
– Nem jellemzõ, hogy gyermekko-
rod emlékei motiválnák költészetedet
– bár vannak szövegeid, amelyek ki-
vételt képeznek –, így eddig megjelent
köteteidbõl csak egy töredékes csa-
ládtörténet bontakozik ki. Mesélnél
gyermekkorodról, hogyan nõttél föl?

– Egyszerû családban. Édesapám
szobafestõ-mázoló volt. Édesanyám
a körzeti orvos mellett asszisztens.
Békés megyébõl 1939-ben költöztek
föl Pestre, egy pici, tipikusan tót fa-
luból, Medgyesegyházáról. Tehát
egyszerû és szegény család volt a
miénk. Elég szorongó gyerekként
nõttem föl. Nehezen tudtam kon-
centrálni, az iskolában folyton más-
hol járt az eszem. A reál tárgyak kü-
lönösen rosszul mentek. Olyan fej-
görcsöm lett, ha felírtak egy egyen-
letet a táblára, hogy ki kellett men-
nem az óráról! Szóval, voltak gond-
jaim az iskolával. Végül estin fejez-
tem be a gimnáziumot. Viszont ren-
geteget olvastam, és megtanultam,
ami érdekelt. Persze mindig volt va-
lamiféle kisebbrendûségi érzésem az
egyetemet végzettekkel szemben. 

– Merrefelé laktatok? 
– Pestszentimrén. Aztán késõbb

átkeresztelték, a szenteket ugye el-
vitte a kommunizmus, és Pestimre
lett belõle. Nem ott születtem, ha-

nem a VIII. kerületi kórházban, de
ott nõttem föl. Általános iskolába is
Pestszentimrén jártam. 

– A nehézségek ellenére azért
szerettél iskolába járni?

– Nem szerettem! Mivel kövér
gyerek voltam, gyakran csúfoltak.
A humán tárgyakkal és a földrajzzal
úgy ahogy boldogultam, de a többi
tárgy nehezen ment, lusta is voltam,
rendszeresen nem készítettem el a
házi feladatot. Errõl eszembe jutott
egy történet. Magyarból és fogalma-
zásból én voltam a legjobb. Bár na-
gyon szeretett az osztályfõnököm,
aki egyben a magyartanárnõm is volt,
én nagyon lusta lévén, az õ óráira
sem nagyon írtam házi feladatokat.
Egy alkalommal A mi kertünk cím-
mel kellett volna fogalmazást írni. Az
órára éppen tanfelügyelõ érkezett.
Mivel én fogalmaztam a legjobban, a
tanárnõ engem szólított fel. Elõvet-
tem lassan a füzetemet, odalapoztam
szépen, ahová a házi feladatomat kel-
lett volna írnom, néztem az üres lapot
egy darabig, aztán belekezdtem: „A
mi kertünk…”! És egy jó, háromflek-
kes szöveget improvizáltam. Óriási
sikere volt, még a tanfelügyelõ is
megtapsolta! A tanárnõ megkért,
hogy vigyem ki a füzetem és az el-
lenõrzõm. Persze lebuktam, kiderült

hogy az üres füzetbõl „olvastam”.
Három osztályzatot kaptam. Egy
ötöst, mert jó volt a szöveg, még egy
ötöst, amiért hihetetlenül jól rögtö-
nöztem, és egy egyest, amiért nem
készítettem házi feladatot.

– Legalább igazságos volt.
– Igen, én is elégedett voltam! 
– Ha nem a tanulással, akkor mi-

vel telt a szabadidõd? Játékkal, fo-
cizással?

– A focizáshoz kövér voltam, ál-
talában néztem, ahogy mások ját-
szottak, s ha be is álltam, két perc
múlva lecseréltek, hogy inkább le-
gyek kapus. Szóval, nem igazán ér-
dekeltek ezek a dolgok. Mint mond-
tam, sokat olvastam, noha otthon ta-
lán tíz könyvünk ha volt. A nõvére-
met feltétlenül meg kell itt említe-
nem. Mária, szegénykém harminc-
négy évesen meghalt, ami rettentõ-
en megviselt, ahogy az anyám halá-
la is. Õ is korán, ötvennégy évesen
ment el. Szóval, ha valakitõl tanul-
tam valamit gyerekkoromban, ak-
kor a nõvéremtõl. Hat évvel volt
idõsebb nálam, és általában rábíztak
a szüleim, ha mindketten dolgoztak.
Elõször a dadám volt, késõbb pedig
– igen intelligens lévén – a szellemi
vezetõmmé vált. A Budapesti Taní-
tóképzõbe járt, és rengeteg dologra
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„Ha borbély volnék,

biztosan fej nélkül születnének az emberek!”

Beszélgetés Restár Sándorral 

Elérhet-e többet egy alkotó annál, hogy mûvei önmaga legtalálóbb

metaforáivá  váljanak? Restár Sándornak ez nem csupán szövegalko-

tóként sikerült. Beszédmódjában eredendõen kerül mindenféle pózt,

önkéntelenül hajtja végre az önmegközelítés mûveleteit, a szerepek föl-

derítését, felszámolását, sõt kialakulásuk megelõzését, amelyet, akár egy

beismerõ vallomást, a valóságba érkezés csillapíthatatlan vágya kész-

tet. Kies, formátlan vidék lehet ez – gondolhatnánk –, amely csekélynyi

modor számára is fullasztóan levegõtlen. Mégis lélegzik e táj, a restári

birtok! Szkepticizmusát szinte öntudatlanul oltja öniróniába, humorba,

így organizálva mindezt egy olyan vitális életszemléletté, amely vala-

mennyi megnyilvánulásán eluralkodik végül.



fölhívta a figyelmemet! Olvasta a
Nagyvilágot és az Új Írást. Rendkí-
vüli élményt jelentett, hogy tájéko-
zódhattam, hozzáférhettem ezekhez
a folyóiratokhoz! Rendszeresen ho-
zott nekem könyveket a könyvtár-
ból. Ha valamit nem értettem, elma-
gyarázta. Egyébként gyerekkorom-
ban is sokat jártam könyvtárba, erre
büszke is vagyok. Különben pedig
az összes nõbe szerelmes voltam, ez
kötötte le az idõm nagy részét.

– A tanító nénibe?
– A tanító nénibe is. Borzalmas

szerelmes verseket írtam! Egyszer,
egy általános iskolai osztálytársam
meglepett egy füzettel, amelybe an-
nak idején feljegyezte a verseimet,
de olyan szörnyûek voltak, hogy
gyorsan elégettem, nehogy valaki
megtalálja. 

– Emléknek azért eltehetted volna.
– Várj, idézek két sort! Én mint

reménytelen szerelmes állandóan
meg akartam halni és akkor: „Óh
jöjj vérfagyasztó látomás, én hívlak
senki más!” Szóval, meg kellett
szabadulnom ettõl a füzettõl.

