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Bár találunk tőle angol, francia és spanyol nyelvű köteteket is, a szlovákiai magyar irodalom 

középgenerációjához tartozó Fellinger Károly költészete csak az utóbbi években érte el az 

anyaországi lírakedvelő olvasóközönség nagyobbik részét. Ez sajnálatos késlekedése a honi 

irodalmi nyilvánosságnak, mert ahogy arról a Szimering is tanúskodik, ez a költészet 

egységesen magasan színvonalon, a kortárs versbeszédek irányainak ismeretében (a nyelvi 

áttetszőséget, az emlékezés nehézségeit vagy egyáltalában a líra mai szerepét tematizáló 

versekkel) próbálja felfejteni a származásnak és a családi kapcsolatoknak az alkotómunkára 

gyakorolt hatásait. A négy ciklusra tagolódó kötet első két ciklusa, a Levehetetlen és a János, 

ha becsengetnek már a harmadik, Képeket másolni című felé mutat azzal, hogy a halott apához 

köthető emlékek felidézését készítik elő, hogy aztán a Halni jár belénk záróciklusként az 

addigiak megírásához szolgáltasson műhelynaplószerű adalékokat. Például a Gyanakvás című 

versben fellelhető a kötet valamennyi meghatározó motívuma: az egymást felfaló tyúkok, a 

párhuzamosságok, valamint a falusi misztikum figurájaként az anyajegy is, amely pont ott 

jelenik meg a kislányon, ahol az anyját megharapó kutya a lihegő nyelvének nyomát hagyta.  

De a Szimering egészében találunk oda-visszakapcsolásokat a versek között, így Az 

évszakokban szereplő létra – amely mindig csak másoknak segít magasabbra mászni, és csak 

álmodozhat arról, hogy egyszer önmagánál feljebb jut – visszatér a záróversben, hogy azt egy 

olyan költő létével azonosíthassuk, „aki maga / helyett írja / a verseit.” Az énhelyettesítésnek 

ez az alakzata uralja az egész első ciklust, melyben a megszólaló az azonosulásokon keresztül 

soha nem teljesértékű létező, mindig csak pótlékként tűnik fel. Ennek oka a tágan értett alkotás 

önemésztő természete, hogy például az ültetett fából baltanyelet készítünk, így még több fát 

tudunk kivágni (Irtás), de ugyanebbe a sziszifuszinak tetsző körforgásba ragadtak azok a tyúkok 

is, akik saját tojásaikkal laknak jól (Tojáshéj). Szembetűnő, hogy a versek képhasználata itt 

egymással párhuzamos, ám ellentétes irányú mozgásokat eredményez. Az Irtásban a hétköznapi 

helyzettől az absztrakciók felé tart a költemény, míg az olyan darabok, mint a Damaszkusz vagy 

az Ismeretterjesztés a moralitásdrámák műfaját idézik azzal, hogy absztrakt fogalmakat (idő, 

őszinteség stb.) helyeznek nagyon is konkrét szituációkba. Amikor ez a két irány találkozik, 

annak nyelvi lecsapódása egyrészt vallási irányba viszi az olvasatot: a bűnbocsánat, a vezeklés 

vagy a kegyelem felé. Másrészt megköveteli, hogy nagyon is szó szerint értsünk bizonyos 

kifejezéseket: miután a lírai én gyerekkorában gyümölcsöt lopott tőle, a pap „nem adott, inkább 



évente meghívott / meggyet szedni, így vezekelve, hogy nem / tud elmenni szó nélkül a fa 

mellett.” (Szimering – kiemelés tőlem, S. R.). 

Hogy a bevett nyelvi fordulatok kifordításával, szószerintiesítésével a versek éppen a 

kettős értelemre hívják fel az olvasó figyelmét, ezt a technikát a kortárs lírában leginkább 

Marno Jánoshoz szoktuk kötni. És a második ciklus megidézheti őt a főszereplő nevével, az 

olyan címekkel, mint a Tünetmentés (tünetmentes), Borsómintás fal (falra hányt borsó) vagy a 

Jánoshoz társított Julival, akik ketten „folyton folyvást” egymást keresik – mint Marno Nárcisza 

és Annája –, ugyanakkor a közös emlékek miatt elválaszthatatlanok (Kaland). A szándékosan 

rosszul használt képes beszéd („Jánosnak elmentek otthonról, mondja / nevetve Juli, amikor a 

küszöböt / megpillantja” [Másolat]) vagy a névmások kettős határozói szerepbe kényszerítése 

(„Sűrűsödik a múlt. Arra emlékeztet / amerre az / elemlápával / világítasz” ([Jól irányzott 

tévesztés]) a hiba, a nyelvrontás és a sikerületlen másolat jelenségével vezet át a harmadik 

részhez, amelyben már egyértelműen az apáé a főszerep.  

Első olvasásra a Képeket másolni ciklus a friss gyász élményével telített, azonban a 

Szemafor című darabja nyilvánvalóvá teszi, hogy a kötet az apát azzal a hagyománnyal 

azonosítja, amely mindig a feltámadás felé tart. A kannibalisztikus tyúkokkal és a saját fajtáját 

irtó baltával ellentétben – tehát azzal a közeggel szemben, amely az apáé volt – a veszteség 

élményéből születő költészetnek lehet eredménye, képes kitörni az átkos körforgásból. És efelől 

olvasva már feltűnőbb a Hadüzenet nélkülben a Krisztusra utaló halmotívum és az evangéliumi 

történetekre hajazó szövegritmus is. Nyilvánvaló, hogy nem lehet elkerülni az azzal való 

szembenézést, hogy a versírás ihleteként az apa halála szolgál, hiszen a megszólaló mindenhol 

ezzel a hiánnyal szembesül (Leltár). És hiába akar a háttérbe húzódni, a nyíltan fájdalmas 

lemondások ellenére (Úton) karakteresebb az a lappangó törekvés a Szimeringben, hogy 

meggyőzze magát, képes megírni a saját családtörténetet úgy, hogy eljusson a felismeréshez:  

önmagához is van azért valami köze. 


