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Hullámvasút gyerekeknek és felnőtteknek 

 
(Fellinger Károly: Hullámvasút. Vámbéry Polgári Társulás, Dunaszerdahely, 2018; Fellinger 

Károly: Mindjárt gondoltam. Vámbéry Polgári Társulás, Dunaszerdahely, 2018)  

 
Fellinger Károly idén ötvenöt éves. És költő. A Vámbéry Polgári Társulás gondozásában 

legszebb és legértékesebb születésnapi ajándékaként látott napvilágot nemrég két iker-

gyermekkötete: a Hullámvasút és a Mindjárt gondoltam. S ha egy költő életének e kerek 

évfordulóján ennek tud legjobban örülni, azt jelenti, hogy ő maga is jól érzi magát a gyerekek 

világában - ha nem a legjobban.  

Gyenes Gábornak, az illusztrátornak köszönhetően mindkét kötet borítója tetszetős, mosolyra 

késztető: a Hullámvasúté színesebb, hisz az 3-4-5 éves kisgyerekeknek készült, a Mindjárt 

gondoltam borítóján a gyerekfiguráké a főszerep, hisz a versek itt óvodásoknak és 

kisiskolásoknak szólnak, vagyis olyan korú gyerekeknek, kiknek „jelleme” már kialakultabb. 

Fellinger Károly, aki egyébként is mestere a gyerekvers írásnak, kedves, igazán 

kisgyerekeknek való, lüktető, rímes, zeneiségükben is sziporkázó versikéit tárja elénk a 

Hullámvasútban, mely három ciklusból áll (Csillagles, Hódoló, Aranypatkó). Csintalan, 

örökmozgó, kisokos gyerekek csínytevései, gondolatai, okoskodásai kelnek itt életre, s 

ahogyan mindez a frappáns versikékből kipattan, száll, elhangzik a gyerek szájából, máris a 

nagyapa unokáiban lelt örömével, a szerző gyerekek iránti mély empátiájával párosul. A 

legtöbb vers főszereplője a falusi környezetben nevelkedő kisgyerek (aki még nem is tudja, 

hogy éppen ezért milyen szerencsés), aki „mindenben benne van”, megmássza a szalmakazlat, 

a gyümölcsfákat, madárijesztőt csodál a kertben, új és új kihívásokat keres, alig tud betelni a 

világ „csodáival”. Képzelete szabadon szárnyalásának egyik gyermekien megfogalmazott 

kijelentése a címadó vers, a Hullámvasút első két sora: „Hullámvasút az én álmom, / átkelek a 

valóságon,” A gyerek időnként meghökken, ám a mélyebb dolgokba még nem gondolhat 

bele, hát gyorsan a saját világába huppan vissza: „ miért látja / édesapa / feketének / a jövőnk? 

/ Az ég aztán / mitől lett kék, / s miért szürke / az egér,“ (Tükröm, tükröm), vagy a csillagokba 

réved, kukkeron keresztül figyeli az üstököst, az esthajnalcsillagot, a fiastyúkot, mely 

„forgolódik, / mint a tojó / galambok”. 

 A népies stílusú, témájú, népies kifejezéseket tartalmazó versikékből (Meskete, Karikás, 

Morgó, Szent György napján, Repce, Farsang végén) városi gyerekek előtt is sok, eddig 

ismeretlen dolog, életöröm, vagy akár népszokás tárulhat fel: „Tehénkét fej Julianna / félig 

már a tejeskanna, / feje fölött fecskék szállnak, / kell a friss tej Júliának.” (Meskete); vagy:  

„Szent György napi harmat megvéd, / eltünteti mind a szeplőt, / abbahagyom hát e verset, / s 

kicsavarom a lepedőt.” (Szent György napján). 

Az eredeti, „bajusz-alatt mosolygó”, gyerekmódra viccesen bölcselkedő Fellinger-humor a 

versek többségét áthatja, ám a kötet külön színes fejezetét képezi a Hódoló-ciklus, melyben 

felvidéki falvakat mutat be a költő, viccesen, ötletesen, meseszerűen – olyan e versek 

összessége, mintha mindegyik falu „jellemzőiről” rímekbe szedett csalimese szólna: „Nem 

messze van ide Olgya / sok ott a falu bolondja” (Olgya), „Újhelyjókán / mákot vetnek, / mákos 

gubá- / val fizetnek.” (Verbunk), „Ógyalla, Ógyalla, / sok arra a kajla, / madárijesztőnek /  

nincs szalmakalapja.“ (Ógyalla) 



Az Aranypatkó c. ciklusban aztán egymás után bújik elő a rumot iszogató kakadu, esőváró 

Béka Béla, egy pökhendi vörös kakas, a tyúktojásból kikelt iglic, hetvenhét pát szárnyas ló, 

egy csetelő, lájkoló, szörföző bolha, az őstermelő lótücsök, szamár Árpád, a kenózó varjak – 

egy sor jópofa állat vagy állatka, egy sor vidám, fura szerzet, egy egész ugrabugra társaság, 

hát ki ne érezné jól köztük magát? A kisgyerekek biztosan. A vicces állatversek közül kéken 

és merengve emelkedik ki a Madarak című vers, melyben a képzelet határai elmosódnak: 

ahogyan a gyermeki képzelet magasan szárnyal ott fent, a kicsik számára a lenti világ is még 

ugyanolyan kifürkészhetetlen és csodás: „így válik eggyé a / fent és a lent“ (Madarak). 