– Hányan voltatok testvérek? 
– Ketten a nõvéremmel. Lehetett

volna még egy bátyám, de õ meghalt

háromnapos korában. Õt is
Sándornak hívták. Ez ál-
landó feszültséget okozott
késõbb apám és köztem.
Nehezteltem rá, amiért ne-
kem is a Sándor nevet ad-
ta, annak ellenére, hogy
egy halott Sándor már volt
a családban. Nagyon fájt,
hogy éppen a bátyám ne-
vét kell viselnem. Eleve
baj volt mindig a nevem-
mel, sokszor elírták.

– Szigorúan neveltek a
szüleid?

– Anyám nagyon erõ-
sen fogott. Borzasztó ke-
mény anyám volt! Persze
hozzá kell tennem, én tipi-
kus Ratkó-gyerek vagyok.
Tudod, úgy éreztem, mint-
ha én már nem kívánt játé-
kos lettem volna. Apám
galamblelkû ember volt,
de anyám éreztette, hogy talán jobb
lett volna, ha meg sem születik Sanyi-
ka. Ezért volt velem durva. Folyton
kifaggatott mindenrõl. Õszinte és hi-
székeny kisgyerek voltam, még a kis
stiklijeimet is mind elmeséltem. És
jöttek az iszonyú fenyítések! Elké-

pesztõ tárgyakat tört össze a fe-
jemen! Nagyon vad asszony
volt. Apám is szívesebben dol-
gozott, minthogy odahaza le-
gyen. Akkoriban nem volt di-
vat elválni, mert mit szól hozzá
a szomszéd…

– Az általános iskola után
hogyan alakult az életed?

– Az általános iskolát vi-
szonylag jó eredménnyel ab-
szolváltam, pedig tornából
meg kellett volna buknom, hi-
szen szekrényt ugrani, füg-
geszkedni a gyûrûn, kapasz-
kodni a bordásfalon, mind
megoldhatatlan problémákat
jelentettek számomra. Min-
denki rajtam nevetett, nagyon
kínos volt. Az általános iskola

nagyjából ment, 4,7-es átlaggal,
majdnem jelessel sikerült végeznem.
Akkoriban a nõvérem már fõiskolára
járt, ebbõl pedig az következett, hogy
nekem gimnáziumba kellett mennem!
De annyira nem érdekelt a gimnázi-
um! Általában semmi nem érdekelt.
Az igazság az, hogy amikor már sem-
mi sem érdekelt, akkor kezdtem írni. 

Szóval jött a gimnázium. A pest-
szentlõrinci francia tagozatos
Steimetz Miklós Gimnáziumba vet-
tek föl 1966-ban, ez akkoriban igen
nagy szó volt. Itt meglepõ módon ma-
gázták a diákokat. A humán tárgyak-
ból továbbra is megfeleltem, de a ma-
tematika órákról ugyanúgy kikéredz-
kedtem, mint a kisiskolában. Meg is
buktattak elsõ év végén, de a pótvizs-
gán jól teljesítettem. 1968-ban óriási
botrány kavarodott körülöttem. Úgy-
nevezett önkéntes építõtáborokat
szerveztek akkoriban, amelyek annyi-
ra mûködtek önkéntes alapon, hogy
mindenkinek kötelezõ érvénnyel
mennie kellett. 1968-ban éppen Do-
bogókõre. Valamiféle hadiutat építet-
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tünk, borzasztó kõfejtõ munkák kísé-
retében. Azzal kezdõdött, hogy a
földmunkák közben fölrobbant vala-

mi második világháborús gránát vagy
lõszer, és az egyik gyereknek levitte a
lábujját. Így indult az én iszonyatos
politikai karrierem! Akkoriban már
hangadó voltam a srácok között és
ülõsztrájkot szerveztem azzal az in-
dokkal, hogy ilyen körülmények kö-
zött nem vagyunk hajlandóak tovább
dolgozni. Hatalmas botrány lett! Ezt
tovább tetézte, amit aznap hallottunk
a Sokol rádiónkon, hogy a magyar
hadsereg is bevonult Csehszlovákiá-
ba! Na, gondolhatod, hogy az én ülõ-
sztrájkos szervezkedésemet azonnal
összekapcsolták ezzel az esemény-
nyel! Nyilván Restár ez ellen is tilta-
kozik! Így is volt. Tiltakoztam, és lá-
zítottam mindenkit. Magyar ember-
ként szégyelltem magam, ráadásul ro-
konaim is élnek ott. Hogy nézzek a
szemükbe, borzasztó érzés volt. Per-
sze azonnal elzavartak a táborból, az-
tán megtorlásként az ország vala-
mennyi nappali középiskolájából ki-
tiltottak. Mondhatni, megpecsételõ-
dött a pályám. Nem volt mit tenni.
Na, erre összeült a családi kupakta-
nács, hogy mi legyen ezzel a szeren-

csétlen gyerekkel. Azt el kell monda-
nom, hogy minden nyári szünetben,
tehát általános iskolás koromtól kezd-

ve eljártam segíteni apám-
nak. Keményen dolgoz-
tunk, kitanultam a festés-
mázolást. Megszerettem
ezt a munkát. Mostanában
is csinálnám, de már egy
sámlin is szédülök, nem-
hogy a létrán. Ha mázolni
kell ajtókat, ablakokat,
amiket lapra lehet fektetni,
azt gyönyörûen elkészítem
a mai napig. Idõnként
azért manapság is vállalok
ilyen alkalmi munkákat. 

Szóval, mikor össze-
gyûlt a család az ügyem-
ben, még a szomszédokat
is összehívták, hogy mi le-
gyen a gyerekkel, kicsap-
ták a gimnáziumból, elta-

nácsolták valamennyi iskolából, mit
lehet most tenni?! Apám azt mondta,
szobafestõ ne legyek, mert
az nagyon nehéz munka.
Akkor jött a szomszéd bá-
csi, aki remek tanárember
volt. Eredetileg fran-
cia–német szakos, de bün-
tetésbõl 1956-os szereplé-
séért visszaminõsítették
általános iskolai matema-
tika–fizika szakos tanárrá,
mert abból is volt szak-
vizsgája. Tehát azzal bün-
tették, hogy nem tanítha-
tott gimnáziumban nyel-
veket. Õ volt a mozigé-
pész is, õ segített bejut-
nom a moziba. Akkoriban
két forint volt a jegy, ami
nagy pénznek számított.
Tíz forint zsebpénzt kap-
tam otthon egy hétre, de
abból kellett megvennem
a heti villamosjegyet is,
ami 2,70-be került, mert Pestimrérõl
Lõrincre két villamossal kellett men-
ni. Szóval a tíz forintot úgy kellett be-

osztani! Viszont egy vasútállomással
laktunk szemben, és mivel jó erõben
lévõ gyerek voltam, rendszeresen vál-
laltam vagonkirakásokat, egész jó
pénzt adtak érte.

