (Levehetetlen) és a második fejezet (Halni jár belénk) sokféle tematikájú, 

filozofikus versei. 

A Levehetetlen fejezetnek a költő személyiségéhez eleve hozzátartozó, leve(t)hetetlen 

dolgokat taglaló, elmélkedő versei egyfajta „lírai definícióknak” is nevezhetők, melyek 

mögött tapasztalatok, élmények állnak: „A múlt előre / néz csak, olyan, mint egy ki- / ásott 

régész.” (Lombfűrész); „A valóság nem várt üzenet,“ (Kölcsön).  Ezek a „lírai definíciók” 

azonban Fellingernél megszemélyesítések által életre kelt, filozofikus versekké nőnek ki, 

sohasem bő lére eresztve, hanem tömörítve a gondolatokat. Életre kel így a csoda, a valóság, a 

biztonság, a pont, az őszinteség, az irigység – mintha köztünk élnének – s ez valahogy így is 

van, hisz mindezek a dolgok, jelenségek, jelek, emberi tulajdonságok meghatározó szerepet 

játszanak az emberi viszonyokban, életek, sorsok alakulásában. Ugyanitt a szerző nemegy 

versében bukkan fel az Isten. A keményebb hangú istenes versekben akár keserűséggel 

átitatott vádak is elhangzanak: „Isten azért nincs, / hogy megbocsásson. /  Nem is hagynám 

neki.” (Csuklómozdulatok), vagy: „Istennek semmire sincs bizonyítéka, / ha volna, / az már 

megkérdőjelezné / az ő létezését.” (Rózsafűzér). A költő valójában tépelődik Isten 

„személyiségével” kapcsolatban – hol kegyetlennek látja, olyannak, akire mindig sokat kell 

várni, hol egészen személyes hangú verseiben említi Istent, mintegy igazolva saját 

esendőségét, mígnem csöndes örömmel vall szeretett istenéről, aki nem az égben van, hanem 

a földön jár, s ezzel nagy igazságot mond ki (hogy Isten köztünk van és bennünk van): „Az én 

Istenem olyan,  / akár a legfiatalabb / anyai nagynéném / aki mindenkivel jó tesz,” 

(Patkónyom). A fejezetben olvasható személyes hangú versek fellingeri ironikus és önironikus 

humorral áthatottak, őszinték, tömörek, feszültséggel telítettek. A magány, az elmúlás, a hiány 

versei közül A test kisebbségtudata címűben döbbenetes egyszerűséggel (szinte józsef 

attilásan) írja le életérzését: „el vagyok vágva magamtól, / mint a falu a világtól / egy 

szociológiai regényben“. 

A kötet külön hangulatú, meghökkentő, szürrealisztikus képekkel megtűzdelt, mégis a 

valóságot tükröző fejezetét képezik a János- illetve a János-Juli versek, hisz János az, aki 

„szúrós szemű rózsákkal kedveskedik / párjának” (Szíjpánt), aki „túl akar tenni Istenen” 

(Legyező), de „Isten nem hisz Jánosban” (Terasz), s Juli az, „aki kisajátítja / az égitesteket, / 

magára húzva / a létezést” (Tünetmentes), s aki „magából kikelve / lehurrogta Jánost” 

(Bűnbánat). Az olvasó szempontjából mindenképpen megnyerő (bár igencsak bonyolult 

személyiségű) férfi és nő kapcsolata azonban virágzó ebben a kötetben sem lehet. A fejezet 

jánostalan és julitlan versei ismét csak tömören, szókimondva valójában ugyanezt, a 



megvalósulatlanság keservét támasztják alá: „A tapasztalat / úgy, ahogy van, / 

visszafordíthatatlan / disznóság,” (Megoldás). 

A kötet harmadik fejezetének nyitóversében hangzik el a következő: 

 

„Be nem áll a szája 

  mint egy barlangnak, 

  mondom a céltalan időről.” (Szemfényvesztők) 

 

És ebben a fejezetben valóban céltalan (gyógyításra képtelen) az idő, hisz az apa 

halála miatt érzett fájdalom versei tömörültek ide. Ennyi őszintén megszólaló vers egymásba 

kapcsolódásától a gyász hangjai szinte hallhatóak a Képeket másolni című fejezetben. 

