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MILLEI LAJOS 

Jóna Dávid: Költőpénz 

Tudom, hogy sikere lesz a most megjelent Költő-
pénz című verseskötetnek. Nem, nem azért, mert 
látnok vagyok. Nem is azért, mert Jóna Dávid 
több évtizedes irodalmi munkássága garancia a si-
kerre, hiszen a mai, állandóan változó, folyvást 
megújuló világunkban a ma született garancia esté-
re már a halálos ágyán feküdhet. Azért vagyok biz-
tos a sikerben, mert aki ezt a könyvet elolvassa, 
megszólítottá válik. Ja, hogy sokan vannak olya-
nok, akik az irodalom berkeiben megszólítanak 
bennünket? Így igaz, de nem mindegy, hogy mi-
lyen hangnemben, mekkora elánnal, miféle szán-
dékkal és főként mennyire fontos mondanivalóval 
teszik ezt.  

Jóna Dávid megtalálta a tökéletes egyensúlyt. Mint a kötéltáncos, aki 
hosszú évek gyakorlásával képes magára irányíttatni a figyelmet, mert 
tudja, hogy a „produkció” a nézők lelki megelégedését szolgálja majd, ám 
éppen csak akkora dobpergés következtében teszi ezt, ami még nem 
bántja a lelkes nézősereg fülét. Az irodalmi életben sokan próbálnak kö-
téltáncos módjára egyensúlyban maradni, gyakorolnak eleget, hangoskod-
nak is, igyekeznek nagyokat kiáltva megszólítani bennünket, de a saját ri-
koltásuktól nem hallják a nézők elismerő sóhajtásait, megjegyzéseit, taná-
csait, és ezért a kommunikáció hiánya rendszerint kibillenti őket az 
egyensúlyból. 

Jóna Dávid tökéletesen egyensúlyoz már hosszú-hosszú ideje, mert mi-
közben mondja a magáét, meghallja, meghallgatja a másikét is, csodás bi-
zonyíték erre ez a kötet, hisz számos kortárs költő versére írt válaszver-
set, reflexiót. Vagy úgy, hogy teljesen azonosul a költeménnyel, vagy úgy, 
hogy saját nézőpontján keresztül láttatja azt, de mindkét esetben a saját-
ságos és egyedi Jóna-gondolatokkal teszi ezt.  

Az a költő, aki képes úgy rákiáltani a mai magyar irodalomra, hogy a sa-
ját hangja nem nyomja el a körülötte lévő értelmes beszédet, és mégis 
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mindenki meghallja a gondolatait, az a tehetségéről ad tanúbizonyságot, a 
tehetségéről, ami a legfontosabb ebben a szellemi kötéltáncban. 

Mégsem a fent felsorolt érveim alapján ajánlom Jóna Dávid Költőpénz 
című könyvét olvasásra, hiszen a racionális gondolkodásnál többet ér az 
emocionális szemlélet, ha egy verseskötetről van szó. Az érzelmek által 
vezérelt logika legmeggyőzőbb ajánlását pedig maga a szerző megtette 
már a könyvében, olvassák csak:  

 

„Mi, a járda repedéseiben megkapaszkodottak, 
sosem keresünk olyat, amit megtalálhatunk, 
de közben mindannyian a szeretetedre vágyunk, 
mosolyodra, egy marék apróra, nem többre,  
mint amit kétórányi parkolásra bedobálsz. 
Mától, amit köteteinkre költesz, nevezzük költő-pénznek.” 

 

Ha valakit még ez sem győzött volna meg, annak magyarázatképpen a 
figyelmébe ajánlom a szerző által a líra ünnepi öltözékét díszítő gyöngy-
sor örökérvényű, igaz csillogását: 

 

„Mi vagyunk a hóesés hangja, 
a hópelyhek súlya,  
mi vagyunk a tél illata, 
mi vagyunk a szállingózás maga.” 

 
(Parnasszus Könyvek, Budapest, 2019) 
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