– Végül hogy döntött a kupakta-
nács?

– Az egyik szomszéd, aki vízveze-
ték-szerelõ volt, azt mondta, Sanyi-
kám, legyél vízvezeték-szerelõ, mert
a csapok mindig elromlanak, ez na-
gyon fontos foglalkozás! Na, hát vé-
gül is az lettem! De nem értek hozzá,
pedig évekig dolgoztam benne! Víz-,
gáz-, központifûtés-szerelõ, hegesztõ
a szakmám. Hegeszteni szeretek, tu-
dok is. Az összes többihez nincs affi-
nitásom, és évekig ebbõl éltem! Ezt
képzeld el! Sokszor megcsináltam, de
olyan undorral, utálattal, valahogy
összetákoltam mindent, nem robbant
föl egy épület sem miattam, de semmi
érzékem nem volt hozzá. Ráadásul
egy maszek mesterhez adtak tanítani,
aki jellemzõen kifutófiúnak használt.

Esetleg vághattam menetet a csövek-
re, de a szakmára nem tanított. Na,
mindegy. De elméletbõl jó voltam!
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Például megtanultam a biológiai
szennyvíztisztító berendezés mûkö-
dését, hogy a különbözõ galandférgek
hogyan emésztik meg a fekáliát!
Egyébként nagyon szépen megtisztít-
ják a szennyvizet, ez a mai napig mû-
ködik. Szóval, elméletben ment a do-
log, de a szakvizsgán ott is megbuk-
tam. A következõ történt! Az öreg
maszeknak semmilyen hegesztõ ké-
szüléke sem volt, tehát nem gyakorol-
hattam. A vizsgán valamennyi felada-
tot egész ügyesen megoldottam. Az-
tán rám kérdezett a vizsgabizottság
elnöke, hegeszteni tudok-e? De nyil-
ván félig viccelve, mert mindenbõl
ötöst kaptam. Hát nem tudom, még
nem próbáltam. Na, ne mókázzon –
mondta –, és kezembe nyomta a he-
gesztõpisztolyt! Azt sem tudtam, ho-
gyan kell begyújtani, majdnem föl-
gyújtottam az egész mûhelyt! Meg-
buktattak. Három hónap alatt megta-
nultam hegeszteni, és átmentem a
pótvizsgán. Apám egy gyárban dol-
gozott, és beprotezsált a mûhelybe,
hogy fizetés sem kell, csak a gyereket
tanítsák meg valahogy hegeszteni.
Három hónapot ingyen dolgoztam, de
megtanultam úgy, hogy a mai napig
tudok. Van egy érdekes történetem er-
rõl is. Múltkor sétálgattam a Mátyás
tér környékén, végül a Teleki térnél
kötöttem ki. Látom, hegesztenek egy
kétszáz milliméteres csövet! Elég jól
voltam öltözve, de arra gondoltam,
megpróbálnám, hiszen már száz éve
nem hegesztettem. Szóltam az egyik
srácnak, megengednétek, hogy he-
gesszek egy kicsit. Fogadjunk egy lá-
da sörbe, hogy nem tudod megcsinál-
ni! – röhögtek rajtam. Nyakig sáros
lettem, de olyan varratot csináltam a
csövön, hogy teljesen elámultak!
Örülök, hogy kipróbáltam. Tehát ne-
hezen, de elvégeztem a vízvezeték-
szerelõ iskolát. Miniszteri külön en-
gedéllyel, az ipari iskolával párhuza-
mosan végezhettem a gimnáziumot
esti tagozaton, így az érettségit is
megszereztem! Közben a gyáli mozi-

ban és mûvelõdési házban egy klubot
kezdtem vezetni mint afféle népmû-
velõ. Képzeld el, hogy képes voltam
Gyálra Syrius koncertet szervezni.
Hatalmas zenekarnak számított akko-
riban! De a hétvégéim többnyire az-

zal teltek, hogy ötórai bicskázással
egybekötött táncmulatságokat kellett
itt felügyelnem. Ez volt a fõ tevé-
kenységem. 

– Tanulmányaid befejeztével el-
mentél dolgozni?

– Igen, a szakmámban, de a leg-
nagyobb utálattal! Közben már íro-
gattam. Talán volt már a verseim kö-
zött elég tûrhetõ is. De olyan lap
nem volt Magyarországon, amelyik
el ne utasított volna. Mindig ugyan-
olyan vastag paksaméták érkeztek
vissza, mint amilyeneket elküldtem.
Ettõl nagyon megrendült az önbizal-
mam. Arra gondoltam, tényleg dilet-
táns volnék? Valamennyi levélben az
állt, hogy ezek már egész jók, de…
Mindig volt valami „de”! Igen, ez
már majdnem jó, várjuk újabb
anyagát… Akkoriban nagyon termé-
keny voltam, úgyhogy másnap már
adtam is föl az újabb csomagot…
Van olyan szerkesztõ, akitõl vagy
harminc levelet õrzök!

– Végül milyen élmények, hatá-
sok és ki vagy kik indítottak el az
irodalmi pályán?

– Kilencéves voltam, tehát a gye-
rekkönyvtárba kellett járnom. Volt ott
egy Éva néni nevezetû könyvtárosnõ,
aki látta, engem nem érdekelnek már
a Vernék, az ifjúsági regények, és a
kezembe adott valamit Dérytõl.
Dérytõl el voltam ragadtatva. Telje-
sen megbabonázott, fõleg a novellái!
És Juhász nagy eposzai! A Sántha
család, A tékozló ország.

– Kilencévesen ezeket olvastad!?
– Igen. Monumentálisnak érez-

tem! Annyira megragadott, hogy
valaki ennyire kozmikusan látja a
semmit! Én úgy imádtam a semmit!
Én mintha mindig a semmiben le-
begtem volna! Kitaláltam magam-
nak, hogy igazán én nem is létezem,
az életem sem velem történik. Itt
csak a szövegek vannak, amelyek
közé engem elbújtattak.

– Tehát Éva néni terelgetett a
szépirodalom felé?

– Igen. Természetesen belé is sze-
relmes voltam. A nõvérem is sok
könyvet adott a kezembe, és rengete-
get mesélt. Apám is nagy mesélõ,
amolyan legendás nagyotmondó
volt, imádta kiszínezni a történeteit.

