
Csatangolások, kószálások, düccenések a Felső Csallóközben 
 

                                                                      „Dénesdtorcsmisérdre szálltam, 

                                                                    elkísért vagy száz madárdal.” 

                                                                        (Fellinger Károly: Szárnyaló) 

 
Nem klasszikus értelemben vett gyermekverskötet látott napvilágot nemrégen a Felvidéken, 

Fellinger Károly Csatangoló című kötete (Lilium Aurum Kft., Dunaszerdahely, 2019). 

A ritkaszép, kemény borítós, mesés színekben pompázó könyvet Balázsy Géza pazar, 

tökéletesen kidolgozott illusztrációi teszik még tetszetősebbé és életszerűbbé - a frappáns 

versikék hatására igen frappáns rajzok születtek az illusztrátor tollából. 

A borítón egy fütyörésző, vidám szegénylegény ballag a sárgálló búzamező, pipacsok, 

kamillavirágok mellett, vállán a vándorbotja, annak végén a tarisznyája himbálózik – nincs 

tehát semmije, mégis ő maga a megtestesült derű. Mindez már előrevetíti a kötetben  

színfoltokként sziporkázó versikék hangulatát, melyek mindegyike egy-egy mátyusföldi, 

felső-csallóközi vagy Pozsonyhoz csatolt falut kelt életre, sőt, néhány vers egyszerre többet is. 

Milyenek is ezek a falvak? Vagy mesebeliek („hatalmas a bőség Bősön / aranyat tojik a tyúk“ 

– Keserű; „Dercsikai csikó táltos / parazsat eszik, ha álmos“ – Dercsika), vagy igencsak 

derűsek, kacagtatók („Kulcsodon, ó, Kulcsodon, / benéztem egy kulcslyukon“ – Kulcsodon; 

„Meztelen a cigánykölyök, / nem kell neki bugyogó, / édesanyja enni hívja, / elkészült a 

csucsogó“ – Nagymagyaron), vagy helytörténeti jellegűek („kincses sziget az a Vajka, /  volt 

tizennégy hajósmalma“ – Susogó; „Vitéz falu Nemesgomba, / dísze lett az öreg tölgyfa, / 

Bécsújhelyből elszaladva / Rákóczi aludt alatta.“ – Nemesgomba), s ha témájuk negatív 

töltetű („Becses ez a hami erdő, /  ördögtanya, csupa fertő. /  Hamm, bekaplak, hív a mocsár, /  

reszket béka, cserebogár.“ – Csámborgó), a szerző azt is olyan megkapó humorral szedi 

verssorokba, hogy felnőtt és gyerek olvasó egyaránt kedvet kap arra, hogy ezekbe a falvakba 

ellátogasson, vagy az egyikben ott is lakjon, ha másért nem, hát azért, hogy legalább kiderítse, 

valóban így zajlik-e azon a vidéken az élet, ahogyan azt Fellinger Károly leírta? A kötet tehát 

csatangolásra hív. 

És ebben rejlik a varázslatossága. 

A könyvet átcsatangolva olyan kedves és ritka közösségre bukkanhatunk, ahol a falu elszállt 

madarát (egy madarat, aki a falué volt!) mindenki sajnálja a településen („Egész falu szánja-

bánja, / elszállt Albár gulipánja“ – Rosszalló). Létezik-e vajon manapság még ilyen közösség? 

Ha igen, valóban fel kellene kutatni. S a többi falu jellegzetességei is melegséggel, a falusi 

élet egyszerűségével, életigenléssel átszőttek („Felsőpatony, / Felsőpatony, / ül a gazda, / ül a 

bakon, / almásderes /  lova Sári, /  vele fog majd /  boronálni.“ – Felsőpatony;  „Újhelyjóka, / 

ácsi, ácsi, / verbunkot jár / Laci bácsi. ....“Újhelyjókán / mákot vetnek, /  mákos gubá- / val 

fizetnek.“ – Verbunk). 

A versikék szinte mindegyikében történik valami érdekes, megmosolyogtató vagy 

„felháborító“ : „Tósnyárasdon, ákombákom / kecske mekeg a padláson“ (Tósnyárasd, 

Nemeskajal), „Arról híres / Pered falva, /  pert akasztnak / a nyakadba.“ (Pered). Minden 

falunak megvan tehát a maga jellegzetessége, és a rájuk vonatkozó valós tényezők olyan 

megnyerő kedvességgel olvadnak egybe a költő által kitalált dolgokkal, hogy egész 

egyszerűen elkápráztatják a kis és a nagyobb olvasókat is, vagyis – teljességgel elképzelhető 

és hihető, hogy ezek a falvak valóban ilyenek. 

Fellinger Károly gyermekversei már rég ismertek és igen kedveltek a legfiatalabb olvasók, de 

a felnőttek körében is. Hisz ezek a rímes, pattogós, nevetésre késztető költemények igen 

alkalmasak arra, hogy kisgyerekeknek olvassunk belőlük, de arra is, hogy a hat-tízévesek 

szavalják őket. A kitűnő rímelést illetően ebből a kötetből számos verset ki lehetne emelni, 

hát nézzünk most csak néhányat: „Nem messze van ide Olgya, / sok ott a falu bolondja“ 



(Olgya), „A bölcs legény / Pereden, / tudja, mi a /szerelem.” (Gólyaszárnyon), „Jánosházi 

Illés, /  maga ugyan mit vés? / - Vések, gyalulok, / készülnek a papucsok.” (Rövidek). 

A versek olvasásakor már a falvak neveire is rácsodálkozunk. Ízes magyar elnevezések ezek, 

és a kötet értékéhez külön hozzájárulnak, hisz Fellinger azzal, hogy bűbájos, ötletekkel teli, 

fantáziadús versikéket farag ezekről a falvakról, közzéteszi, egy helyen megőrzi ezeket az 

egyedi elnevezéseket (melyek mindegyikének biztosan van szlovák elnevezése is – reméljük, 

nem az a használatosabb a falvak lakosságának körében). Csak néhányat említsünk: Dőre, 

Csákány, Bögellő, Apácaszakállas, Hegyéte, Pinke, Királyfia, Vereknye, Főrév, Szemet, Fél, 

Mocsonok, Feketenyék... Vagyis a Csatangoló színes lapjain átsétálva helytörténeti áttekintést 

kapunk ezekről a felvidéki magyarlakta településekről. A felnőtt olvasó is jóleső érzéssel 

veszi tudomásul, hogy igen, számos ilyen település, falucska van még azon a vidéken (a 

könyv 142 verset tartalmaz, ám ennél jóval több falu neve hangzik el benne), és bár ez 

egyelőre a jelenlegi helyzetkép, a kötet derűlátó hangulata egy az egyben azt a gondolatot 

kelti a csatangoló olvasóban, hogy ezek a falvak maradjanak is meg ilyennek… Úgy legyen. 
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