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Dragomán nagyon ért a hatáskeltés minden 
eszközéhez, így e regényének végére is egy nagy-
operai finálét, egy dramaturgiailag megkom-
ponált tömegjelenetet kreál. Az elsô regényé-
ben a hithû kommunista nagyapa temetése lesz 
a színpadias végjáték, amikor a Duna deltájából 
az apja koporsója mellé engedik a fiát, kezén-
lábán súlyos bilincsekkel. A család hisztérikus 
kitörése, a jelen lévô tömeg felzúdulása elôl egy 
kárpitajtón keresztül vonszolják el a hôst, a kis-
fiú pedig fut és fut az édesapját szállító börtön-
autó után. A MÁGLYÁ-ban a városi zendülés, mint 
már említettem, a forradalom során a kivégzet-
tek hulláit és a belbiztonsági iratokat eltüntetô 
vasgyáriak elégedetlensége, amely szíve szerint 
leszámolna mindenkivel, akiket valaha gyanú-
ba kevert, lesz a regény fináléja. A megmentett 
nagymama felnyíló szeme azonban éppoly kétes 
happy end, mint A FEHÉR KIRÁLY-é volt. Fizio ló-
giailag a halott és az élô szeme is felnyílhat, nem 
tudjuk meg, hogy valójában mi az igazság, ma-
rad a gyanúnk, hogy a tömegjelenetek díszle-
tezése újfent egy magáért való esztétikai meg-
fontolás felszínes cselvetése, A NAGY FÜZET párat-
lan feszültségével és belsô törvényeivel szemben 
csak egy nagy átverés.

Míg A FEHÉR KIRÁLY elsôsorban stilisztikai len-
dületességével, a minden elbeszélôi terhet köny-
nyen hordozó élményével tárt fel egy gye rek-
szem mel is érvényes világot, itt ez a friss te kintet, 
amely több is lehet, mint az életkorhoz kötött 
emberi nyitottság, szûkebben és átté telesebben 
érvényesül, már megrontották a világra való 
ôszinte rácsodálkozását a történelmi eseménye-
ket manipuláló külsô szempontok; a hitelesség 
és az ôszinteség veszít erejébôl. A magyarázko-
dások, az írói elhallgatások, a babonákkal átita-
tott hétköznapi történések, úgy tûnik, eltakarják 
elôlünk a közvetlen értés és átélés lehetôségét. 
Csak egy leszünk a tevékeny vagy passzív tö-
megbôl, aki semmit nem ért az elôtte zajló, sab-
lonossá egyszerûsített történelembôl. Nem ért, 
de elfogad. Aki nem lesz tanú, csak egy mecha-
nikus hang, egy stílus, egy tömegtermelési üzem-
módra állított szöveg hallgatója. 

A regény egészét egy olyan hajóhoz hason-
líthatjuk, amelynek az eleje tökéletes könnyed-
séggel szelné a vizet, a vég hatásvadász tatja 
azonban könnyûnek mutatkozik minden tekin-
tetben, így orrnehéz egyensúlytalansága miatt 
lassan a kisebb hullámok játékaként átcsap fe-

lette a valóság felül nem írható igazsága. Sok-
sok ragyogó jelenet, finoman árnyalt írói ötlet 
megy végül is veszendôbe. 

Sántha József
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Jónás Tamás: Lassuló zuhanás
Magvetô, 2013. 220 oldal, 2490 Ft

Olyanokkal olvastuk együtt Jónás Tamás RO-
MAGYAR címû versét a LASSULÓ ZUHANÁS címû kö-
tetbôl, akikre nem vonatkozik. A Balassi Inté-
zet mûfordítóprogramjára idén Len gyel or szág-
ból, Horvátországból, Törökországból, Kínából, 
Oroszországból érkeztek fiatal fordítók. Ôk nem 
tartoznak egyik versbeli kategóriába sem – nem 
magyarországi romák és nem magyarországi 
nem romák. Könnyebben, könnyedebben ol-
vassák a szöveget, nem érzik azt, hogy valamibôl 
kizáratnak. Talán furcsállják is a kategóriák közt 
feszülô indulatot. Én az elsô rubrikához tarto-
zom, ha a felosztás ez: „magyar” és „cigány”. 
Tisztában vagyok vele, hogy a vagy-vagy, a szem-
benállás az én csoportomtól ered. A többség 
választja ki magából a kisebbséget. Íme tehát 
az eredmény, ahogy Jónás Tamás elénk tárja: 
onnan nézve, abból a megkonstruált pontból, 
amit én hoztam létre, s amit ô elfoglalni kény-
szerült, „ô” vagyok, „ôk vagyunk”, rossz vagyok, 
rosszak vagyunk.

„Rossz a magyar, fél és gyáva.
Nem épít az igazára. 
Angyalnak reméli magát, 
s nincsen szárnya. 

Városokba tömörülnek, 
jókedvük van, nem örülnek. 
Gyûlölettel, ha szeretnek, 
az az ünnep. 

