
Konczek Jó zsef két év vel ez előt ti kö te te, A táj jal ma -
rad tam elem zé se so rán úgy érez tem, a szü lő föld, a csa -
lá di ere det, az if jú ko ri lá zak és a mű vé sze ti von zal mak
be mu ta tá sa után a köl tő adó sunk ma radt a pon to sabb
ön meg ha tá ro zás sal. Most vi szont For má ért só vá rgó cí -
mű köny ve nem csu pán kár pó tol ezért – jó ko ra meg le -
pe tést is szer zett. Vá la szol a ki va gyok én és a mi a vé -
le mé nyem a vi lág dol ga i ról kér dé se i re. Konczek hat va -
nas éve i ben hoz za nyil vá nos ság ra for ron gó éve i nek
egy re job ban le szűrt pár la ta it. Ko ráb bi éve i vel sem gaz -
dál kod ha tott rosszul az, aki nek a ké sei be érés vé gül is
meg ada tik. Nem a be ta ka rí tás sal: a „pi ac ra do bás sal”
kés le ke dett. 

A táj jal ma rad tam ver se it sok ban új ra ér tel me zi a For -
má ért só vár gó. Vá la szol a le ve gő ben ma radt kér dés re:
mi ért ma radt a köl tő a föl ne ve lő táj jal. Más kép pen
mond va, mi ért ma radt ma gá ra. Sza va it én így ér tem.

Íz lel ges sük egy kis sé a cí met: For má ért só vár gó. A
„for má ért” vá gya koz va-fá ra doz va ön ma gát ke res te
Konczek Jó zsef. Nem a val lo mást eről tet te – te ma ti ká -
ja tárgy sze rűb bé, stí lu sa tár gyi la go sab bá ala kult. Nem
egy fé le ki fe je zés mód ban ta lál ta meg egy sze ri és lé -
nye gi ön ma gát, ha nem a sok fé le ség ben, a vál to za tos -
ság ban. Né mi túl zás sal azt mond hat nám: ahány fe je -
zet ből áll a kö te te, an  nyi fé le han got és köz ve tí tő ele -
met ta lált az ön meg ha tá ro zás hoz. Volt er re né hány kí -
sér let elő ző köny vé ben is: fes tők mű ve i ben, vá sá ri ki -
ki ál tók mon dó ká i ban vagy ép pen a Gál Ist ván-fé le
Ménesgazdába il lő je le ne tek ben ke res te az ön ma gán
tú lit, a lé te zés kis és nagy cso dá it. Ott is olyas mi re ta -
lált rá, ami ből vis  sza kö vet kez tet he tünk ál ta lá ban az
em be ri lét re. Az újabb le le mé nyek most már ar ra is al -
kal mat ad tak, hogy még job ban rá érez zen az egyé nen
tú li lé te zés re. A mo dern köl té szet egyik leg fon to sabb
mód sze rét vet te igény be: a tár gyi át té te le zést. En nek
nem az a nyit ja, hogy egyes szám el ső sze mély ben be -
szél-e a köl tő, vagy ide gen sze mé lyek be köl tö zik. Ha -
nem hogy szó ra bír ja-e a fe cse gő fel szín alatt rej lő, né -
ma dol go kat. Eb ben a kö tet ben több ször si ke rült ez a
köl tő nek, mint a ko ráb bi ak ban. Itt már nem  csak jó
ver se ket ta lál az ol va só, ez köl té szet – a lét több  ol da -
lú vé gig gon do lá sa a po é zis ré vén. 

A könyv ele jén ol vas ha tó A XXI. szá zad köl tői. Ön -
szem be sí tés ez Pe tő fi ars po e ti cá já val. Tu do má sul vé te -
le an nak, hogy cse lek vés ér té kű vá te szi köl té sze tet ma
nem le het mű vel ni. De ott van a mű ben az azo no su lás is

a nagy előd del. Ő is épp úgy „pa ta kok, nyá ri me zők,
gye re kek, tű nő dő vé nek, bé kés ál la tok” ih le tett je volt,
mint Konczek. A mai köl tő pe dig re zig nál tan meg vall -
ja, hogy nem a „láng osz lop” sze re pé re hi va tott. A küz -
del mes XX. szá zad tör té nel mi fá radt sá gát mint ha már a
csont ja i ban, sőt a gén je i ben hor doz ná, aho gyan egész,
há bo rú ban szü le tett ge ne rá ci ó ja. Ez a nem ze dék du gott
vi rá got a pus ka csö vek be. Nem öl ni akar, ha nem ölel ni.
Konczek nem úgy ke res ma gá nak új utat, mint ha meg -
ha lad ta vol na előd jét, csak mint aki szem be néz a té -
nyek kel. „Da dog ni / meg hall gat ni kell” – ír ja, s en nek
tény sze rű en is hi te le van: so ká ig hall ga tag köl tő volt.
Utó lag érez zük csak, hogy mos ta ni meg va ló su lá sát ké -
szí tet te elő rit ka meg szó la lá sa i val. 

