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– Rendhagyó életút a tiéd, akár 
regényként is megállná a helyét, 
olyan nehézségek és fordulatok 
gazdagítják. Gyermekkorod nem 
volt kalandok híján, kezdjük tehát 
ennél az időszaknál. Mesélnél 
szüleidről, szüleid családjáról?

– Édesanyám B-kategóriás éne-
kesnő volt; a hetvenes években
járta azországot,ment, ahováaz
OSZK (Országos Szórakoz tató-
ipari Központ) küldte. Szállo dák-
ban,IBUSZ-lakásokbanlakott,bá-
rokbanénekelt.Anyárivakációk
idejénengemisvittmagával:gye-
rekfejjelmegfordultamMiskolcon,
Nyíregyházán,Debrecenben,Máté-
 szalkán, Keszthelyen – korán el-
kezdtem az országjárást. Anyám
egyébkéntCsörögön,egyVácmel-
letti településen nevelkedett, két
húga van, ma mindketten Vácon
élnek. Anyai nagyanyám fiatalon
meghaltagyvérzésben.Nagyapám
afféle jó népi káder volt, ide-oda
helyezgette a párt (ama nagybe-
tűs),ígykerültekCsörögre:nagy-
apámat kinevezték a helyi téesz
elnökének. De hamar lemondott, 
elege lett, inkább elment trakto-
rosnak. Ültem mellette a traktor-
ban kisgyerekként én is. Nagy-
apámöccsepedigmunkásőrvolt.
Íme, az anyai ág. Apám zenész
volt, basszusgitáros többváci ze-
nekarban.Apaiparancsrakitanul-
ta az ácsmesterséget. Nagyapám,

Tóbiás István felsőgödi cipész-
mester kijelentette: a zenészek
éhen  kórász népség, szakmát kell 
tanulnod, fiam. Szüleim úgy is-
merkedtekmeg,hogyegyamatőr
táncdalfesztiválonapámScottnevű
zenekarátbíztákmeganyámszín-
padikíséretével.Anyámaligmúlt
tizennégyéves,demártöbbilyen
fesztiválonszerepelt,egyszeraVáci
Naplóbanisírtakróla,afényképe
ismegjelentalapbanacsaládile-
genda szerint. Apám élete korán
kisiklott: hiába keresett jól mint
ács, sose volt elég a pénze. Szü-
leimszeretteknagylábonélni.Na-
gyonfiatalokvoltak–anyáma ti-
zenhatodikévétaligtöltötebe,ami-
korengemavilágrahozott,apám
öt évvel volt idősebb nála. Nem
voltakfelkészülveaszülőiszerep-
re. Szerettek szórakozni, menni az 
éjszakába.Mégcsecsemővoltam,
amikor egy szórakozóhelyen, úgy 
éjféltájbanapámnakeszébejutott,
hogy engem meg kéne szoptatni. 
Szólt anyámnak, rohantak haza 
(akkor éppen apám szüleinél lak-
tunk), és látták: nagyanyám két-
ségbeesve,fel-alárohangálvelem,
nagyapám őrjöng, én meg már
sírni sem tudtam, és kezdtem ké-
külni. Ezt nagyanyám is, anyám is 
elmesélte,mikormárnagyobbvol-
tam – anyám bevallotta: teljesen
elfelejtette,hogyvanegygyereke.
Szóval soha nem volt elég pénz 

a szórakozásra, ezért apám autó-
kat törtfel.Lebukott,háromévet
kapott, Állampusztán ülte le. 
Anyám járta az országot, engem
pedig apai nagyszüleim vettek
magukhoz;őkneveltekkilencéves
koromig.

– Szüleid helyett nagyszüleid 
voltak tehát ekkor már a nevelőid. 
Róluk mi maradt meg benned, mire 
emlékszel a kapcsolatotokból?
– Nagyanyám, Lőrincz Anna-

máriaVasmegyeivolt,egySzom-
bathelymellettikisfalubanszüle-
tett. Két bátyja közül az egyik 
valahol Romániában esett el a
másodikvilágháborúban,amási-
katnagyanyámszemeláttáralőtte
agyon egy részeg orosz katona:
bujkáló németnek nézte. Magas,
szőkefiatalembervoltugyanisnagy-
anyámnak ez a bátyja. Az idős
asszony mindig mondogatta: őrá
hasonlítok. Fiatal lányként került 
Felsőgödre,aDuna-partiüdülőbe
cselédnek; így ismerkedtek össze
nagyapámmal. Nagyapámnak ak -
kor,aharmincasévekvégénsaját
cipészműhelye volt Felsőgödön,
inasokkal, segédekkel dolgoztatott. 
A semmiből, lelenc-sorból küz-
dötte fel magát. Az anyját korán
elveszítette. Az apja, az én déd-
apám pedig számomra mindmáig 
tisztázatlan szerepet vállalt a Ta-
nácsköztársaságidején,amimiatt
a bukás után bujkálnia kellett.

Nyitott mûhely

„Mindig úgy kellett írnom, mintha közben 
minden inogna körülöttem”

Beszélgetés Barna T. Attilával

Barna T. Attila életútja rendhagyó a kortárs irodalom világában. 
Örökös változásban, létbizonytalanságban, anyagi és lelki nehézségek-
kel küszködve építeni lírai világot: embert próbáló feladat. Ka  nyar  gós 
útját albérletek, munkásszállások, verskötetek és a legkülönfélébb 
munkahelyek övezik. A költő negyedik könyve – Régi kintorna dalla-
mára – 2013-ban jelent meg a Magyar Napló Kiadó gondozásában.
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Magával vitte akkor kilencéves
nagyapámat – Nagymaros felett,  
aszőlőhegyenhúztákmegmagu-
kat egy borospincében. Egy este
dédapám a fia kezébe nyomta a
pisztolyát, a lelkére kötötte, hogy 
bárkijön,lőjön,azzalelment.Nagy-
apám sosem látta többé. Hama-
rosan emberek jöttek, döngették 
apinceajtót,nagyapámpediglőtt,
szemrebbenésnélkülbeleeresztett
két-háromgolyótazajtóba.Men-
helyre került, onnan pedig ta -
nyára,nevelőszülőkhöz.Teheneket
kellett őriznie. Azzal csúfolták a
tanyasi gyerekek, hogy „lelenc,
apádat felakasztották”! Nekiment 
a legnagyobbnak, a földre kerül-
tek, s ahogy ott hemperegtek a sár-
ban,nagyapámleharaptaakölyök
fülét, majd felállt és beleköpte a
kacsaúsztatóba.Majdnem agyon-
verték a parasztok, amiért egy
életremegutáltaőket.Hanéptánc-
együttes szerepelt a televízióban,
kikellettkapcsolni,hiábakönyör-
gött nagyanyám, aki parasztlány 
volt.Akommunistákatisutálta–
szocdemvolt,mintalegtöbbipa-
rosabbanazidőben–,különösen
azután, hogy az államosítások ide-
jén elvették a műhelyét. Éjjeliőr
lettaMÁV-nál,onnanmentnyug-
díjba.Kemény,hirtelenharagúem-
bervolt, hamar eljárt a keze.Ezt
apámtóltudom:őmesélte,milyen
szigorúan fogta nagyapám mind 
az öt gyerekét. Engem soha egy 
ujjalsebántott–nagyonszeretett,
sokatfoglalkozottvelem.
NagyanyámvirágotárultaFény

utcaipiacon,amelynekhelyénma
csillogó-villogó bevásárlóközpont
terpeszkedik. Hűvös nyári hajna-
lokonindultunkavasúthoz,toltuk 
a két biciklit. Rajtuk a kosarak,
azokban friss virágcsokrok,min-
denféle mezei virág, amit nagy-
anyám szedett előzőnap a határ-

ban–ígymondtamindig:megyek
ahatárba.Apiacranagyanyámment
intézniazüzletet,ugyanisőaleg-
ritkábban állt le árulni, a virágot 
atöbbivirágárusasszonynakadta
el; mi pedig nagyapámmal beül-
tünkakocsmába:nagyapámmagá-
nakfröccsöt,nekemmálnaszörpöt
kért. Elpoliti zálga tott a nyugdíjas 
törzsvendégekkel,rövidesenössze
is veszett velük, aztán megjelent
nagyanyám a pénz  zel, és indul-
tunk haza.

