
 

 

Méhecske a művirágon 
 

Fellinger Károly tizenegyedik verseskötete, a Köti a sötétséget (MEDIA NOVA M - Nap 

Kiadó, Dunaszerdahely, 2017) című eleve eltér az előzőektől, hisz a szerző, kinek témái 

jellemzően sokrétűek, ebben a kötetben szinte kizárólag apa-verseket, pontosabban édesapja 

halála ihlette verseket tár az olvasó elé. Hasonló értelemben tér el a többi kilenctől a Jancsi és 

Juliska című kötete is, természetesen egészen más témájú versekkel. 

Maga a tény, hogy apja elvesztésével és annak előzményeivel kapcsolatban egy kötetnyi vers 

született, a költő személyiségére vall: nemcsak arra, hogy apja halála mélyen megrendítette, 

hanem arra is, hogy a már évek óta nagybeteg édesapja személye szinte beépült életébe, 

mindennapjaiba, s nem utolsósorban arra, hogy a szeretett személy elvesztése mély 

gondolatok, összefüggések elemzésére készteti. 

A verseket, melyeknek zöme tizenkét-tizenhat soros, lazán egymásba fonódó gondolatokat 

tartalmazó versformában, mondhatnánk, Fellinger kedvenc versformájában íródott, hat 

ciklusra tagolta a szerkesztő. Ezek közül az első ötben ([In memoriam Alois Alzheimer], [Post 

1], [Szúrt seb], [Látogatási idő], [Post 2]) végig apa-versek olvashatók. A kötet hangulatát az 

intenzív, negatív életérzés, a gyász határozza meg. A gyász, amely tart, folyamatban van, 

beborítja a költő gondolatait, ugyanakkor irányt és mélységet ad, amikor az érzelmi 

hullámzások túltelítettségéből időnként kitörve, egy-egy újabb versbe torkollik: „hiánya úgy 

köröz/fölöttem, mint az állatkertben/nevelt dögkeselyű, meggyűrűzve” (Zsákmány). A 

verseket olvasva úgy érezzük, ugyanez a hiány köröz végig a kötet fölött is. Még azokban a 

versekben is, melyekben az apa konkrétan, halottként jelenik meg, az el nem fogadás, az 

igazságtalanság, a szeretett lény és a zord, hideg túlvilág közti kényszerű összekapcsolás 

fájdalmas ténye emelkedik fölül a kegyetlen valóságon („Apám olyan volt a koporsóban,/mint 

méhecske a művirágon/mint méhecske a művirágon/apám sírján, apám sírján.” – Négysoros), 

A zaklatott lelkiállapotból születtek a látomásos versek, amikor a halott apa „hazalátogat”. 

Fellinger ezekben a versekben is a lehető legegyszerűbben meséli el az esetet, mintha 

mindennapi dologról lenne szó, ami bárkivel megtörténhet. A tartalom és a nyelvezet közti 

nagy ellentmondás tölti meg feszültséggel ezeket a verseket, amelyek tulajdonképpen a 

kétségbeesés, a tehetetlenség, a rémület költeményei, hisz balladaszerű kísértetiességgel 

sejlenek fel bennük az ismeretlen, nem evilági dolgok (Hídavatás, Jel, Őrség) . Másfajta 

látomásos verseket is találunk a kötetben: olyanokat, amelyekben meg sem lehet állapítani, 

vajon álomképek-e a leírt szürrealisztikus, hagymázas, ám igencsak érdekes és életszerűen 

leírt dolgok, vagy látomások, esetleg nem mindennapi, feszültséggel teli pszichikai állapotok 

vetületei (Napraforgó, Vízmosás).  

A [Szúrt seb] című ciklusban a szerkesztő Fellinger suhanckori éveit, őseit, gyerekkori 

élményeit idéző verseket is felsorakoztat, mintegy érzékeltetve, hogy ezek a dolgok is mintha 

az apa halálával nyernék el igazi értelmüket. A külön jelentőséget hordozó, megmosolyogtató 

gyerekkori élmények ugyanakkor enyhítik is a kötet komor hangulatát. 

Az utolsó ciklus versei, úgy tűnik, a gyász-verseket próbálják lezárni, ám itt is személyes 

versekkel találkozunk, a magára maradás, a kiüresedés, a „vegetálás” verseivel. Maga a költő 

mondja: „úgyis azzá/leszünk, amiből teremtettünk, ha/a pont a vers végén, akárcsak a/lírai Én, 

megkerülhetetlen.” (Altató). A kötet előző részeiben is szerepel időnként egy-egy higgadt 

lelkiállapotú, rövid vers: „Igyekszem elsajátítani a felejtést,/a levelét hullajtó fától/tanulni az 

emlékezést,/a haláltól meg ellesni az elégedettséget.“ (Két négysoros), ám az utolsó ciklus 

egysorosa a kötet összes versei közül a leginkább elgondolkodtató – nem véletlenül került a 

könyv hátlapjára is: 

A vers a csönd szúrópróbája. 



                                                                            (Felszáradt árnyék) 

Ez a gondolat a kötet verseinek, a lényegnek (netalán magának a költészet fogalmának) 

fellingeri lezárását hordozza magában, ugyanakkor visszatekintésre serkent, hogy vajon miért 

a vers? Szúrópróba az egész? Csönd marad-e a csönd, ha a vers „végez” rajta szúrópróbát, 

vagy éppen azzal semmisül meg, hiszen megszólal? Vagy csak a halmazállapota lesz más? 

Ugyanolyan nyitott kérdés marad ez, mint amilyen nyitott kérdés marad az is, hogy vajon 

meddig tart(hat) a gyász – hisz az utolsó ciklusban a másfajta gondolatiságú verseknek sem 

sikerül egész falat emelniük a megrendítő és súlyos állagú gyász-versek sokasága mögé.  

A kötet nem mindennapi, rejtélyes címének megfejtése az olvasóra marad, hisz nem 

verscímről van szó, inkább utalásról: „Apám nem köti az éjszakát/a sötétséghez,/sem a 

nappalt/a világossághoz” (Tapasztalás). Mert vajon ki az, aki Köti a sötétséget, és vajon 

mihez? Találgathatnánk, de talán nem is ez a lényeg. A sötétség, mindenesetre, a kötet 

velejárója. 

 

Kovács Jolánka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