Jó zsef At ti la ne ve ze tes so rai sze rint „Hi á ba
tükröződöl ön ma gad ban, / csak más ban mos ha tod meg
ar co dat”. Ki ez a „más”? Min de nek előtt – a Nő.
Konczek ero ti kus ver sei az akt fes tők kö vet ke ze tes sé -
gé vel va ri ál ják az egy be fo nó dó em ber pár sze ret ke zés -
je le ne te it. Nem a ré gi ér te lem ben vett sze rel mes ver -
sek ről van szó, ha nem tisz ta ero ti ká ról. A ter mé sze tes
em be ri lényt mu tat ja föl nagy őszin te ség igén  nyel.
Mint ha ko runk Éne kek éne ke szól na. Az in tim je le net
két vagy há rom ezer év alatt sem ko pott el, mert min -
den em ber ma gán ügye ként sze mé lyes. Konczek a nép -
köl té szet hez és a mű köl té szet haj na lá hoz, Szap phó hoz
ju tott vis  sza. 

Az ero ti ka há lás té ma. Kü lö nö sen ak kor volt nagy
fel haj tó ere je, ami kor ha mis ti lal mak kal vív ta sza -
bad ság har cát a köl té szet. Most, hogy a sze re lem ben
sza bad a vá sár – és fő leg a vá sár sza bad –, azt ke re -
sem az ero ti kus köl té szet ben, hogy mi ként re a li zá ló -
dik a fér fi a nő ál tal, és vi szont. Mi ként ad ják vis  sza
egy más nak és szer zik vis  sza ma guk nak a meg cson -
kult vagy el ve szett sze mé lyi sé get. A má sik nem hez
tar to zó em ber az én meg le lé sé nek evi dens mód ja.
Tes ti ön meg va ló su lás. A cím női for má ért só vár gó ér -
tel me zé se sem len ne ta lán üres szó já ték, hi szen több
cik lust is szen telt a köl tő a ken dő zet len ero ti ká nak.
Au ten ti kus pél dák hoz nyúl, pél dá ul a Vargas
Llosának aján lott fe je zet ben (A la tin sze re tők). Má -
sutt a szi bé ri ai ro kon né pek med ve éne ke i hez for dul,
mint pél dá ul A med ve lány éne ké ben.

„Majd ját szunk bé kés ál la tok gya nánt” – ír ta Jó zsef
At ti la. Mi ért em be ribb ez, mint meg an  nyi ho lly woo di
film je le net? Az ál la tok ré vén so kat ta nul ha tunk, ön ma -
gunk ról is. Pél dá ul azt, hogy van-e ben nünk sze re tet és
ir ga lom. Át té te les pél dá zat nak ér zem az Azt mond ták,
öl jem meg a ku tyát cí mű me di tá ci ót. Em be ri vi szo nyok
mér he tők le be lő le. 

Mi lyen más mó do kon re a li zá ló dik még a köl tői én?
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Itt van nak pél dá ul a Szanyin-versek. Em lék szünk,
Ba ka Ist ván is orosz mo dellt vá lasz tott ma gá nak a
köz ve tett ön ki fe je zés hez Sztyepan Pehotnij-verseivel.
Konczek ugyan csak ott ho nos az orosz iro da lom ban –
új Ahmatova-kötete is bi zo nyít ja. A Szanyin-ciklusban
Konczek ol vas má nyos pró zai kö tő anyag gal ha bar -
csoz ta ös  sze a ver sek épí tő kö ve it, mint Weöres Sán dor
a Psychében. Így vett szem ügy re egy le het sé ges lét -
mo dellt, ame lyet az tán ha tá ro zot tan el uta sí tott: a kö -
vet kez mé nyek nél kü li em ber jól is mert tí pu sát, a kö -
zöny és a fe le lőt len ség alak ját. „Ko runk hő se” ez, aki
mos ta ná ban csi nált kar ri ert és óri á si ká ro kat. Ha kö -
rül né zünk, hogy az el múlt évek ben mi lyen em be rek
szer zé se-rom bo lá sa sik lat ta ki az or szág je le nét-jö vő -
jét, kön  nyen rá is me rünk a szanyini mo dell re. Konczek
köz vet le nül nem po li ti zál ver se i ben, de mé lyebb re ha -
tol, mint ha vers pub li cisz ti ká kat ír na. Ez is át té te les,
köz ve tett ki fe je zés. Kor sze rű meg szó la lás – Pi linsz -
kyvel mond va – ak tu a li zá lás nél kül. 