– Tehát rendeződött az életed. 
Meddig neveltek a nagyszüleid?
–Kilencéveskorombanegyszer-

refelborultminden.Meghaltanagy-
apám (pontosan 1980. december
8-án).Évekkelkésőbbtudtammeg
apámtól, azon a napon lőtték le
John Lennont. Megszakadt anyám 
énekesi pályája (ma sem értem, 
miért hagyta abba), és szabadult
az apám. Addig barátkozó, mo-
solygós kisgyerek voltam; nagy-
apám halála után befelé forduló
lettem, foglalkoztatni kezdett a ha-
lál,összevissza fantáziáltam,pél-
dául elképzeltem, hogy nagyapám 

most a föld alatt alszik, és újraál-
modja az életét.Az egészet. Ele-
jétőlavégéig.AszüleimmelDuna-
 keszin laktunk – mondanom sem 
kell, hogy albérletben. Minden-
naposakvoltakköztükaveszeke-
dések. Anyám ekkor már ivott, 
a rendőrök is folyton jöttek, veg-
zálták apámat. Egyetlenegy meg-
hitt pillanatra emlékszem. Nagy 
csomagothozottapostás,könyvek
voltak benne, köztük egy Kosz-
tolányi-kötet.Apámtalálomrafel-
ütötte, és felolvasta a Mostan 
színes tintákról álmodom című
verset. Utána csak ültek anyám-
mal, és fogták egymás kezét. Mind-
kettenkönyvet, irodalmatszerető
emberek;anyám,amikorírnikezd-
tem, azt mondta: a költők szép
emberek. Kislánykorában szere-
tett elgyönyörködni a régi magyar 
költőkarcképében.1981őszénapá-
matújraelvitték;azegyikorgaz-
dájajelentettefel.Négyésfélévet
kapott,Sopronkőhidántöltötte le.
Ez időalattengemkétnőnevelt:
anyám és az apai nagyanyám. 
Eléggé ambivalens volt az egy-

Anyám és én
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máshoz való viszonyuk; nagy-
anyám anyámat okolta mindenért, 
akivel albérletben laktunk Felső-
gödön. 

– Nyilván nehéz évek voltak 
ezek a számodra. Az írással, az 
irodalommal mikor találkoztál? 
Mikor tűnt ki, hogy érdeklődsz  
az írás iránt?
– Mivel mindenből megbuk-

tam, meg kellett ismételnem a ne-
gyedik osztályt. Csak magyar
nyelvbőlésirodalombólvoltamki-
tűnő,márazelsőosztálytólkezd-
ve, a fogalmazás dolgozataimra
csillagos ötösöket kaptam. Pedig
akkormégegyáltalánnemvoltak
irodalmiambícióim.A többi tan-
tárgy egyszerűen nem érdekelt.
Nagyonszerettemolvasni,faltam
a mesekönyveket. Egyszer – ez
mégmásodikoskorombantörtént–
óra előtt felnyílt előttem az ol-
vasókönyvJózsefAttilaversénél.
„Abábokközöttelaludtahangya.”
Olvastam, és eltűnt körülöttem 
a világ, ahogymondani szokták;
csakmesszirőlhallottamricsajozó
osztálytársaimat.Ugyanígyjártam
Weöres Sándorral is. „Őszi éjjel
izzik a galagonya.” Teljesen a ha-
tása alá kerültem; este, otthon, 

atükörelőttállvahajtogattamezt
azegysort,lázasállapotban.Má-
sik alkalommal, szintén óra előtt
vagyalatt,amígatanítónőmagya-
rázott, rábukkantam az olvasó-
könyvben Juhász Ferenc versére.
„Te ekével, te kalapáccsal, te tol-
lal”;meg:„arózsaillatával,aró-
zsáéval,melyakórházakudvarán
terem”.Eztetszettalegjobbanaz
egészkölteményből.Aztánjöttaz
azeste,ott,apincelakásban,ami-
kor apám felolvasta Kosztolányi
versét. Mindennek ellenére sem
jutott eszembe, hogy verseket ír-
jak.Mikoranyámmalvisszamen-
tünk Felsőgödre, rémtörténeteket
írtam.Atanulástteljesenelhanya-
goltam, álomvilágban éltem. Egy
napon mégis elhatároztam, hogy 
költő leszek. Verseket kezdtem
írnianélkül,hogyelőtteolvastam
volnakölteményeket–azemlített
néhányesetet leszámítva.Szerin-
tem példa nélküli, hogy nem más 
költő,nemvalamelyikklasszikus 
hatására ragadtam tollat. Írásaim 
semmiben nem emlékeztettek a
versekre:formátlanszövegekszü-
lettek,affélekoravén,gyerekesböl-
cselkedésekazemberiségrőlmeg
a világról: miért olyan, amilyen.

Rím,ritmusegyáltalánnemérde-
kelt;észresevettem,hogylétezik
ilyesmi.Rengetegetírtam,egynap
több füzet is betelt a „verseim-
mel”. Elbűvölt a gondolat, hogy
világhírű író leszek. A tanáraim
mondhattak nekem, amit akartak. 
Mégazismegfordultafejemben,
hogynemcsak író,dezeneszerző
isleszek.Apámkönyveihároméj-
jeliszekrényt töltöttek meg a nagy-
anyám házában: köztük bukkan-
tam egy keménytáblás, sötétkék,
vékony könyvre, Hector Berlioz
életregényére. Ez volt gyerekko-
romegyiklegnagyobbolvasmány-
élménye.Legkedvesebbszórako-
zásomlettfejbenkomponálni.

– Közben édesanyád egyedül 
maradt. Hogyan éltetek?
–Anyám a felsőgödi Ramóna

gyárbandolgozotttakarítónőként.
Gyakrannyúltapohárután,késő
éjjel járt haza – én addig az ágyon 
térdepelve olvastam a kislámpa
mellett. ÍgyhabzsoltambeKosz-
tolányi Látjátok, feleim című ta-
nulmánykötetét, aminek köszön-
hetőenmegismertemVajdaJános,
Reviczky Gyula, Komjáthy Jenő
nevét. Apám könyvei között vol-
tak Németh László drámái, a Sze 
rettem az igazságot, két kötetben
– nem olvastam el mindet, csak 
a Pusztuló magyarokat. Semmit 
nemértettembelőle,demegfogott
azatmoszférája.Apámafegyház-
ból könyveket küldött nekem. 
AcsomagbanEuripidész,Strind-
berg drámái, az Anna Karenina, 
MatteoBandello novellái két kö-
tetben,ésJackLondontólaMartin 
Eden. London regényét minden 
évbenelolvastamegyszer, smin-
dig tudott újat mondani. Akkor
szerettemmegaversantológiákat
is. Az antológiáknak köszönhe-
tően hihetetlenül sok klasszikus,
illetvekortárskülföldiésmagyarKétévesen
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költőt ismertem meg. Apámnak
megvoltak Csanádi Imre össze-
gyűjtöttverseiésegyHeine-kötet
– egyszerre olvasgattam a kettőt.
KedvesolvasmányomvoltBertha
Bulcsuinterjúkötete,azÍrók műhe
lyében. Nagyanyám mindig adott 
zsebpénzt, amit irodalmi folyó-
iratokraköltöttem.Tizenhároméve-
senmárolvastamaKortársat, az
ÚjÍrást,aNagyvilágot,aSzovjet
Irodalmat.Nagyanyámnakjártaz
Új Tükör, a Szabad Föld, a Nők
Lapja–éncsakaverseketésano-
vellákatolvastamelbennük,atöb-
binemérdekelt.ASzép versek kö-
teteit minden évben megvettem, 
skoránakezembekerültaMadár
 úton antológia, ami nagyon tet-
szett; majdA költészet másnapja 
is. 1985 őszén apám szabadult,
megint Dunakeszi, másik iskola, 
albérlet, veszekedések, apám ön-
gyilkossági kísérlete, újabb bűn-
cselekmények,börtön.Néhányhó-
napotvoltkintcsupán.Hetedikben
megbuktam.Onnantólnagyanyám-
 nál laktam, anyám maradt Du -
nakeszin a sokadik albérletben, 
ahétvégéketnálatöltöttem.Ebben
azidőbenszerettemmegegyélet-
re Juhász Gyula költészetét. Nagy 
hatással voltak rám Georg Trakl

vizionárius költeményei is. Rad-
nótinaknemcsakaverseit,hanem
akönyvbírálataitisolvastam:mint-
ha csak éreztem volna, egyszer
magam is írokmajd recenziókat.
Ekkor döbbentem rá, hogy létez-
nek olyan fogalmak, mint kép,  
hasonlat, metafora. Valahányszor
elolvastam egy remek tájverset
valamelyik klasszikus vagy kor-
társ költő tollából, attól kezdve
arra törekedtem, hogy én is képes 
legyekilyenversetírni.Majdnem
mindentantárgybólfolytonbukás-
 ra álltam, de tudtam, mi az az 
imaginizmusésaszubjektívidea-
lizmus. 