– Kinek vitted az elsõ verseidet?
– No, az érdekes volt! Gimnazista

koromban mertem õket megmutatni
elõször. Volt egy rádiós szerkesztõ,
sajnos már nem él, hiszen akkoriban
is idõs volt, Dénes Istvánnak hívták.
Az õ felesége volt a magyartanárnõm.
Engem nem tudott megfogni a görög
irodalom. Idegesített, hogy Odüssze-
usz mit bolyongott össze-vissza, föl
se fogtam. Már voltam vagy negy-
venéves, mire megértettem, és el-
kezdtem antik irodalmat olvasni. Szó-
val megmutattam a magyartanárnõm-
nek a verseimet, s õ elhelyezte a Ga-
rabonciás címû iskolaújságunkba.
Azóta sincs belõle példányom, lehet,
õrzi valaki, még nem jutottam hozzá.
Aztán mivel látta, hogy én utálom ezt
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az egész elsõs irodalmat, kitalálta ne-
kem, hogy a frissen megjelent verses-
kötetekbõl, – amelyekbõl mindig õ
hozott nekem egy-egy példányt – ké-
szüljek föl, és a következõ alkalom-
mal tartsak elõadást az osztálynak.
Mindig nagy sikerem volt! Olyan
szerzõkbõl is kellett készülnöm, mint
Váci Mihály, Simon István meg
Garay Gábor, de még mindig szíve-
sebben tettem, minthogy az ókorral
foglalkozzam! Kaptam fél órát a
negyvenöt perces tanórából, és bemu-
tathattam egy-egy könyvet. Utána
úgy éreztem, talán vagyok valaki.

– És a verseid?
– A magyartanárnõm bevitte a fér-

jéhez a rádióba, aki azt mondta, hogy
akadnak egész jó írásaim, de tizenöt
évesen a rádióban? Azért az élet nem
így mûködik. Õ továbbadta Tornai
Jóskának. Tornaitól kaptam egy na-
gyon szép levelet, hogy lát bennem
fantáziát, de írjak inkább novellát.
No, írtam gyorsan három novellát, és
nyomban elküldtem neki, mire õ:

„inkább mégis verset ír-
jál!” Biztosan jelentékte-
len ügy volt ez számára, és
nem emlékszik már rá, de
egy tizenöt éves gyerek-
nek nagy élményt jelen-
tett, hogy Tornai József
válaszol neki. 

– Melyik országos lap-
ban publikáltál elõször?

– Akkoriban alig voltak
lapok. Volt pár irodalmi
lap, és nem is tudom, ho-
gyan keveredtem én a Ma-
gyar Ifjúság címû hetilap
környékére, de ott összeis-
merkedtem egy igen derék
emberrel. Költõ volt, és a
Magvetõnél szerkesztõ,
Köves Istvánnak hívják.
Megtetszettek neki az írá-
saim, így rendszeresen for-
dulhattam hozzá. Van egy
Jazz-ciklusom, többek kö-
zött abból is adtam verse-

ket neki. Megjelenés elõtt hozta a
korrektúrát, mondtam neki, hogy va-
lamit elírtak, mert ez így nem helyes,
mire megkérdezte, értek-e lengye-
lül? Mondtam, hogy lengyelül nem,
de jazzül értek! Na, erre megbízott,
vezessek egy jazz-kritikai rovatot a
lapban. A státusom „külsõ fõmunka-
társ” volt, persze ilyen beosztás azóta
sem létezik. Akkoriban éjjel-nappal
ide írtam. Kis lap volt, de a kulturális
részével azt csinálhattam, amit akar-
tam. Magam választhattam ki, me-
lyik könyvrõl írok, melyikrõl nem.
Szabad kezet adtak.

– Akkoriban ebbõl éltél?
– Nem. Továbbra is, mint vízve-

zeték-szerelõ kerestem a kenyerem.
Kitaláltam magamnak, hogy a ki-
sebb munkákat el tudom végezni,
úgyhogy elmentem TMK-s karban-
tartónak. Ez annyit tett, ha elromlott
egy vízcsap, én kicseréltem. Ilyes-
mit meg tudtam oldani. Ahhoz nem
kell különösebb szakmai érzék, ha
leesik egy WC-deszka, fölrakj egy

másikat! Elszegõdtem egy külker
céghez, a Hungarotexhez. Közben a
Magyar Ifjúságon keresztül megis-
merkedtem Ladányi Mihállyal. Sze-
rinte õ volt a földön az egyetlen kom-
munista, az összes többi csak párttag.
Eredeti, nagyon derék ember volt, le-
hengerlõ személyiség. Sokat tanul-
tam tõle. Különösen emberségbõl.

– Rokonítanak is vele a kritikusaid.
– Leginkább Jankovics Jóska

hangoztatta ezt. Egyébként három
nagyformátumú kritikussal volt sze-
rencsém megismerkedni életemben.
Szakolczay Lajossal, Vasy Gézával
és Jankovics Jóskával. Tõlük is so-
kat tanultam!

– Ladányi is egyengette a pályá-
dat?

– Ladányi megjelentette néhány
versemet a Népszabadságban, amitõl
késõbb már nem voltam olyan bol-
dog! A Népszabadság úgy akart ke-
zelni idõvel, mint egy munkást, aki-
bõl munkásköltõt csinálhatnak. Én
azonban nem éreztem magam mun-
kásnak, inkább kényszermunkásnak!
Úgyhogy semmi kedvem nem volt
ahhoz, amit ott vártak tõlem! Persze,
valamibõl élni kellett. Hiszen akkor
már nõs voltam, oda kellett figyel-
nem. Nagyon hamar megnõsültem!
Ennek fõ oka az volt, hogy igencsak
megromlott anyámmal a viszonyom,
gondoltam, inkább elköltözöm, pedig
egy szép, négyszobás családi házban
laktunk. Szegény elsõ feleségemmel
jól kitoltam, hiszen nagyon szeretett
engem, én kevésbé, mégis összeháza-
sodtunk. Huszonegy éves voltam, és
huszonkét éves koromra már gyere-
kem született! Szilvia lányom idén
harminchárom éves. Tehát muszáj
volt dolgozni, mert a családot el kel-
lett tartani, ennyi férfiúi becsület kell,
hogy legyen az emberben. A Magyar
Ifjúság viszonylag jól fizetett. Írtam
mindent – recenziót, jazzkritikát, ri-
portokat és rengeteg verset is.