E cik lus ver set-pró zát vál to ga tó mód sze re se gí tet te
hoz zá a szer zőt a korjag-versek fe je ze té hez, amely ről,
úgy sej tem, még hall ha tunk, ha lesz még iro dal mi élet.
Konczek ki ta lált vagy meg ál mo dott egy nem lé te ző né -
pet, a korjagot, mely a Kam csat ka tund rá in él, már ki -
ha ló ban. Ten ge ri ha lá szat tal fog lal ko zik, vagy a he lyi
hal fel dol go zó ban ta lál meg él he tést. Az ősi nyel vet már
alig be szé li, akár csak a mi nyelv ro ko na ink. 

A korjag ver sek a Sor bonne -on ta nult, el fran ci á so dó
nyel vész től, Soulagintól szár maz nak. Ben ne szó lal tak
meg, ami kor nagy vá ro si dol go zó szo bá já ban is ten há ta
mö göt ti nép ének nyel vét ku tat ta. A vi lág sze me elé sze -
ret né tár ni a korjagok nyel vét, kul tú rá ját. A ma ga gyar -

ló mód ján fran ci á ra for dít ja sze rel mes ver se it. Eze ket
ha lá la után ta lál ja meg fran cia öz ve gye. Konczek „kor-
jag ere de ti ben”, ma gya rul és rész ben fran ci á ul is köz li
őket. Is mét re me kel a sze rel mi köl té szet ősi és új sze rű
da la i val. Tud ja, amit a mo dern köl tők, fes tők tud nak a
leg job ban. Hogy a ter mé sze ti em ber kör nye ze te és
men ta li tá sa al kal mas az em be ri lé nyeg meg ra ga dá sá ra.
A ha zai mű for dí tók rá érez tek, men  nyi ki ak náz ha tó
szép ség rej tő zik a ter mé sze ti né pek da la i ban. Konczek
a ma ga mód ján csat la ko zik a kincs szer zők höz. Sza bad -
já ra en ged het te a nyelv ér zék ét. A türk, csukcs-mongol,
észa ki ger mán és finn ha tá so kat őr ző korjag nyelv já ték,
ta pasz ta lat és in tu í ció szü le mé nye. Az ősi korjag hú ros
hang szer, a kantill tör té ne te sen finn szó szár ma zék, a
Ka le va lából is mert kan te lé re utal. Olyas mi ez a vi lág,
mint a gyer mek Jó zsef At ti la és test vé rei ál tal ki öt lött
püngrüc, Weöres Sán dor ant ark ti szi álom bi ro dal ma
vagy Ger gely Ág nes Ko balt-or szá ga. 

A korjag-versekben szo nett for mák jel zik: ez a nép tö -
re dék úgy őr zi ha gyo má nya it, hogy köz ben igyek szik
lé pést tar ta ni a vi lág kul tú rá val. A korjag nyel vész-köl tő
ti tok ban tán büsz ke ar ra, hogy fut ta tott jam bu sok kal,
tisz ta rí mek kel és csen gő as  szo nán cok kal bi zo nyít ja:
őse i nek nyel ve al kal mas ar ra, hogy mű velt, mo dern
köl tők él je nek ve le, és ha gyo má nya i kat meg őriz ve tör -
je nek ki pro vin ci á lis hely ze tük ből. A já ték ból ki hal lom
az ag go dal mas üze ne tet: íme a mai és hol na pi ma gyar
köl tő hely ze te. En  nyit te het, de ezt vál lal nia kell.

Jó okom van te hát, hogy mi nél na gyobb nyil vá nos sá got
kí ván jak Konczek Jó zsef iz gal mas-szép vers kö tet ének. 

Alföldy Je nő