– És eljött a pillanat, hogy már 
nem csupán magadnak akartál írni; 
amikor megmutattad a verseidet 
valakinek – szóval amikor kiléptél 
a színpadra?
– 1986 őszén elmerészkedtem

KövesIstvánhoz,azIfjúságiMa-
gazinversszerkesztőjéhez.Előző-
leg a Vihar után című, kézzel írt
versemet már elküldtem neki is-
kolai írólapon.Köves a szeptem-
beriszámbanválaszolt,aPegazus
vagyhintalórovatban.Kért,hogy
keressem fel valamelyik fogadó-
napján. Így került sor a látogatás-
ra. Átnyújtottam neki a kéziratos, 

írólapokraírtverseimet,figyelme-
sen elolvasta valamennyit, majd
az egyiknél kijelentette, ezt leköz-
li,haviszekbelehívórímet.Meg-
kérdeztem tőle, mi az, elmagya-
rázta, én meg hazamentem és 
megírtam a verset hívórímmel. 
Ezaművem,aKamaszkorcímű,
az első nyomtatásban megjelent
írásom:alap1987.januáriszámá-
ban látott napvilágot. Köves ké-
sőbbmégháromversemetközöl-
te;mindháromaz1988.szeptem-
beri számban jelent meg. Nagy
szenzáció volt ez az iskolában. 
A magyartanárnőm kijelentette 
a kollégáinak a tanáriban, hogy
lesztektimégHorgerAntalurak.
Felvittem az újságot Vári Attilá-
nak. Megpillantva a vers címét,
annyitmondott:végreasajátkor-
osztályodról írsz. Várival előző
nyáron ismerkedtünkössze a vo-
naton. Én anyámhoz utaztam Du -
nakeszire,őPestre.Nálamvoltaz
Élet és Irodalom legfrissebb szá-
ma;elkértetőlem,átfutotta,majd
visszaadta és megkérdezte, ho-
gyan lehetséges, hogy egy tizen-
négyévesgyerekazÉS-tolvassa.
Kihúztam magam és rávágtam:
úgy,hogy íróvagyok.Fogalmam
sevolt,kiülvelemszemben.Ma
is látom azt a halvány mosolyt,
ami a válaszom hallatán átfutott
az arcán. Megadta a címét (ak-
koriban Vácott élt a családjával), 
skért,hogylátogassammeg.Rend-
szeresen feljártam hozzá, vittem
verseket(továbbraisiskolaiíróla-
pokon persze), egy-egyművemet
tízszerisátírattavelem,mirekije-
lentette: ezt már közölni lehetne
bármelyikirodalmilapban.Egyéb-
kéntaprózafelé terelgetett: írjak 
a korosztályomról, mondta. Nem 
tudta, hogy engem egyáltalán nem 
érdekel a korosztályom. Akkori-
banvalamiszecessziósálomvilág-

Apám öltönyben barátaival fiatalon
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banéltem,szerelmesvoltamamúlt
századforduló világába; szinte fi-
zikailagfájt,hogyebbenakorban
kellélnem,ésnemszázévvelko-
rábban születtem. Várival aztán
megszakadt a kapcsolatunk. En-
nek semmi különösebb oka nem
volt:egyszerűenmásképpalakult
az életem. Azt hiszem, világéle-
temben rossz kapcsolattartó vol-
tam.1987tavaszánmegismerked-
temNémethPéterMikolával;vele
azótaisbarátokvagyunk.

– Hamar a saját utadra léptél. 
Mikor kellett önállóvá válnod?
–1987-benmásodszor ismeg-

buktamhetedikben,súgydöntöt-
tem, nem járok többet iskolába.
Anyámmentbeabizonyítványo-
mért. Segédmunkás lettem a duna-
keszi-gyártelepijárműjavítóüzem-
ben.MégLeninképelógottafalon
az irodában, amikor felvettek.
Egyhónapigdolgoztamitt.Aztán
elkezdődötttöbbévigtartóhányó-
dásom. Öt évig az Ifjúsági Ma-
gazinban megjelent néhány vers
volt az összes publikációm, de
bármerrevetettasors,mindenhol
aztmondtam,hogyköltővagyok.
1989tavaszánCsepelrekerültem,
munkásszállón laktam, és ott is 
dolgoztam.Anyámisittvolttaka-
rítónő. A munkásszálló irodáján
dolgozott egy Cseh Károly nevű
fiatalköltő.(Nemazonosaközel-
múltbanelhunytkitűnőköltő-mű-
fordítóCsehKárollyal,akihosszú
évekkelkésőbbszinténjóbarátom
lett.)AfiatalabbCsehKarcsipont
az idősebbpályatársmiattKilátó
Istvánnévalattpublikáltaverseit
a Kapuban. Sokat beszélgettünk
azirodában:buzdított,hogymoz-
duljak ki, kezdjek el kilincselni 
a szerkesztőségekben;nevárjam,
hogy majd miattam Gorbacsov
autójamegáll a szálló előtt – szó
szerintígymondta.Ősszelabuda-

kalászi munkaterápiás intézetbe
kerültem(munkaviszonyomaszál-
lón fennmaradt, táppénzes vol-
tam), itt töltöttem el egy évet, és
összeismerkedtem Tornay Mari -
val.Őaférjével,Ottóvalazinté-
zetben élt egy hihetetlenül kicsi
szolgálati lakásban. Nagyon fel-
néztemMarira–előttecsakVári
Attiláranéztemígyfel.Marivette
átastafétátafiatalCsehKarcsitól
a buzdítás és korholás ügyében.

Elhalmozott üres füzetekkel, ír -
jamteleőket,egyszerpedigelém
tett egy csomó Mozgó Világot,
mondván, ennél a lapnál Berkes
Erzsébetaversszerkesztő,küldjek
verseket neki. Marival 2010-ben
bekövetkezetthaláláigbarátokvol-
tunk;egyszermegírtamneki,hogy
ő az irodalmi szülőanyám. 1990
őszénotthagytamazintézetetés 
a csepeli munkahelyet is; ekkor
kezdődöttazatöbbévigtartókor-
szak, amely alatt összevissza há-
nyódtam a világban, s hetekig, 
hónapokig az utcán éltem. Váró-
termekben,éjszakaibuszokonalud-
tam; nappal a verskézirataimat

árultamazutcán.Előfordult,hogy
nem ettem három napig, végre
egy nőmegvette az egyik verse-
met,apénzbőltudtamvennitejet
meg zsömlét, s egy padon ülve 
fogyasztottam el. Velem egyidős
költőkmár túl voltak az elsőkö-
tetükön,anevükkel rendszeresen
találkoztam az irodalmi folyóira-
tokban–azérzés,hogylevagyok
maradvaatöbbiekhezképest,máig
kísér.1991őszétől ’92kora tava-
száigSzajolon laktam.Anyámitt
dolgozott egy helyi panzióban.
Engem egy idős parasztember 
fogadott a házába.Anyámfizette 
alakbéremet.(Apámrólsemmitse
tudtam évek óta.) Nagyanyám
néha eljött ide, hozott pénzt meg 
ennivalót. Akkormár beteg volt,
de nem tudtam, mennyire, mert 
sose panaszkodott. A parasztem-
ber a konyhában, én a tisztaszo-
bában laktam. Hordtam a helyi
könyvtárbólakönyveket.Pilinsz-
ky fogottmeg ekkoriban és Paul
Celan.

– Beszélj kicsit az olvasmány
élményeidről! Bármerre jártál, min
 dig olvastál. Ekkoriban mik kerül
tek a kezedbe?
–KezembekerültKassákCsa 

vargók, alkotók című tanulmány-
kötete.EbbenírjaPanaitIstratiról,
hogy – ellentétben a többi nagy
autodidaktával, Gorkijjal, Ham-
sunnal, Jack Londonnal – való-
jában meghasonlott polgár volt.
Anélkül,hogyIstratihozakarnám
mérni magamat, Kassák Istrati-
jellemzésébenkicsitmagamra is-
mertem. Én ugyanis sose voltam
az a vagány, vagy fenegyerek tí-
pus. Rossz időben, rossz helyre
születtem. Sokszor elképzeltem, 
milyen is lett volna egy felső- 
középosztálybeli családbavilágra
jönni. Mielőtt kikötöttem volna
Szajolon, véletlenül találkoztam 

Virággal a gomlyukamban apai 
nagyanyámmal, Ági unokahúgommal  
a felsőgödi nagyszülői ház udvarán
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– több év után – Németh Péter
Mikolávalaváciművelődésiház-
ban.(Ugyanis,hameguntamPes-
tet,felszálltamavonatra,éselmen-
temVácra.Hiszenolyanmindegy
volt,holvagyok.Haakkorlépünk
beazEU-baésazutazáshozelég 
a személyi igazolvány, gondol-
kodás nélkül felszállok az első
külföldre induló vonatra. Mint
Hamsun az Éhségben felszállt
Oslo–akkorKristiania–kikötő-
jében az első Amerikába induló
hajóra.) Mikola akkor alapította 
megKatedrálisnévenazirodalmi
folyóiratát,azelsőszámbólnekem
isadottegyet,eztvittemSzajolra.

– Szajol után merre vetted az 
irányt? 
– 1992 tavaszán bebuszoztam

Szolnokra a munkaügyi központ-
ba,aholregisztrálvavoltam,kap-
tamútiköltséget,sPestigmegsem
álltam.OnnanHÉV-velkiBuda-
kalászra, Tornay Mariékhoz. El -
mondtam Marinak a helyzetemet, 
őpedigelirányítottaJahnFerenc
KórházbaZondaTamáshoz–még
ajánlólevelet is írt, amiben kérte 
a doktort, hogy vegyen fel vala-
milyen ürüggyel a pszichiátriai
osztályra,amelynekővoltazosz-
tályvezető főorvosa. Beállítottam
hát Zondához egy szatyorral, ami-
ben néhány könyvet és több ver-
sem kéziratát hurcoltam.Ő főor-
vosurasan fogadott, hellyel kínált
az irodájában, átnyújtottam neki
Tornay Mari ajánló sorait, átfutot-
ta,majdaszatyorrabökött:abban
mivan?Averseim–válaszoltam,
már ami megmaradt, mert ki szok-
tamdobniőket.Kérte, hogymu-
tassak egyet. Kihalásztam vala-
melyikversemetapapírhalomból,
s olvasni kezdte. Először csak 
ahomlokátráncolta,majdteljesen
kiesveahiggadtfőorvosszerepé-
ből,azasztaltverte.Magailyene-

ketír,éscsakúgykidobáljaőket,
kiabálta. A többit is mutassa.
Odaadtam mind, ő pedig szidott
és olvasott. Ez volt a legkülönö-
sebbdicséret,amitvalahaiskap-
tamaverseimre.Végüllecsillapo-
dott;közölte,azosztályáraugyan
nem vehet fel, területileg nem
hozzájuk tartozom, de menjek el  
a pomáz-dolinai munkaterápiás 
intézetbe:azottanifőorvos,azin-
tézet vezetője nagyon szereti az