– Véget is ért a pályafutásod a
Népszabadságnál?
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– Nem, folytatódott! Jó néhány ver-
semet közölték még. Ladányi a Rákó-
czi nevezetû nagy presszóban szer-
kesztette a lapot, szemben a Népsza-
badság szerkesztõségével. Amikor õ
volt a hétvégi ügyeletes, szombaton-
ként rendszeresen betértem hozzá.
Egyszer azt kérdezte, van-e egy nyolc
centis versem. Éppen annyi hely volt!
Na, így nézett ki a lapszerkesztés! De
remek ember volt. Szóval a
Hungarotex textil cégnél dolgoztam
karbantartóként. Sajnos ott is iszákos
kollégáim voltak. Egy kazánházban
volt a mûhelyem, szerettem itt lenni.
Igen ám, csakhogy a kollégáim látták,
hogy rendszeresen írok a Magyar Ifjú-
ságba, ami mégiscsak a KISZ lapja
volt, és azt tényleg rengetegen olvasták
akkoriban. Na, kezdtek gyanakodni, ki
lehet ez a Restár, biztosan valami be-
épített ember. Szóval féltek tõlem! Va-
lójában író, köl-
tõ, itt meg el-
játssza a vízveze-
ték-szerelõt! Tar-
tottak tõlem, s én
ezzel rendszere-
sen visszaéltem.
Mondtam a fõ-
nökömnek, hogy
el kell mennem
ebbe a szerkesz-
tõségbe, abba a
szerkesztõségbe,
közben nem
mentem én sem-
miféle szerkesz-
tõségbe, rend-
szeresen lógtam. Akkor még a JAK-ot
FIJAK-nak hívták. Oda nem is tudom,
kinek az ajánlására vettek fel, kaptam
egy szép, fényképes igazolványt is.
Na, azt megmutattam egyszer a fõnö-
kömnek, teljesen elájult! Utána azt csi-
náltam, amit akartam.

– Ez mikor történt?
– 1977-ben. Még dühöngött a

kommunizmus.
– Szeretsz az irodalomról, a ver-

seidrõl beszélgetni?

– Attól függ. Van, amikor el tudom
képzelni magamról, én tényleg költõ
vagyok, egyáltalán, hogy valaki va-
gyok! Egyébként kishitûség jellemez. 

– 1983-ban jelent meg elsõ ver-
seskönyved Az álom szerkezete
címmel. Milyen volt a fogadtatása?

– Elõször Rózsa Bandiról beszél-
jünk, akit nagyon megkedveltem, õ
volt a kötet szerkesztõje. Komoly
harcokat folytatott a könyv megje-
lenéséért. Kardos kirúgott a Magve-
tõtõl, aztán kirúgott a Szépirodalmi
is. Így a Kozmoszhoz lehetett csak
menni, mivel más kiadó nem volt.
Ez így mûködött akkoriban. 

– Milyen címen rúgtak ki? 
– Kardosnak politikailag volt

problémája a kézirattal, a Szépirodal-
minál azt mondták, egész jó, de vár-
junk még a könyvvel, egy-két év
múlva jelentkezzem más írásokkal.

Kegyetlen volt a Kozmosz is. Kötöt-
tek ugyan egy szerzõdést, ám abban
az szerepelt, hogy a kiadó négy éven
belül köteles megjelentetni a köny-
vet. Na, ezt be is tartották! Ami kész
volt már ’79-ben, végül ’83-ban je-
lent meg. Egyszer Sík Csaba behívott
az irodájába. Sándorkám – mondta –
ez nagyon jó, csak – és elõvett egy
listát – ezt a huszonhét verset kellene
kihagyni belõle! Ájultan néztem rá és
a listára. Az a helyzet, Csaba – mond-

tam neki –, hogy ezért a huszonhét
versért írtam ezt a könyvet, úgyhogy
kérem vissza! Szemtelenül bátor vol-
tam, de úgy döntöttem, nem érdekel,
lesz-e könyvem, ha ezek a verseim
nem lehetnek benne.

– Mivel indokolták, hogy ki kell
hagyni azt a huszonhét verset?

– Politikai okokkal. Az elsõ köte-
temhez Rózsa Bandi írta a fülszöve-
get. A következõt írta, amiért felelõs-
ségre vonták szegényt: „Nincsenek il-
lúziói sem önmaga, sem jelenlegi tár-
sadalmi viszonyaink értékelésében.”
1983-ban ilyet leírni! Azt, hogy „je-
lenlegi társadalmi”, úgy értelmezték,
hogy még kibírjuk valahogy, de lesz
ez még jobb is! Akkor még létezett ki-
adói fõigazgatóság, ott Rózsa Bandi
még fegyelmit is kapott emiatt. Hogy
milyen volt a fogadtatása? Megjelent
egy-két recenzió. Vicces, hogy azok-

ban a lapokban,
ahol én publikál-
tam, soha, egyetlen
könyvemrõl sem
jelent meg semmi. 

– Bemutatója
volt?

– Igen, az Író-
szövetség klubjá-
ban. Ott volt Czine
Mihály is. Azt
mondta, annyira
borzasztó ez a kö-
tet, hogy már jó, és
nem lehet letenni.
Hadd térjek vissza
Sík Csabához. Te-

hát elhoztam a kéziratot a Kozmosztól.
Úgy voltam vele, rendben, nem lesz
könyvem soha, de nem fogok megal-
kudni! Egy hónap múlva kaptam egy
táviratot Sík Csabától: „Átdolgozatlan
köteted kéziratát várjuk a kidobóba!”
A kidobóba! Gyönyörû! Végül is, egy
versnyit én is engedtem, ha nagyon
muszáj – mondtam neki –, hagyjuk ki.

– Hány példányban jelent meg?
– Ezerkétszáz példányban. Ma-

napság nagyon szép példányszám
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volna! Most a Széphalom Kiadóban
van egy új könyvem, ha minden jól
megy, még idén megjelenik hatszáz
példányban. 

– Hogyan emlékszel vissza a ko-
rabeli irodalmi életre? Milyen volt
a hangulata?

– Nagyon jó. Szerettem eljárni, fõ-
leg a FIJAK-féle megmozdulásokra.
Jó viták voltak. Késõbb be is tiltották,
pontosabban felfüggesztették a mû-
ködését, ezután keresztelték át JAK-
nak. A FIJAK-ban, úgy éreztem, vég-
re megtaláltam a helyem. Éreztem
magam valakinek. Egy idõben min-
dig az gyötört, hogy a melósok között
nem érezhettem magam melósnak,
azoknak gyanús volt, hogy én költõ
vagyok. A költõk között meg azt hit-
tem, õk meg melósnak néznek! Szó-
val okozott ez némi identitászavart.

– Második verseskönyved, a Kelet-
európai térzene borítóján a grafika
egy vodkásüveget mintázó szobor ta-
lapzatának támaszkodó utcazenész-
ként ábrázol, szaxofonozol, a lábad
beleolvad az utcakövekbe. Hobó élet-
formádat megalapozza valamiféle tu-
datosság, vagy ez csupán szerep? 

– Javarészt fikció. Kitaláltam ma-
gamnak ezt, hogy valamivel azért
kitûnjek. Szentmihályi Szabó Péter
írta valamelyik könyvem fülszöve-
gében, hogy a költészetem villoni
hányavetiségû, vagabund. Ezt né-
hány lexikon is átvette. Ez nem
ilyen egyszerû, én sokkal zárkózot-
tabb, szorongóbb típus vagyok. Az
írásaimért nagyon megharcolok, so-
kat dolgozom velük! Szóval, mind-
ez inkább a vagányság látszata.

