
õrzõ stílus és szerkezet fontos kér-
dések élményszerû felvetését teszi
lehetõvé.

STURM LÁSZLÓ

(Kortárs Kiadó, Budapest, 2003, 
280 oldal, 1900 Ft)

KOVÁCS ANDRÁS FERENC:

FFaattttyyúúddaallookk

Kissé baljóslatú az a hattyú, ami kí-
gyó módra tekereg Kovács András
Ferenc (KAF) új kötetének borító-
ján. Ilyenek a versek is, a Fattyúdalok
� ha tizenheten lennének, ez a kötet
lehetne a �Tizenhét fattyúk�. 

Ennél nagyobb és teljesebb azon-
ban a kötetkompozíció: KAF tíz év
verseit � látszólag a legtökéleteseb-
ben tiszta szórakoztató költeménye-
ket, népszerû mûveket � gyûjtötte
egybe. A szerzõ nem szorul különö-
sebb bemutatásra, a fülszöveg is csak
annyit közöl róla: 1959-ben szüle-
tett Szatmárnémetiben. 

Mi hozzátehetjük: a szereplíra és
a stílparódia kimagaslóan szellemes
egyéniségérõl van szó, s most is elsõ-
sorban mint formamûvész mutatko-
zik be. Aki szerette Varró Dániel
Bögre azúr kötetét (Bevezetés a szép-
irodalomba), az KAF-ot és a kaffo-
gást egyenesen imádni fogja.

A nyelvi játékok, a verstani vir-
tuozitás és ezek fölött a nyelv, a mo-

dor mint humorforrás csak szelep-
ként szolgál. Miként szerepversek,
úgy szelepversek is ezek, legyen szó
akár José Faustino Quijano bolíviai
poéta posztumusz bökverseirõl, akár
a szonettekrõl, a különféle dalokról
vagy a manapság e sorok írója szá-
mára már kissé túlságosan is népsze-
rûnek tetszõ limerickekrõl (kinek is
szól ez a sok limerick?): a csengõ-
bongó vidámság általában a borza-
lom kifejezését szolgálja.

A politikai extremizmus, a dikta-
túra, a fasizmus és annak különbözõ
rendû és rangú követõi, elõjelei gyak-
ran megjelennek a versekben � s nem
is csak az �Eaton Darr�-nak ajánlott
darabokban. 

Ez a közéleti tematika súlyos er-
kölcsi alapvetésekkel egészül ki,
néha a leginkább primer mód kacag-
tató sorokban: �Hazudj, ripõk, re-
formert: / A köz szavát ne formáld! /
A közszáj majd beforr, mert / A köz-
demokratákban / A közmorál defor-
mált.�

A versek másik érdekes forrása a
Tíz jegyzetben (filológiai poénok-
ban) és a � meglehetõsen érvényes és
történetileg is precíz módon � nóta-
szerzõkként aposztrofált elõdöknek
szánt ajánlásokban, vendégszövegek-
ben, parafrázisokban kirajzolódó
mûveltséganyag.

Az irodalomtörténet � miként
a régi idõkben � dallamtár KAF-
nál, s ezt a dallamtárat teszi még in-
kább teljessé saját komparatív szö-
vegeivel.
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Hogy kakofónia-e a világiroda-
lom? Nem tudni; inkább õsi munka-
dalok ritmusát hallani. Kovács And-
rás Ferenc kötete sok szempontból
archaikus vagy historizáló alkotás:
õt is magával ragadja a nyelvi régiség
gyönyöre, a díszített, bizarrkodó
megfogalmazások varázsa, akár-
csak az utólagosan sutának tûnõ,
kissé még kényszerûen illeszkedõ so-
roké. Így Pantheonjában az antikvi-
tás gyakran � és saját szójátékával:
phantasztikusan! � megidézett anti-
hõsei és a késõbbi századok vágánsai
mellett ott találjuk a teljes régi ma-
gyar irodalmi nyelvet is.

Ehhez még egy mondolatot ten-
nék hozzá: nem hagyhatjuk ki a rí-
mek élvezetét, KAF összes ríme zse-
niális, legyen akár kecske, akár echó.

KÉPES GÁBOR

(Magvetõ Kiadó, Budapest, 2003, 
91 oldal, 1490 Ft)  

FILIP TAMÁS:

AA  hhaarrmmaaddiikk  sszzeemm

Mondják, a macskának nemcsak egy
élete van. Különös lény, az biztos;
szemében távoli, mögöttes világok
fényeivel � az, csakugyan: született
médium. Többszörös élet, mély tit-
kok! Hol az a költõ, aki az efféle sû-
rûségnek hátat fordítana? Ha akad-
na is ilyen, az nem Filip Tamás. Az õ

szürke forrású (mert hétköznapias
külszínû), de annál sejtelmesebb cso-
bogású verseibõl nehéz volna össze-
állítani egy macskakönyvet, habár
nála is bejelentkezik macskaalkatban
a misztérium. A Délután nem éppen
lírai szerepben �ólálkodó� macskájá-
val ellentétben a Szoba négylábúja
más. �A székemen vénséges macska
ül. [�] Zöld szemében néha egy fil-
met látok peregni; homályos képe-
ket� � írja Filip. Termékeny homály-
ban és rejtélyes kapcsolatokban
egyébként sem szûkölködik  A har-
madik szem. 

Aki nem csupán közönséges lá-
tószervével, hanem lelke szemével is
olvas, hamar rá fog jönni, hogy a
Filip-szövegek alanya: maga is kétlé-
tû. A verstörténetek (az eseménye-
sen novellaszerû versek), amelyekkel
körülírja õt a szerzõ, szinte csak
azért születnek, hogy legyen honnan
befelé, a dolgok mögötti titkokra
néznie. Talán ez: a befelé nézés (vagy
még inkább: befelé látás) a leggyö-
keresebb tulajdonsága. Igaz, széles
irodalmi rokonságának szálai is itt
érnek össze; a Valéry költötte Mon-
sieur Teste például alapvonásainak
egyikével (�szemét különös módon,
mintegy bensõleg használja�) nagy
mértékben emlékeztet Filip hõsére.
De az eszközöknek ez a jószerével
minimális igénybevétele, a módszer,
ahogyan Filip közérthetõen, egy-
szersmind hitelesen mutat rá a ta-
pasztalati és a szellemi valóság reali-
tására és szétválaszthatatlan egysé-
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