írókat, művészeket, szinte gyűjti
őket – próbálkozzam nála. Zon-
dánaknemrégvoltszerzőiestjeaz
intézetben, amelyenmegismerke-
dettegyérdekesdolinaival,Tímár
Róberttel,akiművelt,olvasottem-
ber, verseket ír.Mondtam a dok-
tornak,TímárRóbertrólhallottam
már, Tornay Mari mesélt róla. El -
köszöntem Zondától, sok szeren-
csét kívánt, s a lelkemre kötötte,
ne dobáljam ki a verseimet. De
nemDolinafelévettemazirányt,
hanem Vácra mentem. Felkeres-
temMikolát.ElvittahelyiKék-Ló-
Fény Kávézóba, bemutatott Hor-
toványi Tamás képzőművésznek
(művészneve: Kettős Tamás). Ta-

más grafikáit, írásait ismertem 
aKatedrálisból.Tamásfelvittaváci
lakásukra, bemutatott a feleségé-
nek. Nevemet meghallva Kinga
felkiáltott:hiszenmirokonokva-
gyunk! Ugyanis engem Tóbiás
Barna Attilának hívnak eredeti-
leg,őtpedigTóbiásKingának.Az
Ifjúsági Magazinban még ezen 
a néven jelentek meg a verseim. 
A Barna T. Attila nevet később,
Tímár Robi tanácsára vettem fel
Dolinán.

– Rokonra leltél tehát?
– Igen.Gyerekkorombanmin-

dig hallottam a nagyszüleimtől,
hogy élnek Tóbiások Nagymaro-
son,sőkarokonaink.Kingapedig
Tóbiás-lány és nagymarosi. Egy
üveg borral megünnepeltük hát 
a találkozást, és náluk maradtam, 
míg fel nem vettek Dolinára. Ez
pedigúgy történt,hogybeállítot-
tamazintézetfőorvosához,mond-
tam neki, hogy Tornay Mari kül-
döttésköltővagyok,mireazonnal
rávágta,akkorfelvanvéve.Doli-
nán végre személyesen is megis-
merkedtemTímárRobival,barátok
lettünk. Robinak fiatalkorában,
valamikorahatvanasévekbenegy
verse és két novellája jelent meg 
aVasNépében.ADérynéművé-
szevolt legjobbbarátjával, Szerb
Györggyel, a méltatlanul elfele-
dettköltővelegyütt.Közösbarát-
jukpedigCsászárIstvánvolt,aki
mindkettejüket megörökítette az 
egyikhosszabbelbeszélésében.

– A lírában is haladtál? Jelen 
tek meg verseid?
–Ekkorramár többolyanver-

setisírtam,amitvégrevállalható-
nak éreztem. Hosszú évtizedek
utánRobiisújraírnikezdett.Ilyen
sorairaemlékszem:„Mesekéklett
amesszeség”,meg:„Teutonlova-
kon jön a tél”. Írt egy hosszabb
versciklust Határvidék címmel,

Apai nagyapámmal, id. Tóbiás Istvánnal
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amitkésőbbegyvácizenészbará-
tom megzenésített, s nagy sikerrel 
játszottatöbbszöris.TímárRobi-
val körülbelül 2003-ig tartottuk 
akapcsolatot,aztáneltűnt–fogal-
mamsincs,mi lettvele.Őmuta-
tottbe1994tavaszánGutaiMag-
dának.Felolvastamegyversemet,
utánaGutaiszigorúarccalnekem
szegezte: mi az az alliteráció?
Hebegtem-habogtam–előszörhal-
 lottam ezt a kifejezést. Gutai meg-
enyhült. Nem tudja, de milyen jól 
csinálja – mondta. 1992 nyarán
halt meg a nagyanyám. A hírt
apám hozta, aki egyik napról  
a másikra előkerült valahonnan;
néhányszor meglátogatott még, 
aztánmeginteltűnt.Véglegeldön-
töttem,költőleszekéssemmimás;
egymásutánszülettekaverseim,
smárazérvényesüléslehetősége-
ingondolkodtam.Robivalelmen-
tünk Berkes Erzsébethez. Mind-
kettőnket elutasított. Nekem azt
mondta: fiatalember, amit maga
csinál,aznemköltészet;ezekcsak
szürrealistaszövegek,vigyeelőket
aNappaliHázhoz.Nemvittemel.
FelkerestemOraveczImrét;őak-
korazÉletésIrodalomversrova-
tát gondozta. Hellyel se kínált,

csaknyúltakéziratért.Elolvasta;
adjonmégegyet,mondta,elolvas-
taaztis;aztánmegráztaafejét,és
olyanmozdulattalnyújtottavissza
kézirataimat, mint a véres ron-
gyot.Végülötévutánjelentekmeg
újra verseim nyomtatásban, 1993
áprilisában, a váci Kőkapu című
havilapban, majd nyáron Mikola
mutatott be aKatedrális hasábja-
in. Ez volt az első publikációm
igazi szépirodalmi folyóiratban. 
AKőkaputazértemlítettem,mert
énahelyiújságokban,sőtanapi-
és hetilapokban történő megjele-
nést is komolyan veszem, azt is
emberek olvassák, sőt, azt olvas-
sák. 1993 augusztusától egy zug-
lói albérletben laktunk apámmal.

– Folyton változó lakhelyek és 
állások ellenére – ezek szerint – 
ekkor már folyamatosan tudtál 
írni…
–Egyszeravárosbancsavarog-

tam, gondoltam egyet, s a Kated-
rálissal a kezemben bekopogtam
BerkesErzsébethez.Örömmelüd-
vözölt,gratulált amegjelenéshez,
skérdezte,hoztam-enekivalamit.
Mondtam, hogy van nálam né-
hányvers,csakkézzel írva,mire 
ő kért, hagyjam ott, a következő

szerdánjöjjekel,addigraelolvas-
sa.AmegbeszéltidőpontbanBer-
kesazzalfogadott:fiatalember,mi
kódexeket olvastunk az egyete-
men, de amaga kézírásával nem
boldogultam.Megbeszéltük,hogy
akövetkezőfogadónapjánújrafel-
keresem a már legépelt verseim-
mel. Írógépen írni még Dolinán 
tanultam meg, a könyvtárszobá-
ban lévőhatalmas, régi írógépen.
De nem volt saját gépem, ezért
apámszerzettegyet.Akövetkező
hét szerdáján ott ültem Berkes 
szobájában,akielolvastaaverse-
ket, majd annyit mondott: jövő
hétre hozzakneki egy remekmű-
vet.Elképedtem:hogyanírjakre-
mekművetcsakúgy,egyetlenhét
alatt?Mindegy,írtamvalamit,el-
vittem neki, elolvasta, és megint
csakannyitmondott:rendben,ak-
korjövőszerdáraváromaremek-
művet.Ésezígymentegészősz-
szel, télen és tavasszal, mígnem
egy áprilisi napon Berkes Erzsé -
bet,elolvasvaazújabbverseimet,
felsóhajtott, és azt mondta: jók,
sajnosjók.Elégbajezmagának.Le
fogom közölni. Ekkor már egye  dül 
laktam egy Köztársaság téri la-
kásban–mégazelőzőévnovem-
berében költöztünk oda apám-
mal. Februárban egy reggel le-
mentapresszóbakávétinni–négy
évmúlvaláttamújra.Csakakkor
tudtam meg, hogy a presszóban
igazoltatták, s ezúttal nem segített 
ahamisszemélyiigazolvány,ami
pedig annyiszor bevált azelőtt. 
Az összes bútor egy ágy és egy
matracvoltaszobában,segysám-
li és egy hokedli a konyhában.
Ezen a billegő hokedlin írtam –
akár jelképe is lehetne az alkotói 
életemnek. Mindig úgy kellett ír -
nom,minthaközbenmindeninog-
nakörülöttem;minthaföldrengés
lenne.Ültemhátalakásban,írtam

26. születésnapom, Élő Remenység Alapítványa, Dunakeszi, 1997. november 28.
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ésolvastaméjszakákonát.Apám
barátaigondoskodtakrólam.Néha
meglátogattamanyámatKisková-
csiban.Még1992-benintéztemel
Dolinán egy pszichológusnő se-
gítségével, hogy anyámat felve-
gyékakiskovácsiintézetbe.Azóta
isintézetbenél.