– Ha egy hajléktalan költõvé
lesz, akkor inkább fedélnélküli álla-
pota válik jelölõjévé, többnyire el-
választhatatlanul. Azonban te költõ-
ként váltál hajléktalanná egy idõre.
Elmesélnéd ennek a történetét?

– Körülbelül négy éve történt.
Akkoriban halt meg a harmadik fe-
leségem, és a szokásosnál is többet
ittam. Pszichés betegségem is van,

hiszékeny is vagyok, könnyen be le-
het csapni. Megbízom az emberek-
ben! Mindenkirõl azt feltételezem,
hogy jó szándékú és tisztességes.
Így lettem a lakásmaffia áldozata.
Gyakorlatilag egy nem létezõ lakás-
ra cseréltem a sajátomat.

– Hol laktál?
– Egy egyemeletes házban, a Prá-

ter utcában. Csupa szoba-konyhás la-
kásokból állt az egész épület, ahol ál-
landóan botrány volt, már nem bírtam
idegekkel, mindenképpen el akartam
jönni onnan. De önkormányzati lakás
lévén csak cserérõl lehetett szó, el-
adásról nem, és én egy nem létezõ la-
kásra cseréltem. Megmutattak egy
gyönyörû szép lakást, kisebb volt,
mint az enyém, de ráfizettek kétszáz-
ezer forintot. A pénzt fel is vettem, az-
tán kiderült, hogy a szerzõdésben sze-
replõ lakcím nem létezik. Még a ház-
szám sem. Én voltam a hatodik vagy
hetedik, akit becsaptak. Hiába volt bí-
rósági per. Attól, hogy valamelyik
börtönben ül, még nem lesz lakásom.
A Földön mindenhol aludtam már.
Laktam már pincétõl a padlásig, erdõ-
ben, saját magam által készített sátor-
ban, még a kispesti temetõben is, egy
frissen kiásott sírgödörben! Már dere-
sedett éjszakánként. Éppen arra za-
rándokoltam, ittas is voltam, arra gon-
doltam, ott lenn csak nincs olyan hi-
deg, mint fönn. Százhatvan centimé-
ter általában egy sírgödör mélysége,
ott lenn nincs annyira hideg, mintha
fönt alszom a sírkövön. Igen ám, de
másnap délelõtt jött a temetés, és én
még mindig aludtam! Az egyik sír-
ásó, majdnem rám ejtette a koporsót,
nagy botrány lett. Képzeld el a gyá-
szoló tömeget! Kihúztak, aztán gyor-
san elmenekültem. Laktam én min-
denhol. És rájöttem, ilyen helyzetben
nincs barátság! Fizetni kell az albérle-
ti díjat. Nagyon kevés pénzbõl élek,
ötvenezer forint sincs a rokkantnyug-
díjam. Ha épp nem írnék semmit
vagy nem vállalnék alkalmi munká-
kat, tengõdnék csak.

– Hozzátett ez valamit a költésze-
tedhez? 

– A hajléktalanság?
– Igen.
– Ezt az új könyvemben olvasha-

tod majd. Nagyon megvisel, hogy ál-
landóan költözködni kényszerülök.
Volt úgy, hogy két évig egy betût sem
tudtam írni, mivel a mindennapi meg-
élhetésért küszködtem, és akkor nem
az íráson jár az ember esze. A József
Attila emlékévben meghívtak egy gö-
döllõi megemlékezésre, hogy olvas-
sak föl a verseimbõl. Az interneten
megjelent ajánlóban úgy szerepelek,
mint Restár Sándor, a hajléktalan köl-
tõ. Ilyen nincs! Azt sem szeretem, ha
valakire azt mondják, hogy költõnõ!
Valaki vagy költõ, vagy nem költõ.
Az, hogy volt idõ, amikor hajléktalan
voltam, az a személyes tragédiám, de
nem ez minõsíti a költészetemet!

– A már említett Kelet-európai
térzene címû könyved 1990-ben je-
lent meg. Ebben a politikai átalaku-
lásra a A mi kis önéletrajzunk címû
versciklussal reflektálsz. Hogyan él-
ted meg a rendszerváltást?

– Gyûlölöm a kommunizmust, bár
ami most van, azt még inkább! Óriási
eufóriában éltem át, hogy eltûnnek
végre az orosz tankok, és szép, sza-
bad hazám lesz. Ezért megtévesztett
embernek érzem magam. Az SZDSZ
alapító tagja voltam, miután ez a párt
úgy indult, mint akik leginkább utál-
ják a kommunizmust. Ez óriási ha-
zugság volt! Nekem akkoriban a fél
életem a plakátterjesztésrõl, az agitá-
lásról és az aláírásgyûjtésrõl szólt,
Duna-körös is voltam, szóval min-
dent csináltam. Elhanyagoltam a csa-
ládomat, a munkámat, mindent. Én
szereltem le mint az SZDSZ mikulá-
sa a pestlõrinci–pestimrei tanácshá-
záról a vörös csillagot. Mikorra elju-
tottunk a választásokig, már kerületi
ügyvivõ voltam az SZDSZ-ben, saját
irodával. Egyszer csak jött a pártuta-
sítás, hogy a Hit Gyülekezetének
mind a hatszáz tagját vegyem föl a
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pártba, állítsam ki a tagkönyveiket.
Na, ez már sok, – gondoltam – csinál-
ja, aki akarja, én nem! Kiléptem.

– Ez mikor történt?
– A választási kampányban még

részt vettem 1990-ben. Országgyûlé-
si képviselõnek is akartak indítani.
Mondtam, erre alkalmatlan vagyok,
nem az én világom. Na, akkor kerü-
leti önkormányzati képviselõnek in-
dítottak volna, de azt sem vállaltam.
1990-ben szakítottam az SZDSZ-
szel és a politikával is. Összeállítot-
tam még egy politikai indíttatású kö-
tetet, a Gályamódosítás címût. 1997-
ben budapesti, chicagói közös ki-
adásban jelenhetett meg. Azt is
agyonhallgatták. Jankovics Jóska és
Zalán Tibor beszélt róla a rádióban,
és megjelent valahol egy kritika.
Megdicsérték, de óvatosan. 

– Írásaidat általában átitatja a
cinikus, szkeptikus világfelfogás kü-
lönös vegyülete, mintha alapélmé-
nyed volna, hogy a világon nem le-
het, nem érdemes, vagy nem tudsz
változtatni, javítani. Feladatodnak
érzed ezt egyáltalán?