Cigány vagyok, mende-monda. 
Fajtámnak sincs reám gondja. 
Fehér ing a lelkem. Isten 
kigombolja.”
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Az utolsó versszakban mállani kezd a „cigány” 
is. Persze, hisz ha szembeállítódik a magyarral, 
akkor erôszakkal létrehozott pozíció. Jónás egy-
szerre teszi plasztikussá a különválasztás kate-
góriáit, és le is rombolja ôket. Radikális: meg-
kérdôjelezi, hogy ilyen értelemben a romaiden-
titásnak volna tartalma (s nem „mende-monda” 
csupán), és azt is, hogy volna közösségképzô 
ereje. Mit jelent akkor, hogy „cigány vagyok”? 
A szembenállás terhétôl nem érintett olvasók 
felfigyeltek az utolsó elôtti sor metaforájára, a 
lélek fehérségére. Vajon nem az asszimilációt 
idézi-e fel, kérdezték, azt, hogy a lélek fehér, 
míg a bôr nem? Én ezt nem hallottam bele a 
szövegbe. Merész felvetés. Engem inkább a kép 
hagyományossága kötött le, az, hogy mennyi 
költô kezén átment már az ártatlanságnak és 
tisztaságnak ez az allegóriája. Akik e tradíciótól 
szabadabban olvasták a verset, azt kérdezték, 
hogy ha végül Isten a lelket is kigombolja, mi 
marad az emberbôl – semmi? Nem marad sem-
mi a „magyarból”, a „cigányból”, az emberbôl 
– vagy mégis volna ott még valami. 

Jónás Tamás versei hol távolságra és iróniá-
ra fittyet hányva, vakmerô odaadással idéznek 
fel hagyományos lírai zárt formákat, ismerôs 
ritmusokat, bevett szerkezeteket, hol pedig el-
lehetetlenítik a figyelô befogadást, mert olyany-
nyira ismerôs a zenéjük. Azok, akiknek nem 
csengett ismerôsen ez a verszene, felfedezték 
a ROMAGYAR-ban a dekonstruktív mozzanatot. 
A „cigány” és „magyar” kategóriák kiüresedé-
sével létrejön a cím nyugvópontja, a köztes, tö-
redékes, keveredô identitás, a romagyarság le-
he tôsége. Ám a mûfordítók arra is felhívták a 
figyelmemet, hogy ne örüljek túlságosan, hisz 
ebben a szójátékban ott van a rom is. Romosak 
vagyunk.

A LASSULÓ ZUHANÁS daloskönyv, sok benne a 
József Attila-song, dúdolgatók, sóhajtozók züm-
mögnek, és ismerôs az önmegszólító versek ma-
gányos, dallamos hangja is. Az alkalmi líra szól 
így, de az alkalmat nem jeles napok adják, ha-
nem az élet, ahogy zajlik. Ezekben a dalokban 
él, reflektál, emlékezik, mesél az én. Szerelem, 
tönkrement házasság, két fiúgyermek, vonzal-
mak, szex s a gyerekkor, apa és anya, a korai 
évek, amelyekrôl máshol olyan elképesztô erôvel 
ír Jónás Tamás. Ehhez az alkalmisághoz meg-
lett a XXI. századi csatorna, az instant versköz-
lés módozata, a facebookos költôi jelenlét. Ha 
kész a vers, ki lehet posztolni, ha kész a követke-

zô, azt is. Ehhez a felpörgött verses kommuni-
kációhoz, az olvasókkal való dialogikus kapcso-
lattartás vágyához jól illik a könnyen fogyaszt-
ható, ismerôsen hangzó, leegyszerûsített József 
Attila-i hagyomány. De éneklôs gördülékeny-
sége helyenként elfedi azt, amit látni kellene, 
és ami az ereje: hogy néha minden tradíció, 
minden elôírás és elôítélet szétzúzódik benne, 
és a forma mindennek ellenére autonómmá, 
szinte esztétikai provokációvá válik. Ez ebben 
a kötetben túlságosan kevésszer történik meg. 
Ki emel kedik a számtalan, számolatlanul (szá-
molha tatlanul) áradó szöveg közül az a vers, 
amelyben Jónás Tamás úgy idézi meg a József 
Attila-i hagyományt, hogy azt mondja rá: nem. 
Ne légy férfi. 

„A férfiak még tökéletesek. 
Vöröslik meg-megremegô szájuk.
Két kavics-szemük nyitva, mint a seb. 
Bennük zihál Isten, hogyha ájult.

Nevetnek, így hazudnak a nônek.
Kozmosz a hát, fekete lyuk a szív.
A férfinál mindenki erôsebb.
Ha meg is hal, csak pár évet lazít.”

A rím- és retorikai kényszeren túl e vers kü-
lönös, dinamikus ingautat jár be jó és rossz közt, 
erôs és gyenge közt, élet és halál közt. Lebegôs 
pozíció a beszélôé: vajon ô férfi? Vagy inkább 
még kisfiú, mint a NE LÉGY FÉRFI elôtti versben, 
mely a kötet címadója? Ki volna itt a mintafér-
fi, kire vonatkozik a leírás? Az apára, Jónás írá-
sainak talán leggyakrabban és legfájdalmasab-
ban visszatérô alakjára? Arra, aki az apa lehetett 
volna? Vagy a férfiak is csak néha, pillanatokra, 
szakaszosan, töredékesen élhetik meg, hogy azok 
– tökéletesek, kozmoszhátúak? Az identitásnak 
ez a lebegtetése és lebegése, a szüntelen rá-
kérdezés a rögzített szerepekre, a kapcso latok-
ban elfoglalt pozíciókra fontos gesztusa lehetne 
egy elképzelt Jónás Tamás-kötetnek. A LASSULÓ 
ZU HANÁS-ban nem tudom elkülöníteni ezeket 
a gesz tusokat, úgy ömlenek a versek, hogy nem 
tudom ennél jobban szétszálazni, körbejárni 
ôket. A Magvetô nem tett jót ennek a még for-
málódó, de már mérhetetlenül fontos életmû-
nek. Egy jobban megválogatott, karcsúbb kötet, 
az lett volna – hogy a megidézett hagyomány-
nál maradjunk – szemmaró füst. 

Szûcs Teri