– Szóval megint mintha a sem 
mi ágán ücsörögtél volna. Hogyan 
léptél tovább? Volt hová indulni?
– Kettős Tamás egyszer eljött 

a Köztársaság térre, és magával
vittazAkácfautcaiTitanicsörö-
zőbe.Itttartottákhetiösszejövete-
leiketaTörökfürdőfolyóiratszer-
zői,szerkesztői:fiatalírók,költők.
TamásbemutatottFicskuPalinak,
BenceOttónak–örömmelfogad-
tak, tetszettek nekik a verseim,
kértek,olvassakfelvelükazEgye-
temi Színpadon. Ez volt életem
első nagy sikere. Söröcske című
versemetolvastamfel,amiígykez-
dődik:„Söröcskénjártam./Ottaz
emberek virágcserepek.” És így
tovább,mindensorutánmegkel-
lett állnom és kivárni,míg a kö-
zönséglecsillapodik.Vastapsotkap-
tam. Az est után elvittek Kéri
Piroska irodalmi szalonjába, ahol
Garaczi – hosszasan szorongatva
a kezemet – gratulált, faggatott, 
ki vagyok, honnan jöttem,miket
olvastam eddig. A törökfürdősök
elvittekatataiírótáborbais;ottis
felolvastunk – másnap felvettek 
aJózsefAttilaKörbe.Ekkormár
rég nem a Köztársaság téren lak-
tam,hanemfelváltvaFicskuPali-
nálésKettősTamáséknálVácott.
AMikszáth téri Tilos az Á-ban, 
aKrúdyGyulautcaiBluesKocs-
mában, aMária utcai BigMam-
bóban (vagyis a „Bermuda-há-
romszögben”) megismerkedtem
PéterfyGergővel,Térey Jánossal,
PeerKrisztiánnal,KrauszTivadar-
ral, Dudás Attilával, Nagy Atilla

Kristóffal,Perjéssy-HorváthBarna-
bással,PárniczkyMiskával.Végh
AttilánakVargaKlárimutatottbe
1994nyarán,aTilosazÁelőtt,éj-
szaka két órakor. Feljártam Bodor 
Bélairodalmiszalonjábais.Közben
megjelentekverseimazÉS-ben és 
aMozgóVilágban.AzÉS-nélmár
nemOraveczvoltaversszerkesz-
tő,hanemLadikKatalin, sőkö-
zölte egy prózaversemet (a többi
költeményemre azt mondta: „ha-
táresetek”).TatánFicskubemuta-
tottKereszturyTibornak,akitöbb
munkámat magával vitte Debre-
cenbe,sközölteőketazAlföldben.
Így indult el irodalmi pályafu-
tásom.Amikorkésőbb,2008-ban
megkaptam a Salvatore Quasi-
modo-különdíjat, Balatonfüreden 
Madarász Imre a laudációjában
felsorolta azokat az irodalmi lapo-
kat, amelyekben kezdtem. Utána
NagyGáboraztmondta:hátigen,
tudnikelljólkezdeni;éstetudtál
jól kezdeni. 

– Úgy tűnik, a nehézségek köze
pette azért jó úton haladtál. Hová 
sodort a lendület?
–1994őszénMikolaelvittNagy-

börzsönybe, itt töltöttem az őszt
és a telet a katolikus plébánián.
Kettenlaktunkitt:egyTibornevű
hitoktató volt a lakótársam, akit
ritkán láttam. Többnyire egyedül
voltam.Akamrábantöbbdobozra
bukkantam, tele voltak a Vigilia
felvágatlan számaival 1947-től
1991-ig.EgésztélenaVigiliarégi
példányait olvastam éjszakákon
át.Énvoltamasekrestyésésaha-
rangozó, de sose tanultam meg 
rendesen harangozni:mindig fél-
revertemaharangot.Hetenteegy-
szerbusszallementemDudásAt-
tiláhozSzobra:beszélgettünk, el-
olvastuk egymás írásait – nagy
barátok voltunk. Tavasszal aztán
visszamentemVácra,hajléktalan-

szállón laktam, ingyenkonyhán 
ebédeltem. Nagyon tiszta szálló
volt,konténernekhívták,mertaz
isvolt:egynagykonténer,semmi-
bennememlékeztetett arra, amit
hajléktalanszálló alatt értünk. Nem 
laktunk benne tízen sem, egyik
lakótársam sem hasonlított azokra 
a hajléktalanokra, akiket ma látni 
mindenütt.Valamennyiendolgoz-
tak.Akonténertfüves,gondozott
udvar vette körül. Reggel hétkor
el kellett hagyni a szállót, este hé -
tig vissza kellett érni, akkor volt
kapuzárás. Napjaim nagy részét  
a könyvtárban vagy a Madách
ImreMűvelődésiKözpontolvasó-
termébentöltöttem.A’95tavaszá-
tól’99tavaszáigterjedőidőszakot
nevezhetném váci korszaknak is.

– Örök mozgásban voltál és vagy, 
mindig továbbhajt valami, nyilván 
elsősorban az egzisztenciális gon
dok. Lássuk a váci korszakot, és 
az ekkor született műveket…
– A váci éveket kezdetben a

szállón, majd Károly Gyuriéknál 
töltöttem. Ő Deákváron élt fele-
ségévelésazötgyerekével.Fiatal
korában írogatott – a hetvenes
évekbenegyversemegisjelentaz
ÉS-ben. Biztatásomra újra írni
kezdett, s azóta is ír és publikál,
több kötetemegjelent. (Vele sem
találkoztammárvagykilencéve,
csak a verseivel a folyóiratokban
– mondom, rossz kapcsolattartó
vagyok.)Gyuriékévekrebefogad-
tak – egy konyhaasztalnál írtuk  
a verseinket, egyszerre. Ebben 
a konyhában nagy irodalmi élet
zajlott. Fiatal váci tollforgatók 
– Karánsebessy Balázs, Magas
Árpád,HídvéghyAszter,ők, saj-
nos, néhány publikáció után fel-
hagytak az írással – és Dudás 
Attila ismegfordult itt,megPár-
niczkyMiska.Vagyavácipresszó-
katjártuk:atörzshelyünkaVácon
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legendásEstiKornélKávézóvolt.
„AzelsüllyedtAtlantisztkeresem,/
Melyálmaimba’harangoznekem”
–írtaJuhászGyula.EzarégiVác
az én „elsüllyedt Atlantiszom”.
Számomraezavárosjelentiazif-
júságot;váciköltőnekvallomma-
gam,merthaköltőlettem,Vácott
lettemaz.Negyedikkötetemborí-
tójánarégifotóVácfőterétábrá-
zoljaaz1890-esévekből.Én,aki
mindigszázévvelkorábbanszeret-
tem volna élni, az 1990-es évek-
benlehettemfiatalebbenaváros-
ban.

– Mely lapokban publikáltál ekkor? 
–MegjelentekaverseimazAl-

földben,aMozgóVilágban,aTö-
rökfürdőben, a Kelet Felőlben, 
a Pannon Tükörben, a Lyukas-
órában,aHaviMagyarFórumban,
a Napútban, a Poliszban, a Par-
nasszusbanésaMagyarNaplóban
– és itt meg kell állnunk, mert ez 
fontos. Ugyanis a törökfürdősök
meg a többi balliberális írótárs
akkorkezdteelbojkottálniaMa-
gyar Naplót. Oláh János vette át 
a lapot,őkmegbojkottálnikezd-
ték. Én az egészet nem értettem:
akkor még – ismeretlen kezdő-
ként – azt sem tudtam, mi történik 
körülöttem.Csakazírásérdekelt,
ahogymondani szokták; azt sem
tudtam, ki kivel van. A politika
semérdekelt.Újságotsemvettem
akezembe,amiótanemközölnek
verseket. Szóval nekem tetszett 
aMagyarNapló:úgyéreztem,ez
az a folyóirat, amelyik szellemi-
ségébenközelállhozzám,éselha-
tároztam:aballiberális(akkormég
nem használtam, sőt, nem is is-
mertem ezt a szót) írótársakkal  
ellentétbenénadokversetafolyó-
iratnak. Így ismerkedtem meg sze-
mélyesen Bella Istvánnal; ő gon-
doztaaversrovatot.Nevét,verseit
gyerekkorom óta ismertem a Szép 

versekből, s az, amit olvastam
tőle,márakkormegfogott.Avele
való találkozás sorsdöntőnek bi-
zonyultakésőbbiekben.Bellának
tetszettazakétvers,amitvittem
neki, ott fogta őket. Egyre több-
ször találkoztunk, többnyire az
Írószövetség székházában, s egy
alkalommal, nem tudom, miért, 
éppen nálam volt körülbelül hat-
vanversem.Bella„lecsapott” rá-
juk. Állva olvasta el az összeset 
– a kicsiny szerkesztőségi helyi-
ségbennemakadtszabadülőhely,
mindent elborítottak a könyvek,
folyóiratok,vaskosdossziék.Min-
den vershez külön megjegyzést
fűzött. Ezt olvastam, mondta az
egyiknél–azaversemvolt,amit
évekkel korábban Ladik Katalin
közölt az ÉS-ben. Bella István
emlékezett rá! Egy másikra azt 
mondta, ez Csoóri-hatás. A vers
egyik sora ugyanis így hangzik:
„kibomlott sálként úszik utánad
az utca”. Rögtön tudtam, Csoóri
melyikverséregondol,arra,ame-
lyik így kezdődik: „Görbe kis
utca,/eldobottdinnyeszelet.”Igen,
vágta ráBella, ez az.Nemértet-
tem egyet vele, szerintem a két
képnemugyanarról szól.Csend-
benelvitatkozgattunkezenegyki-
csit.Kedvesemlékemez.