A költő nyíltan feltárja az olvasó előtt, hogy apja többévi súlyos betegsége alatt is 

élete fontos része volt, s halálával mintha még le sem zárult volna az előző időszak. A 

versekben egymást váltják az apához fűződő életképek, a nemegyszer humorral fűszerezett 

események („...ilyenkor tudott örülni úgy / igazából mindennek, újra felfedezte / a padlás 

zegzugait, lement a pincébe, / a lopóval borhoz jutott az üvegballonból / lehetett szórakozott, 

senki sem tette / neki szóvá” (Lélegzet), a temetés képei és maga a temető, mint helyszín, ahol 

már csak a halálról lehet töprengeni („Apám sírjánál meditáltam, / közben a temető 

bejáratához / tolva kerékpárját, / megállt mögöttem az Isten” (Tovább). A gyász verseiben 

gyakorta megjelenik az anya, aki „szeretetre vágja az almát” (Ártatlanság), s kinek az apával 

kapcsolatos életképekben mindig fontos és másra nem bízható szerepe van, de ugyanúgy a 

költő életében is: „Úgy élünk kettecskén, / mint földben két kavics” (Felmentésben), hisz az 

apa halála után kettesben maradtak magukra. A Képeket másolni fejezet versei igencsak 

megrázóak, ám érzelgősségről itt szó sincs: Fellinger egyszerű stílusban ír, valóságos tényeket 

sorakoztat az olvasó elé, néhány sorban, lényegretörően írja le az eseményt, az emlék-képet, 

maximálisra fokozva ezzel a feszültséget, amiből átüt a kirobbanó fájdalom, a tehetetlenség, a 

kétségbeesés, a dolgok vissza nem fordíthatóságának kegyetlen ténye. 

S vajon mi az, ami halni jár belénk? Az érzések, az élmények sokasága, amelyekből 

aztán versek születnek? Vagy a vers okoz bennünk egyfajta elmúlás-érzést, nosztalgiát,  

miután megszületik, mások számára olvashatóvá válik, úgymond, már önálló életet él? A 

Halni jár belénk fejezetből ez persze nem derül ki, nem is derülhet ki pontosan, ám a 

versolvasót mindenképpen töprengésre készteti. Fellinger csapong a témákban, állandóan 

foglalkoztatja valami, a valóság és a valótlanság miértjei, meglepő dolgokat hoz párhuzamba 

ebben a fejezetben: „Bele kellene írni ezt a verset a sárba, / ahol galambok fürödnek, / ahogy a 

jó versbe lehet csak írni, / még a klasszikusokéba is, / kik egereket imádkoznak / a 

templomokba, a szegények padsora alá,” (Galambok), a holtakról ír, meglepő empátiával: 

„...mert a halottak már csak / ilyenek, ébren álmodnak egy / szebb jövőt, ahol mi vagyunk / az 

angyalok...” (Harangozók). Jónéhány Fellinger-vers vall a versírásról, arról, hogy mi a vers, 

mire jó a vers, hogyan alakul a vers önálló „magánélete”. Fellinger spontán költő, érzékeny a 

külvilágra, a körülötte élő szeretett személyek iránt mély lelki kötődést érez, felháborítják az 

érzéketlen emberek, az álnokság, az irigység – s mindebből versek születnek.  

A Halni jár belénk fejezetben fokozottan borongós hangulatú versek is helyet kaptak, 

néhány sötétebb árnyalatcsíkkal járulva hozzá a fejezet egyébként sem élénk színezetéhez. 

Ezek közül a legdöbbenetesebb költői képek és a legkíméletlenebbül mellbevágó hasonlat a 

kötetzáró Létra című versben olvasható:  

 

A sírásó belecsúszik a két 

méternél is mélyebb, 

saját kezével kiásott  

gödörbe. 



 

Teljesen kopasz, 

hajánál fogva sem tudja 

magát kihúzni onnan, 

magába roskad. 

 

Olyan, mint a költő, 

aki maga 

helyett írja 

a verseit. 
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