– Errõl az jut eszem-
be, hogy „Ha borbély
volnék, biztosan fej nél-
kül születnének az em-
berek!” Ezt egy fiatalko-
ri novellámban írtam.
Szóval, feladatomnak ér-
zem, csak képtelen va-
gyok rá. Egyre kevésbé
hiszek a leírt szó hatal-
mában. Az elsõ kötetem
megjelenésekor élt ben-
nem ez a hit. Nagyszerû-
nek éreztem, hogy írha-
tok, és olvashatják az
emberek. Reméltem,
hátha ettõl valami jobb
lesz. Talán valaki éppen ugyanígy
érzi, de õ nem tudja kifejezni. De
„mára már az alkotás csodája is / kis-
párna csücskében lévõ szorongás”.
Ezt a mozgástanulmányok címû köte-
temben írtam valahol. Tehát most is

feladatnak érezném, csak valószínû-
leg képtelen vagyok teljesíteni. Én
sokkal többet várnék magamtól, talán
ennyire futja, idõnként még
ennek is örülök.

– Bodor Béla válogatott
verseskönyvedrõl írt kritiká-
jában a szójáték, szórontás,
nyelvi ferdítés posztmodern
eszközeivel jellemzi szövegal-
kotói eljárásodat. Mindazo-
náltal szövegeidnek az alap-
hangoltságát mégis a képvise-
leti törekvésben látja. Hogyan
viszonyulsz a magyar költé-
szet hagyományaihoz?

– A magyar nyelvet gyö-
nyörûnek és árnyaltnak lá-
tom. Imádom, és szeretek ve-
le játszani! Nyilván egész
mást jelent, hogyha nem az „érzelmi
bilincs” hullik le, hanem az „érzelmi
kilincs”. Ugyanakkor nem csak egy-
szerû játéknak tartom ezt, így nyílhat
meg talán egy másik dimenziója a
szavak jelentésének. Úgy lejáratták
már ezt a nyelvet, hogy mindez föl-
fogható egy sajátos nyelvújító tevé-

kenységnek is. Szeretem a játékot
önmagáért is, nem mindig vagyok
megkeseredett ember, de egy keserû
versben is szívesen élek a szójáték-
kal. A költészet hagyományai? Sok
költõt nagyra becsülök. A klassziku-

sok közül Arany Jánost, Balassit,
Berzsenyit említeném.

– A pályatársaid közül?

– Marsall Laci költészetét, Tolnai
Ottót, Döbrenteit, Nagy Gazsit na-
gyon szeretem, Ágh Pista verseit,
Bella is közel áll hozzám, Ladányit
ki ne felejtsük a csapatból…

– Végül is hiszel Istenben? Ezt
azért kérdezem, mert mintha min-
dig megválaszolatlanul hagynád,

lebegtetnéd ezt a kér-
dést. Mintha folyton a
világ egészszerûségébe
vetett reményedet tá-
madnád ilyen temati-
kájú írásaidban.

– Én állandóan vitá-
zom „Vele”. Szerintem
fáradt és csüggedt lehet.
Igen elkapkodta ezt a te-
remtést! Tökéletlennek
tartom ezt az egész vilá-
got, fõleg benne az em-
bert, kezdetleges szerke-
zetnek az emberi lényt,
és nem is tudom, hogy
tehetünk-e itt valamit…

– Tervezed-e, hogy összeállítasz
egy prózakötetet?

– Van prózaanyagom a
Széphalomnál, nem tudom, mikor je-
lenhet meg. Mindenesetre nem lesz
egységes, hiszen vagy harminc év

57

nyitott mûhelyszeptember

Szilvia lánya és unokája

Milán fiával az érettségije után



alatt gyûlt össze, ciklusokra fogom
bontani, hogy követhetõ maradjon.
Tervezek egy nagyobb ciklust, ami
csak a gyerekkorommal és a család-
dal foglalkozik majd.

– Nem akarsz tudósítani a kocs-
mák világáról?

– Feltétlenül szeretném egy kisre-
génybe foglalni a Józsefvároshoz fû-
zõdõ kapcsolatomat! Ez nagy adóssá-
gom. Ha lesz még idõm, energiám, és
meghúzhatom magam egy nyugodt
helyen, ahol írni tudok, akkor sikerülni
fog! Egy vacak írógépet már szerez-
tem magamnak. Tudom, hogy át kelle-
ne térnem már a számítógépre, de
technikai analfabéta vagyok, még egy
mobiltelefont sem tudok használni. El-
vileg e-mail címem is van, de még éle-
temben nem láttam a leveleimet. Már
semmi újat nem tudok megtanulni, kõ-
korszaki vagyok. Hogy jutottam ide?!

– Mindig magad szerkesztetted
versesköteteidet?

– Többnyire igen. Sajnos nem ada-
tott meg, hogy szerkesztõségben dol-
gozzam, szép lett volna, de diploma
nélkül nem sok esélyem volt. Tényleg
gondosan, mindig odafigyeltem a
könyveim szerkezeté-
re. Elsõ olvasatra talán
lazának tûnhet a szer-
kesztési módszerem,
de valamennyi köny-
vemben összekapasz-
kodnak a verseim! 

– Rikító színfoltja
költészetednek Az
utolsó villamoskalauz
címû gyerekversgyûj-
teményed, amely a
Magyar Naplónál je-
lent meg, 2004-ben.
Mesélnél e versek ke-
letkezésérõl?

– Milán fiam és
Szilvia lányom közre-
mûködésével születtek. Van egy ked-
vencem közöttük! A Kilenc különc
küldönc. A fiam selypített, hát mond-
tam neki, gyere, kisfiam, ülj le, és

gyakoroljunk. Rengeteget játszot-
tunk a szavakkal, nagyon örült! Egy-
szer megkérdezte, apa, írsz nekem
verset? Írok, – mondtam – persze,
hogy írok! És onnan már gördült ma-
gától! Remélem, az unokáim is rá-
vesznek majd! Nagyon jó érzés gye-
rekeknek verset olvasni, igazán
õszinte közönség. Tartottam óvodá-
ban, iskolában is fölolvasásokat a
gyerekverseimbõl, nagy ovációval
fogadták. A zalaegerszegi Énekmon-
dó együttes jóvoltából megzenésítve
is léteznek gyerekverseim. És egy
második osztályos általános iskolai
tankönyvben szerepelek egy versem-
mel, amire nagyon büszke vagyok!

– Úgy hallottam, irodalmi kört
szerveztél… 

– Nem én szerveztem, inkább
megörököltem. Elõttem egy ma-
gyartanárnõ vezette, de õ Pécsre
költözött, és engem ajánlott a helyé-
re. Végül Gordos Erika, a Szigony
Alapítvány elnöke megbízott a
„Minden, ami irodalom” nevezetû
klub további szervezésével, vezeté-
sével. Már másfél éve csinálom.

– Kik járnak a klubba?