– Tehát publikálni kezdtél a Nap
 lóban, de lassan megérett az idő 
az első kötet összeállítására is. 
Hogyan alakult az első köteted
nek, a Senkinémasága címűnek 
a sorsa?
– 1997 nyarán a váci önkor-

mányzat támogatásával napvilá-
got látott az elsőkötetem,Senki 
némaságacímmel.Természetesen
BellaIstvánnakisdedikáltamegy
példányt, örült neki, megköszön-
te. Ősztől egy szabad keresztény
lakóközösség fogadott be Duna-
keszin.DecemberbenfelhívottKá-

 roly Gyuri, hogy ekkor és ekkor 
legyekazÍrószövetségben,öltöny-
ben-nyakkendőben.Ugyanismeg-
kaptamaVerskarácsony-díjat.Ezt
adíjataBorsosMiklósAlapítvány
hoztalétre,saMagyarÍrószövet-
ségköltőiszakosztályajavaslatára
nekem ítélték oda a kötetemért.  
AdíjatBorsosMiklósözvegyétől
vettem át, utána sorra jöttek oda
hozzámkoccintani,gratulálniolyan
költők, akiket gyerekkorom óta 
ismertem, tiszteltem, szerettem, 
akiknekaverseinfelnőttem–hi-
hetetlen élmény volt. TóthBálint
megrázta a vállamat: te, fiatal
költő,dörögteszeretettelamagas-
ból.VeressMiklós,DöbrenteiKor-
nél,CzigányGyörgy–nemtudok
mindenkit felsorolni, nagyon so -
kan voltak; szédültem. Szervác
Józseffelekkortalálkoztamelőször
és – sajnos – utoljára. Kövesdy
Zsuzsa azonnal interjút készített 
velem aKossuthRádió számára.
Három versemet pedig átvették 
akötetbőlaVerskarácsony antoló-
giába–ezvoltazelsőolyananto-
lógia, amelyben jelentős kortárs
költőkkelszerepelekegyütt(ésegy
klasszikussal,anyitóversugyan-
is Nagy László műve). A díjnak
köszönhetőenmegismertenevemet
az irodalmi szakma – és ezt Bella 
Istvánnakköszönhetem;tulajdon-
képpen ő fedezett fel. Egyébként
1996 tavaszán már kaptam díjat 
averseimre;agödöllőiJuhászGyu-
laVárosiKönyvtár országos iro-
dalmi pályázatán első helyezést
értemelaverskategóriában.Gyur-
kovics Tibor, Kiss Dénes, Sza-
konyiKárolybíráltákelabeérke-
zett pályaműveket. Életem első
irodalmi díját – tízezer forint érté-
kű könyvutalványt – Gyurkovics
Tiborkezébőlvettemát,Szakonyi
Károly laudált. A könyvtár egy
antológiát iskiadotta legjobbnak
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ítéltpályaművekbőlHajtásokcím-
mel–ezvoltazelsőantológiabeli
szereplésem. De az igazi áttörést  
aVerskarácsony-díjjelentette. 

– Milyen volt az első kötet vissz
hangja? 

– Oláh János a Magyar Napló -
ban, Kerék Imre a Várhelyben,
VéghAttilaaLyukasórában,Szi-
tányiGyörgy ésZászlósLevente
az Új Pest Megyei Hírlapban,
PósaZoltánaDemokratában,Prá-
gaiTamásaNapútbanírtakaSenki
 némaságáról.Kerék ImreBabits,
Rilke, NemesNagyÁgnes nevét
említiaverseimmelkapcsolatban
–belepirultam, amikor olvastam.
Felhívtam Kerék Imrét, megkö-
szöntemnekiakritikát,párpercet
beszélgettünk is a telefonban –
sajnos,előszörésutoljára:sosesi-
került személyesen is megismer-
nem,pedigazőköltészetétisrég-
ótanagyratartottam.VéghAttila
azt írta, hogy amikor fennhan-
gonolvassamagánakaverseimet,
„Georg Trakl felül a sírjában és
szomorúan vigyorog”. Prágai Ta-
más pont azt az antológiát emle-
geti, amelyből annak idején Paul
Celan költészetét megismertem.
Prágai írta levelemkapcsolatban
először Celan és a korai Schein
Gábornevét.

– A magánéleted pedig folyt  
a maga útján, a költészettől füg
getlenül. Hol laktál ekkoriban, és 
miből tartottad fenn magad?

– 1998 nyarán pár napot egy 
esztergomigyárbandolgoztamal-
kalmi munkásként. Miért dolgo-
zol te ilyen helyeken? – kérdezte
Végh Attila, s azt javasolta, le-
gyek újságíró, abból nagyon jól
meglehetélni.ŐakkoraDemok-
ratánál dolgozott. Elvitt a Napi
Magyarország szerkesztőségébe,
bemutatottTallaiGábornak,akul-
turális rovat szerkesztőjének. Így

lettem külsős a Napi Magyar-
országnál.Aszerkesztőségbenis-
merkedtemmegSzepesiAttilával,
ő is a lapnál dolgozott akkor.De
írtammáshováis;recenziótaDe-
mokratába(MolnárKrisztinaRita
elsőverseskötetéről),sRózsaEnd-
re posztumusz kötetéről a Váci
Naplóba.AVáciNaplófőszerkesz-
tőjemegbízottegyfeladattal:meg
kellett interjúvolnomnéhányváci
taxist, már nem tudom, mi  nek az 
apropóján. Cikkecském annyira
el  nyerte tetszését, hogy foglalkoz-
tatnikezdett.Csináltammindent.
Riport, tudósítás, jegyzet, interjú
– rohangáltam a városban, vagy 
a szerkesztőségben ültem a gép
előtt.Úgygondoltam,újságíróként
megteremthetem az egzisztenciá-
mat, hiszen azt láttam, sok bará-
tom, ismerősöm érvényesül ezen 
a pályán.

– Ám ha újságírás, akkor poli
tika. Még mindig azzal a naivitás
sal álltál a közéleti eseményekhez, 
témákhoz, mint korábban?
–Valóban,ezekbenazidőkben

kezdett foglalkoztatni a politika. 
Természetesenújságolvasólettem,
már csak azért is, hogy – mint
kezdőújságíró–tanuljak;denem
ez volt az egyetlen ok, amiért az
összes lapot végigolvastam első
betűtőlazutolsóig(kivéveagaz-
dasági és a sportrovatot). Hogy
miért is kezdett el érdekelni a tár-
sadalom, külön önéletrajzi esszé 
tárgyalehetne.Vidékenéltem,több-
ségükbennemzetielkötelezettségű
helyi értelmiségiek, tanárok, mű-
vészekközött;hatásukra–solvas-
mányaimnak,példáulSzabóDezső
műveinek, Csurka István publi-
cisztikájánakköszönhetően–szép
lassan felnyílt a szemem. Úgy 
éreztemakkor:anemzetioldalon
megtalálhatom a helyemet, tollam-
malszolgálhatomazeszmét.Éve-

kigvadulpolitizáltam,sokszores-
tem túlzásba, néhány ekkoriban
születettpublicisztikámatmamár
nem írnám meg.

– És sikerült boldogulnod a zsur
 nalisztika területén? Meg terem tet  
ted a régen óhajtott egzisztenciádat?
–Valahogynekemnemsikerült

jólmegélnem az újságírásból, de
még rosszul se. Így aztán 1999  
tavaszánismétDunakeszinkötöt-
temki;aszabadkereszténylakó-
közösség szeretettel fogadott. Sa  ját 
kertészetükben dolgoztunk egész
nap:mintrendesmunkahelyen,be
is jelentettek minket. Nem lettem 
keresztény(inkábbspirituálisbe-
állítottságú vagyok, például ka-
maszkoromóta erősen foglalkoz-
tat a reinkarnációgondolata, ami
aközhiedelemmelellentétbennem
azonosalélekvándorlással),nemis
kellettazzáválnom,nemakarták
mindenáron megtéríteni az em-
bert.Kétérdekesemberrelismer-
kedtemmegebbenaközösségben:
KalamárLászlóval,akinekaver-
seiantológiákbanjelentekmeg,és
Thaly Csobánnal, Thaly Kálmán
egyeneságileszármazottjával.Cso-
bánnakismegjelentekversei,pél-
dáulaPoliszban,s jóbarátjavolt
Bárdossy László unokája. A kö-
zösség vezetőjének köszönhetem,
hogyestinbefejeztemanyolcál-
talánost. Ő bírt rá ugyanis arra,
hogytovábbtanuljak.Későbbagim-
náziumnak is nekirugaszkodtam, 
denemvoltenergiámvégigcsinál-
niazelsőosztályt sem.Nemva-
gyok rá büszke, de énmindig is
csak írni akartam, semmi mást,
ráadásul nekemazutcáról kellett
megvalósítanom magamat, ami
rengeteg energiámat felemész-
tette.Azthittem,mindenhezelég
azéletben,hajóverseketírok.

