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Fellinger Károly Mákom van című kötetéről

Az ember életének egyik legcsodálatosabb élménye az, amikor kistestvére szü-
letik. De nem csak az embernek lehet testvére. Örömmel adatik tudtára mindenki-
nek: a Dióbölcső, mákfejcsörgő című gyermekverskötetnek megszületett a kisöccse, 
Mákom van címmel. Egy évvel fi atalabb csupán, és nagyon sok mindenben hasonlít 
bátyjára.

Az ember életének egy másik csodálatos élménye az ünnep, az ünneplés, történ-
jen az bármilyen okból. Bátran kijelenthetem, hogy egy új Fellinger Károly gyer-
mekverskötetet kézbe venni – ünnepélyes pillanat.

A kötet külcsíne, szépsége, bája elcsábít, előre sejteti, mire is számíthatunk, ha 
a kezünkbe vesszük, és lapozni kezdjük. Bálint Mariann bűvös ecsetje több, mint 
száz oldalon keresztül ismét szemet gyönyörködtető illusztrációkat varázsol elénk.

Az új könyv öt versciklusból áll. Az első, a Csillagháló című kalandos utazásra 
visz, a képzelet szárnyán repülünk becsukott szemmel, a csodák már türelmetlenül
várják, hogy felfedezzük őket. Még a csillagos ég sem jelenthet határt, ha a fantázi-
ánkra bízzuk magunkat. A szélbe kapaszkodunk, körberepüljük a Göncölszekeret, 
elcsavargunk az üstökösökkel, angyalkákkal parolázunk, mi több, még az ördö-
göktől sem ijedünk meg. A Csámborgó című ciklus játékos utazásra hív bennünket 
Alistálra, Felistálra, Nádszegre, Hidaskürtre és más közeli és távolabbi falvakba.

Szinte már hagyománnyá vált gyermekversköltészetünkben versbe szedni az 
érdekes hangzású faluneveket, eljátszani velük, gondoljunk csak Dénes György, 
Simkó Tibor, Keszeli Ferenc hasonló költeményeire. A Kisfarsang című ciklus az 
év egyes hónapjait hozza játékba, ötletesen szövi a versek soraiba a néphagyo-
mányt, az időjárásra vonatkozó népi megfi gyeléseket:

„Fehér lovon jár a Márton,
Katalinnál kopogtat,
lúdjai meg egy tocsogós
karácsonyról locsognak.

Márton, Márton, rakjál rendet,
lúdjaid mind szétszélednek.
Ha Katalin bosszút forral,
kínáljad meg friss újborral.”



A Ritka madár című ciklus főszereplői, mint az a címéből is kiderül, az állatok. 
Lángoló tollú vadlúd, színes tollú páva, csintalan kiskecske, repülni vágyó pocok, 
bika, bölömbika, iglic, vagy éppen sárban dagonyázó mangalica, esetleg egy vér-
profi  kutyabolha, netán egy pösze orrú (nem pisze akart az lenni?) zsiráf. Termé-
szetes az állatok is haladnak a korral, a földtengely lassú elmozdulása miatt egyre 
kevesebb élettérrel rendelkező jegesmedve az internetbe öli a bánatát, s éjjel-nappal 
a pingvinnel csetel. De nagy kedvencünk lehet az a vers is, amelyben az öreg rák a 
holdanyának készül ruhát szabni (Úgy döntött, 78. oldal).

A Gyepürózsa című versciklus sincs szűkében a rímnek, a ritmusnak, a nagy-
szerű és szellemes ötleteknek. Hogy csak néhányat említsek: a koldusok mérgesek, 
mert elhagyták valahol a koldusbotot, elcserélik a névnapjukat a lányok, és az jár 
jól közülük, akinek több is van belőle a naptárban, rábukkan valaki a hóember 
lábnyomára, a csöndet elárulja a hallgatása, ha nem vagy okos, szerezzél be egy 
észkombájnt. Ezekre csak bólintani lehet, hogy igen!

Van közöttünk olyan, aki szereti a sorozatokat? Igen? Akkor hadd mutassam 
be az én kedvenc sorozatomat: Fűhárfa, Szélkergető, kerek köpeny, Dióbölcső, 
mákfejcsörgő, Mákom van. „Versei népdalszerűek, zeneileg kimunkáltak, hagyo-
mányosak és modernek egyszerre” – írta régebbi könyveiről Szeberényi Zoltán. 
Bámulatos az a könnyedség, az az önfeledtség, az a szabadságvágy, ha szabad azt 
mondanom, az a hit a jóban, és szépben, és igazban, ami ezeket a verseket áthatja. 
Négy gyermekverskötet után akár már a fáradtság, az önismétlés jelei is mutat-
kozhatnának ebben a költészetben, de ilyennek nyomát sem találjuk. 

Fellinger Károly kiváló ismerője a gyermeki léleknek, amely mindenben meg-
látja a jót, a pompásat, a játszanivalót, a tisztát, az őszintét, a szerethetőt. Versei 
felébresztik a bennünk lakó gyermeket, olyan egyszerűen és önfeledten muzsikál 
a magyar nyelv csodálatos és páratlan hangszerén, hogy a felnőtt és a gyermek 
olvasók szívét-lelkét aranyfény fonja körül. Kincsesládikó ez a kötet, amelyet újra 
és újra ki kell nyitni, s kivenni (kiolvasni) belőle hol ezt, hol pedig azt a drágakö-
vet. Nem véletlenül emlegetem olyan sokszor a felnőtteket, akik egyre gyakrabban 
nyúlnak a gyógyszeres üvegcsék, tubusok, fi olák után. Tegyék a polcukra ezt a 
könyvet, s tegyék a szívükre a kezüket, és tegyék fel a kérdést önmaguknak: tud-
nak-e még örülni egy versnek, mernek-e gyönyörködni a ritmusok és rímek pazar 
táncában, nem felejtettek-e el a napi embertelen hajszában játszani, elképzelni vala-
mi csodásat, eltervezni valami érdekeset, van-e kedvük és erejük, netán bátorságuk 
megvalósítani valamelyik titkos gyermekkori álmukat.

Fellinger Károly nem áll meg annál a pontnál, hogy keresi, hogy látja, hogy 
várja a csodát. Ő megy, és – létrehozza azt. Rendelkezésére áll az összes eszköz: 
a világ legcsodálatosabb és leggazdagabb nyelve, a néphagyomány kimeríthetet-
len kincsestára, az ötletek feneketlen zsákja, zenei ismeretek, a gyermeki lélek, a 
jókedv, az alkotó fantázia… de mindez mit sem érne, vagy vajmi keveset, ha hiá-



nyozna verseiből a – szeretet. A szeretet és a hit, amely áthatja, körülragyogja, még 
fényesebbé teszi ezeket a gyémántokat.

„Alistálon, Felistálon,
osztoznak egy lyukas tálon.
Cseresznyemag-csata közben
csillag hull le vagy százötven.”

Hát ebbe a kötetbe hatvankettő hullott. Fellinger Károly neve pedig odakerült 
gyermekköltészetünk legjelesebb képviselőinek neve mellé.