– Pszichiátriai betegek. Nagyon
vegyes társaság. Munkás, gépész-
mérnök, újságkihordó, bárki, akit ez
érdekel. Nagyon jó emberek! Sok-

féle kéréssel jönnek, hogy melyik
szerzõvel foglalkozzunk a követke-
zõ alkalommal. Mindig mondom
nekik, semmi akadálya, de nekem is
föl kell készülnöm. A mai alkalom-
ra szóló kívánság például Yeats
volt, aki nem tartozik éppen a ked-
venceim közé, de itt nem én döntök!
De kérem õket, ha tehetik, menje-
nek õk is könyvtárba, nézzenek utá-
na, készüljenek föl! A közös olvasás
és beszélgetés segíthet a gyógyulás-
ban. Nagyon régen küzdök pszichés
betegségekkel én is, mondhatni, ott-
honosan mozgok ebben a közegben. 

– Mi az, ami megrendíti Restár
Sándort?

– Amit mostanában egyre gyak-
rabban látok! A mérhetetlen nyomo-
rúság. A rengeteg hajléktalan ember,
akiknek a döntõ hányada nem csupán
saját magának köszönheti, hogy az
utcán él. Ez annyira földühít, elkese-
rít, hogy képes vagyok elbõgni ma-
gam! Úgy érzem, teljesen tönkretet-
ték ezt az országot. Nem bírom elvi-
selni ezt a politikai mocskot! És azt,
amit október 23-án tettek velünk.
Egy nagyon kedves, fiatal gyõri szí-

nész és színésznõ tár-
saságában voltam.
Egyszer csak beindult
egy vízágyú, olyan
erõvel, hogy a falhoz
vágott bennünket.
Esélyünk sem volt
fölállni! Aztán meg-
indult a rendõrroham,
és péppé vertek min-
ket, komolyan mon-
dom! Próbáltam vé-
deni a nõt, hogy ne õ
kapja a nagyobb üté-
seket, mégis teljes
hosszában fölhasadt a
feje! Összevissza
rugdostak bennünket!

Én egész olcsón megúsztam, orr-
csonttöréssel, agyrázkódással. Persze
azzal a viperával ütöttek bennünket,
amit „nem használtak”! 
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– Szerettél volna valaha külföl-
dön élni?

– Nem tudnám elhagyni egy hó-
napra sem Magyarországot, mert any-
nyira hiányozna! Pedig apai ágon
horvát származású vagyok, anyai
ágon garantáltan tót, ezek után én
színtiszta magyarnak tartom magam.
Nagyanyám sváb volt. Majdnem
annyi nemzetiség
keveredik ben-
nem, ahány a Kár-
pát-medencében
létezik.

– Egyébként,
hogy szolgál az
egészséged?

– Huszonegy-
néhány éve vaca-
kolok a szoron-
gásos betegsé-
gemmel. Néha
annyira eluralko-
dik rajtam, hogy
akár negyedórát
is ácsorgok a
zebránál, mire át-
jutok a túloldalra. Volt már néhány
öngyilkossági kísérletem is, persze,
amolyan balek módra, ebbõl látszik,
hogy gyáva vagyok hozzá. Bár egy-
szer hatszáz darabot vettem be a
legerõsebb nyugtatóból, és két liter
vodkát ittam rá, de túléltem. Csodá-
jára jártak a toxikológusok! Nem
értették. Azt mondták, egy elefánt-
csordának is elég lett volna, ami ne-
kem nyolcnapi kómát okozott. Na,
és az utóhatásai. A rengeteg gyógy-
szer a szélrózsa minden irányába
lyukakat csinált a testemben, annyi
mûtétem volt, hogy rettenet. Akkor
sikerült begyûjtenem infarktust,
trombózist. Aztán 1995-ben kezd-
tem érezni, hogy egyre inkább felej-
tek. Megállapították, hogy agysor-
vadásom van, tehát ettõl ez a dekon-
cenráltság, feledékenység.

– Mibõl élsz mostanában?
– Mindenféle alkalmi munkából,

legutóbb épp szórólapot osztogat-

tam a Nyugati pályaudvar elõtt.
Sajnos a legkevésbé költõi munká-
kat vagyok kénytelen elvállalni a
megélhetésemért. Bármit elvállal
az ember, hogy éhen ne haljon.
Megbíznak idõnként recenziók írá-
sával, de ahol éppen most lakom,
még az írógépem kattogása is ide-
gesíti a fõbérlõmet.

– Készítettek már veled interjút?
– Egyszer. Az egyik könyvem

megjelenését követõen Pál Melinda
készített velem egy tízperces be-
szélgetést a rádióban.

– Az elsõ könyved megjelenésekor?
– Nem, az ötödiket követõen, ad-

dig nem is foglalkoztak velem.
– És újságban, folyóiratban?
– Nem. Viszont tizenöt éven át,

kisebb-nagyobb megszakításokkal
szerepeltem az Elsõ közlés címû rá-
diómûsorban. Nagyon szeretem a
rádiózást, elragadó hangulata van.
Még egy verset is írtam róla, amit
Reményi Jóskának ajánlottam.

– Munkásságodat semmiféle ál-
lami elismeréssel nem tüntették ki.
Erre te is reflektáltál egyik leg-
utóbb megjelent versedben, idéznék
belõle: „Attól – hogy a díjakat /
nem én kapom / akad itt bõven /
munkám – feladatom / : / ülök egy
parkban / számolom a fákat / 52-ig

eljutottam / ettõl lettem fáradt (…)”
Mit gondolsz, mi ennek az oka?
Nem jól adminisztráltad magad?

– Nem tudom. Talán úgy jelenek
meg sokszor, ahogyan nem kellene.

– Úgy gondolod, hogy a szakma
nem tudja elvonatkoztatni irodalmi
munkásságodtól személyiséged eset-
leg kellemetlen vonásait?

– Nem vagyok
én akkora botrány-
hõs, inkább néhá-
nyan kiszínezik a
történeteket, rá-
dobva néhány la-
páttal. Amit a leg-
jobban szeretnék
megérni, ha mást
nem is, hogy meg-
jelenjen egy ke-
ménytáblás köny-
vem! Ez nem
olyan nagy vágy!
Nem? Szeretném
megérni, hogy a
kezembe foghas-
sam…!

– Megértem! Min dolgozol mos-
tanában?

– Kórházban voltam, és csoda tör-
tént, mert írtam hat-hét verset. Ez
csoda, mert két évvel ezelõtt a Par-
nasszusban megjelent egyik versem-
ben elbúcsúztam a költészettõl, és ezt
komolyan gondoltam. Két éven ke-
resztül egy betût sem írtam. Most,
hogy kórházban voltam, három hétig
a pszichiátrián, megint ráéreztem az
ízére, jó érzés volt! Nagyon szeret-
nék összeállítani egy könyvet a ked-
venc recenzióimból, jazz-zenészek-
kel készített interjúimból, jazz-kriti-
kákból, persze ilyesmire igen nehéz
kiadót találni.

A másik tervem, – mivel mosta-
nában annyira filmszerûen látom az
életet – hogy szeretnék egy filmet
csinálni! De ki adna nekem erre
pénzt?

Kondor Péter
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