– De ezzel nem ért véget az új
ságírói pályád, hiszen újra írtál 
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lapoknak. Sőt, még ma is publi
kálsz, ha nem is belsősként.
–Igen,2000elejénújrakülsőz-

ni kezdtem a Napi Magyar  ország-
nak. Interjúkat csináltam Jókai
Annával, Tornai Józseffel, Lázár
Ervinnel,VáriAttilával (tizenhá-
romévutánújratalálkoztunkVá-
rival),BárányTamással.Tavasszal
felvettekeladónakazOsirisKöny-
vesházba.Nemkülsőztemtovább
aNapiMagyarországkultúrrova-
tának, de miután a lap egyesült  
aMagyar Nemzettel, a szombati
mellékletbe írogattam recenzió-
kat. Ezt azóta is csinálom, több-
kevesebbrendszerességgel.Deír-
tam recenziókat aSzabadFöldbe
is,mikorDippoldPálvoltalapfő-
szerkesztője, és Bágyoni Szabó
Istvánvezetteakulturálisrovatot.
OláhAndrásésFecskeCsabakö-
teteiről írtam. Ősszel megváltam 
alakóközösségtől,sNagymarosra
költöztem albérletbe. 2001 tava-
szán felvettek a Magyar Írószö-
vetségbe; Bella István és Tornai
József voltak az ajánlóim. Végh
Attilátésengemkétszervettekfel.
Ez azőszi tagfelvétel utánderült
ki, mikor Szakonyi Károly egy 
irodalmi est után gratulált nekem, 
smondta,őismegszavaztaafel-
vételemetaszövetségbe.Mireén:
dehiszentavaszótatagvagyok…
Szakonyi elhűlt, én ismeglepőd-
tem.Későbbmesélték,aszavazás-
nál Oláh János felállt, és szólt, hogy 
gyerekek,őket(VéghAttilátésen-
gem),márfelvettükegyszer.Ennek
ellenéremásodszorisfelvettek. 

– Tehát könyvek közé kerültél, 
de csupán vargabetű volt ez is: 
utad visszavezetett az újságokhoz 
és egy újabb kötethez. Miért váltál 
meg az Osiristől?
–EgyévigdolgoztamazOsiris

Könyvesházban, akkor betegállo-
mánybavonultam.Régótamárcsak

nagyonkeveset írtam;abetegség
alatt irodalmi gátszakadás történt, 
nagyonsokversemszületett,ezek
többségebeleiskerülta2003-ban
kiadottmásodik kötetembe.Volt
Nagymaroson két újság, az egyik 
az önkormányzat lapja, a Nagy -
maros, a másik az önkormányzat 
ellenzékénekhavilapja–ezutóbbi
főszerkesztőjepárhuzamosanegy
vácihetilapotiselindított.Elhívott
engem a hetilaphoz. Kiléptem az 
OsirisKönyvesháztól,sszerkesz-
tő lettem a váci Dunakorzónál. 
A lap szlogenjét („A város kezé-
ben–avárosszívében”)éntalál-
tam ki, de lefaragták, s maradt az, 
hogy„Avárosszívében”.Augusz-
tusbanelkövettemegyhibát.Afő-
szerkesztőm szabadságra ment, 
s a szabadsága idejére rám bízta 
alapot.Körbetelefonáltamamun-
katársakat, mindenkit megkértem, 
ekkor és ekkor legyen leadva az
anyag,aminéppendolgozik.Pon-
tosan határidőre nyomdában volt
azújság.Erreaddignemvoltpél-
da;mindig napokkal késett a le-
adás.Jutalmulkirúgtak.Azzalaz
ürüggyel,hogynemdolgozom.Az-
nap, amikor ezt közölték velem,
hét cikket adtam le különböző
szignókkal – ne legyen olyan fel-
tűnő,hogyannyiszorszerepelane-
vemalapban.Évekkelkésőbbegy
barátom, Badacsony T. Örs így
kommentáltaazesetet:túljóvol-
tál, és azt sehol sem szeretik.

– Értelmetlen volna számolni, 
hányadik váltásod volt ez. Kihez 
fordultál?
–MegkerestemBalaskó Jenőt.

Ő volt az önkormányzati újság, 
aNagymarosfőszerkesztője.Évek
ótaismertükegymást;sokszorsö-
röztünkegyüttváciésmarosikocs-
mákban.Elmondtamnekiahelyze-
temet,Jenőpedigbeszéltapolgár-
mesterrel, aki azonnal fogadott. 

Így kerültem a Nagymaroshoz,  
avoltfőszerkesztőmpedigkikiál-
tottárulónak.Ugyanisőalapjában
keményen támadta az önkormány-
 zatot, személy szerint a polgármes-
tert, köréje gyűlt a marosi ellen-
zék, saját polgármester-jelöltjük is 
lett. Egyébként ez egy jobboldali
belháború volt kisvárosi szinten,
amiből–mintaNagymaroscikk-
írója–jómagamisalaposankivet-
tem a részemet. Átállásom – az, 
hogy az ellenzéki lap impresszu-
mábóleltűntanevem,hogymás-
nap az önkormányzati orgánum 
impresszumában bukkanjon fel
újra – komoly eseményszámba
mentavárosban.Ebbenazidőben
Varga Kláránál laktam. Először
közösenbéreltünkegyházat,majd,
miutánKláriházatvett,azalbér-
lőjelettem.ŐakkoribanaMagyar
Nemzetnél dolgozott. Neki köszön-
hetem, hogy a váci laptól történt
távozásomutánnemkerültemut-
cára.Ugyanisaddigavoltfőszer-
kesztőm egyik üresen álló házá-
ban laktam, ami a szakítás után
nem volt többé lehetséges. 2002
őszénelveszítettükahelyhatósági
választásokat.Azújpolgármester
Balaskót is, engem is menesztett, 
sőt átmeneti időre megszüntette 
a Nagymarost – kenyér nélkül ma-
 radtam. Elmentem Oláh Jánoshoz, 
hónapokig ő adott munkát; kor-
rektúráztam, és egy program kere-
tében rendhagyó irodalomórákat
tartottamváci,illetvebalassagyar-
matigimnáziumokban,szakközép-
iskolákban. A 2003-as könyvhét-
re látott napvilágot Félárbocon 
címűmásodikkötetemaHungaro-
voxKiadógondozásában.Sajnos,
politikaiverseketisbeválogattam
– ma már nemhogy kihagynám, 
meg sem írnám őket. A hazafias
verseket, mint amilyen például 
a Szaggatott óda,maisvállalom.
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Ugyanis én – akárcsak Komlós
Aladár–különbségetteszekhaza-
fias és politikai vers között. Pár
évedivatlettközéletiverseketírni
–nos,énmáregyévtizeddelko-
rábban írtam ilyeneket, s még
jobboldalról is megkaptam, hogy
nem kellett volna. Pártfüggetlen,
nemzeti elkötelezettségű vagyok,
lojális a nemzeti oldal iránt, de 
erős kritikával, s hozzáteszem, 
a„másik”oldalonisvannakbará-
taim,jóismerőseim,költők, írók,
művészek. AFélárbocont Tarján 
Tamás mutatta be az Írószövet-
ségben.ÉppenMáraicíműverse-
metmondtaelegyszínművésznő,
amikor a mellettem ülő Határ
Győzőfelémnyújtottaakötetemet
dedikálásra, s a fülembe súgta:
nagyon szép. A kötetről Varga
Klára írt a Magyar Nemzetben,
ErősKinga aHitelben, Koppány
ZsoltaC.E.T.-ben,MezeiAndrás
lapjában,HortobágyiTiboraMa-
gyarNaplóban, SzékelyGyöngy-
vér a Szépirodalmi Figyelőben, 
sPrágaiTamásaSzabadFöldben.
Többrőlnemtudok.

– Te nem csupán a fővárosban 
és Vácott vagy a Dunakanyar más 
városában próbáltál szerencsét, 
hanem a Nyírségbe is leköltöztél. 
Miért és hogyan történt a lakhely
váltásod?
–2003nyaránvéletlenülmeg-

tudtam,hogyapámaNyírségben,
pontosabban Nyírteleken él; ott
talált társat magának. Megtért és 
új életet kezdett. Innentől ingáz-
tam Nagymaros és Nyírtelek kö-
zött,mígnem2004augusztusában
apáméknál telepedtem le. Fogal -
mam sem volt,mi lesz.Aztmár
láttam,hogyazújságírásbólnem
fogok megélni, elegem is lett  
atöbbévesvergődésből.Nemér-
tettem, másnak miért sikerül, ne -
kemmiért nem.Semmiféle jöve-

delmemnemvolt, apám is akkor
veszítetteelamunkahelyét,teljes
kilátástalanságbanéltünk.Ráadá-
sulegynagyszerelmicsalódásis
beárnyékolta az életemet; akkor
szakadtmeg két és fél éves kap-
csolatom egy nagyszerű lánnyal,
aki ma már evangélikus lelkész;
ésezrányomtabélyegétalelkivilá-
gomra.Közbenelkészültaharma-
dikkötetem:Nyírtelekről, ahelyi
könyvtárbólküldtemele-mailben
az anyagot Prágai Tamásnak – ő
vállalta a kötetem szerkesztését. 
Akételsőkönyvemetmégénszer-
kesztettem, amit úgy kell érteni, 
hogyénhelyeztemabbaalogikai
sorrendbe a verseket, amiben ol-
vashatók.Prágaielgondolásaalap-
jánaharmadikkötetdarabjaikro-
nologikusankövetikegymást:úgy,
ahogymegszülettek.Őegyébként
sok túlzást likvidált, felszámolt
képzavarokat,kiirtottnéhányköz-
helyet, lenyesegetteavadhajtáso-
kat – én az akkori lelkiállapotom-
ban erre nem voltam alkalmas. 
AValami jön2005augusztusában
hagyta el anyomdát aRációKi-
adógondozásában.Szeptemberben
mutatták be az Írószövetségben.
ErősKingaírtrólaazÚjKönyv-
piacban, Varga Klára a Magyar
Nemzetben, a fiatalon elhunyt
BadacsonyT.Örs–egykorijóba-
rátom – a Lyukasórában, Végh
Attila pedig aMagyarNaplóban.