A szintén három versciklust (Képzeljétek, Apróságok, Nyitott szemmel) tartalmazó Mindjárt 

gondoltam című kötetben svéd típusú gyermekversek örvendeztetik meg a gyerekeket és a 

felnőtteket egyaránt. Ezek a versek a felnőtteket is gondolkodásra késztetik, hisz olyan dolgok 

hangzanak el itt az életképekből, a zömmel versbe foglalt gyerekmonológokból, melyeket az 

óvodás korú vagy kisiskolás gyerek, aki éber szemmel figyeli a felnőtteket (közülük is 

leginkább a saját szüleit és a család többi tagját), mégsem mond ki otthon, inkább magában 

próbál választ találni a felnőttek viselkedésére, egymást gúnyoló, elejtett szavaira (köcsög, 

lajhár, bakancs, hóhányó). Amikor vendéglőben ebédel a család, az asztal közepén álló, erős 

illatú rózsákat dicsérgeti a mama, „Pedig a virágtól / nem látja anyu az aput, /, én meg a 

kisöcsémet.“ – mondja a gyerek a vers végén (Virág). Hogy a felnőtt és a gyerek egészen 

másképp éli meg a rohanó világot, abból a Cipőkanál c. vers ad humoros ízelítőt arról, hogy 

míg a szülő ingerült, mert semmire sincs elég ideje, a gyerek a rohanásban is rátapint a 

viccesre, legyen az akár egy szójáték. A szülő tehát sürgeti a gyereket: „Talán én húzzam fel / 

a cipődet, aranyom, / hiszen te már iskolás vagy? - / zsörtölődik magából kikelve.“ Mire a 

gyerek: „Ha te húzod fel a szandálom, / szorítani fogja a lábadat, mama.“ 

A hat-hétéves kislányok meglátásai az ugyanolyan korú kisfiúkkal kapcsolatban külön 

szerepet kapnak a kötetben (Varázsszó, Anyu, Az ebéd, Kavicsok, Bújócska). Honnan ezek a 

szimpatikusan bájos meglátások, következtetések, leszűrt tanulságok? Természetesen ismét 

csak a szülők életének, kapcsolatának, szavainak megfigyeléséből. Ha a leendő férj (Pityu) 

majd elfelejti a megismerkedésük napját, a kislány, ügyesen bevetett női bosszúval máris 

tudja, hogy aznap egy nagy semmi lesz az ebéd: „ha azt mondja rá, / hogy tegnap is az volt, / 

megmagyarázom neki, hogy / spórolni kell, a maradékot / nem lehet csak úgy kidobni.“ (Az 

ebéd).  

A gyermeki érzékenységet kiemelő versekben felbukkan a felnőttek zöme által lenézett, 

számon sem tartott hajléktalan, a szemétgyűjtő közmunkás, aki viszont a gyerek számára 

érdekes ember, figyelmet érdemel, sőt: „van ideje megnevettetni engem, / ahogy a lába közé 

veszi a seprűt, / s egyszer csak csinál egy kört fölöttem.“  (Láthatatlan versike). Az el nem 

mondott dolgok, az, hogy a szülőnek nincs elég ideje a gyerekére, a gyerek 

elmagányosodásodásához vezethet: „Az emberek mindig sietnek. / Mindig akad valami / 

nálam is fontosabb dolguk.“ (Fák és bokrok). De ugyanebből félelmek is fakadnak, melyek 

akkor jönnek elő, ha a gyerek egyedül van otthon: „Nagyi szerint még a falon lógó / képeken 

látható személyek is / hallanak mindent. / Még akkor is, ha nincsenek / a szobámban.“ 

Az ún. szeretet-versekben (A szemről, Diófalevél, A szeretet jele, A kályha) a gyerek tiszta 

egyszerűséggel mesél azokról, akiket szeret, vagy a szeretet fogalmát boncolgatva magában, 

ezt kérdezi apjától: „...te a szíveddel látsz engem, / akkor mire jó a szemed?“ 

A kötet szerzője annyira a gyerekvilágban él a versek írásakor, hogy imitt-amott saját 

gyerekkori élményei, csintalanságai is előjönnek, és a köteteinek bemutatói is versírásra 

ihletik: „Az oviba eljött közénk /  egy igazi költő bácsi, / Öcsi megkérdezte tőle, / vajon ő-e 

Petőfi Sándor“. 

S hogy miért nevezhető e két hangulatos, gyönyörűen illusztált, színes kötet ikerpárnak? 

Egyszerre születtek, mint az ikrek, s mint az ikrek, vagy legalábbis mint a testvérek, valóban 

összetartoznak. Hisz a gyermekkor nemcsak szép és izgalmas időszak, de folyamat is, a 



kisgyerekkor folytatása az ovis, majd a kisiskolás kor, s ahogyan a Hullámvasútban a világra 

csodálkozó kisgyerekek egyszer majd az oviba, az iskolába lépnek, úgy nyílik az értelmük, 

gazdagodik érzelemviláguk, és a felnőttek világát figyelve nemegyszer kimondják majd (főleg 

magukban), hogy „Na, mindjárt gondoltam!“.  

Fellinger Károly két gyermekkötetének megjelenésével kapcsolatban megbecsüléssel illik 

megemlíteni a támogatókat is: Jóka, Zsigárd, Deáki, Csallóközcsütörtök, Nádszeg, 

Nagymácséd és Réte falvak önkörmányzatát, a jókai Csemadok alapszervezetet, a 

nagyfödémesi Borsos Mihály, valamint a Szenci Molnár Albert Alapiskolát, a Kukkónia 

Polgári Társulást, és rajtuk kívül még százegynéhány személyes támogatót. A mindkét kötet 

két-két oldalát betöltő támogatók névsora ritka jó érzéssel tölti el az olvasót – hogy a 

Felvidéken ennyi embernek fontos még a gyerekkönyv, s a magyar ajkú gyerekeknek az 

olvasással, a versekkel való megszerettetése. 

 

                                                                                                                      Kovács Jolánka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