– Műtőssegédként is dolgoztál, 
szívbetegek mellett. Költőnek ez iga
 zán furcsa helyzet lehetett…
–Nyírtelekennemtudtunkbol-

dogulni, nagyon nehezen éltünk 
meg. Ezért 2004 decemberében
írtamVéghAttilának, aki posta-
fordultával válaszolt, hogy azon-
nalszálljakvonatra,sPestentalál-
kozunk. Beszélt Vasadi Péterrel,
aki Kozma Imre atyához irányí-
tott bennünket. Attilával elmen-

tünk aBudai IrgalmasrendiKór-
házba,aportánKozmaatyaután
érdeklődtünk.Márkésővolt,apor-
tásakadékoskodott,Attilaelveszí-
tette a türelmét és közölte vele,
hívja fel az atyát és mondja azt,
VasadiPéterküldött.Aportásvo-
nakodvabár,deengedelmeskedett.
Pár percmúlvaKozma atya sze-
mélyesenjöttleértünkésvezetett
az irodájába. Ígykerültemakór-
házba,ottisakardiológiára,köze-
lebbrőlaszívkatétereslaborbamint
műtőssegéd. Kereken négy évig
dolgoztam a szívkatéteres labor-
ban.Nővérszállónlaktam(minden
nővérszállónak van férfirészlege).
A laborvezető főorvos irodalom-
szerető ember volt; ő katéterezte
Sütő Andrást, Csoóri Sándort,
GyurkovicsTibort,LászlóffyAla-
dárt–Lászlóffymégverset is írt
hozzá.Alaborbankettenvoltunk
műtőssegédek,egyikhétenazidő-
sebbkollégadolgozott délelőtt és
én délután,másik héten fordítva.
Egy kardiológián pedig zajlik az 
élet–voltaknagyondurvaügyele-
teink. Egyszer a kollégám nem 
jöttbedélutánra(ügyelnieisneki
kellett volna). Helyette is nekem
kellett dolgoznom, vagyis bent
maradni délutánra, ügyelni éjjel 
ésvégigcsinálniarákövetkezőna-
 pot estig. Ez így ment hetekig – 
nem láttam a napot. Ügyeletben
kétműtősnő, egyorvos és amű-
tősfiúdolgozik.Amentőbehozta
abetegetazintenzívre.Haazor-
vosok úgy döntöttek, hogy szív-
katéterezésre van szükség, belső
telefonon felhívott a nővér, én
pedig indultam a betegért. Előtte
szólnomkellettakétműtősnőnek
–amígénabetegértmentem,ők
előkészítették a műtőt. Fekvőko-
csin letoltam a beteget, felfektet-
tem a műtőasztalra, elhelyeztem
rajtaazEKG-tappancsokat.Avizs-
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gálat végeztével visszavittem az
őrzőbe,vagyisazintenzívre.Ak-
koris,hameghalt.(Ebbenazeset-
benpontosankétóramúlvajöttek
érteazügyeletesbetegszállítók,és
elvittékaproszektúrára.)Sokem-
bertláttammeghalni–voltolyan
ügyeletünk, amikor hajnalig egy-
másutánnégyenmaradtakamű-
tőasztalon.Mindennehézsége el-
lenére szerettem ezt a munkát, 
négyévután,2008decemberében
mégis ott hagytam a kórházat,  
s visszamentem Nyírtelekre. Pár
hónappal korábban kaptam meg 
aSalvatoreQuasimodo-különdíjat
aNagyGáspáremlékéreírtverse-
mért. Nyírteleken sok új verset
írtam – hasonló gátszakadás tör-
tént,mint2001-ben,mikoraköny-
vesboltothagytamhátra.De2009
augusztusábanújraPestrejöttem;
egy volt kollégámnál laktam az
OsirisKönyvesházból,akiszínhá-
zi rendező,performerés író,mű-
vészneveTriceps.AzőésMénes
Attila biztatására írtam néhány
prózaverset,amelyekbenagyerek-
kori élményeimet próbáltam fel-
dolgozni.Ezeketazírásokat„csa-
ládi”prózaverseknekneveztemel.
Sbár többközülükmegjelent fo-
lyóiratban,antológiában,nemsze-
rettem igazán őket.Nem könnyű
ezekről a dolgokról írni, nem is
akartamfolytatni,deaztántavaly
újraelővettemőket,néhányatátír-
tam,sidénszületettkétújis.Azt
hiszem, jó lenne, ha tudnék írni 
egy kötetre való ilyen „családi”
prózaverset. 2009 szeptemberé-
től 2011 decemberéig megint az
egyik nagy budapesti kórházban
dolgoztam mint pavilonos (azok-
banakórházakban,aholpavilon-
rendszervan,ígynevezikabeteg-
szállítókat). Megint nővérszállón
laktam,szabadidőmbenaszobám-
banolvasgattam.Ebbenazidőben

elég távol kerültem az irodalmi
élettől,nemjártamirodalmiestek-
re, sőt sehová,magamnak éltem.
Erősenfoglalkoztatottagondolat,
hogy felhagyok az írás hivatás-
szerű művelésével, s visszavonu-
lokazamatőrszférába.Leélemaz
életemet mint egészségügyi dol-
gozó, s csak úgymagamnak íro-
gatok néha.

– Maradtál a kórházban?
–Nem,a2011-esévvégeismét

Nyírteleken talált. De hamarosan 
nagyonmegbántam, hogy két év
után ott hagytam ezt a kórházat is. 
Most döbbentem rá igazán, hogy
az egészségügy az egyetlen terü-
let, ahol el tudom képzelni az éle-
temet: nem tudnék már máshol
dolgozni,csakkórházban.Vissza-
vágytamoda.Kétévutánteljesült
ezavágyam:2014elejétőlugyan-
abban a fővárosi kórházban dol-
gozom betegszállítóként, ahonnan 
eljöttem2011-ben.Tavalydecem-
berben jelentkeztem az ápolási
igazgatóságon, örömmel fogadtak, 
azonnal visszavettek.A próbaidő
leteltévelremélem,véglegesítenek.
Haigen,innenszeretnéknyugdíj-
bamenni.Egyszersmindenkorra
elegemlettazörököslétbizonyta-
lanságbólésabból,hogyazember
folyton másoknak van kiszolgál-
tatva,amikornincspénze.

– Ne ugorjunk még ennyire elő
 re. 2012 végén Nyírtelek után hová 
kerültél?
–2012őszénjöttemvisszaPest-

re;egylepusztultzuglóilakásban
vészeltemátatelet,aholnemvolt
sefűtés,semelegvíz;nagykabát-
ban,forró teásbögrétszorongatva
írtam a recenziókat. Az Írószö-
vetség megbízásából rendhagyó
irodalomórákat tartottunk Végh
Attilávalváci,szobi,aszódiésbu-
dapestigimnáziumokban.2013ja-
nuárjábanmegkaptamaBellaIst-

ván-díjat. Áprilisban – mint az
Írószövetség delegáltjai – Norvé-
giábantöltöttünknégynapotSzá-
lingerBalázzsal,PrágaiTamással
ésVéghAttilával:azoslóimagyar
nagykövetségenolvastunkfelakint
élőmagyaroknak.KovácsKatáng
Ferenc volt a kalauzunk, a házi-
gazda pedig Jeszenszky Géza nagy-
követ. A júniusi könyvhétre pe-
dig megjelent a negyedik kötetem, 
a Régi kintorna dallamára, a Ma -
gyarNaplóKiadógondozásában.
Eztakötetetmegintcsakénszer-
kesztettem,vagyisénállapítottam
megaverseksorrendjétstagoltam
ciklusokra.Ellentmondásosévvolt
atavalyi;díjatkaptam(méghozzá
nagyon fontos díjat), kötetem je-
lentmeg,viszontvolt,hogynapo-
kig nem ettem – különösen a nyár 
volt nagyon rossz. Nyáron min-
denki eltűnik Pestről, munkale-
hetőségsemmi–kétségbeejtővolt 
ahelyzetem.Demostmárújravan
munkám, amit szeretek, mellette 
írniistudok,vanegyhavifixfize-
tésem. Ismerek embert, aki ön-
gyilkos lenne, ha ennyiből kéne
megélnie–nekemelég.Albérlet-
ben lakom: soha nem is hittem
benne,hogynekemlesz,lehetsa-
játotthonom.VéghAttilaaztmond-
ta az új kötetem kapcsán, hogy
amit én csinálok, az szociológiai
költészet. Én mindig „lent” éltem, 
nem láttam magam körül mást, 
csakszegénységet,lepusztultságot,
kilátástalanságot. Mi hatott volna
rám, ha nem ez? Nincsenek va-
gyontárgyaim,csaknéhánykönyv,
egypárcipő,ruhadarab–minden
holmim, az összes tulajdonom 
elfér egy sporttáskábanvagybő-
röndben.Deazthiszem,mégígy
sem panaszkodhatom. Ahonnan
in  dultam, onnan messzire jutot-
tam el. 

Urbán Péter


