
Ürmös Attila:             

     „Csak néhány év maradt nekünk” 

„A legjobb barátommal ülök a padon
Nézzük a csillagokat

Hallgatjuk a híreket, a legfrissebb híreket
Azt mondják, már 

csak néhány év maradt nekünk
(…)

Nő mint a remény
mint tenger, beszéd, mozgalom

hajnal, gyermek, vér
mint föld a talpunk alatt, nő, mint a fájdalom

és a szemünk láttára mindent felemészt

Szeress most úgy, ahogyan sohasem szerettél

(Ekatarina Velika: Néhány év maradt nekünk 
–  első és utolsó versszak)

És épp tőle kellett hallanom! A szőke, szép arcú Iréntől, akinek mindig 
mosoly bujkált a szemében, pedig folyton ártani akart magának. Varga 
Zsolttal egyszer visszarántottuk a forgalmas Kelebiai útról, Valika szüle-
tésnapján, mert kiszaladt a házból, és a kamionok elé akarta vetni magát 
ez a gyönyörű lány, ez a tünemény, ez a suicid hajlamú riadt madár, aki 
senkinek sem engedte, hogy szeresse, mert titokban és egyoldalúan elje-
gyezte magát David Bowie-val. A világhírű rockcsillag azt sem tudta róla, 
hogy létezik; vajon hány ilyen hóbortos lányka lelke fekszik az utak men-
tén, ahol a sztárok gyalogolnak a siker felé. 

Szabadkán, a Boss kávéházban ült Irén, és egy cd-lemez dobozát szo-
rongatva kérdezte, szerintünk szabad-e a művészet nevében bűnt elkö-
vetni, mert Bowie ezt a témát feszegeti az Outside albumán, megalkotva 
az artcrime kifejezést. Szóba került néhány performansz, meg Hermann 
Nitsch húsinstallációi. Okosan, magabiztosan érvelt, aztán váratlanul kije-
lentette, hogy David, a drága, nem csak eljátssza az űrlényt, hanem a való-
ságban is az, és ő tudja, biztosan tudja, hogy a dalokba kódolt üzeneteket 
rejt, amelyeket csak a beavatottak érthetnek. Megkérdeztem tőle, hogy ő 
beavatottnak érzi-e magát, mire hátradőlt a kényelmes széken, és hosszút 
szippantott a vékony női cigarettából: Már kihallok belőlük összefüggéseket. 
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Filctollal furcsa háromlábú hieroglifát rajzolt a szalvétára. Azt mondta, az 
egyik visszatérő látomásában szerepel. Sok ilyen félálomból meg spangli-
ból építkező vízió jött elő nála: arcok, helyzetek, kényszerek, sejtések. Azt 
mégsem látta előre, hogy ezerkilencszázkilencvenhétben, amikor Bowie 
a budapesti Sziget Fesztiválon lép fel, ő majd átfurakodik a rendőrkor-
donon, odarohan a távozó rocksztár autójához, és sírva üvölti a benn ülő 
fehér ruhás lovagnak, vagy ha úgy tetszik vénembernek: I Love You, David, 
and my mom loves You too! – mire Bowie lehúzza az ablakot, megsimogatja 
Irén szépséges arcát. Az autó továbbsuhan. A lányt kitoloncolják a Sziget-
ről, nem számít: Most már akár meg is halhatok! De ne úgy, drága Irén! Ne 
úgy, ahogy megtetted később, kiugorva a tizedikről a szabadkai sugárút 
egyik toronyházából, szemben a Kakasiskolával, ahol anyám is tanított, 
hogy holtan loccsanj a játszótéren szaladgáló gyerekek közé! 

Eszembe jutott most T. is, a kedves kollegina, akit az újvidéki kórház 
pszichiátriai osztályán látogattunk meg ketten Beszédes Attilával. A fo-
lyosókon kanyarogtunk, kérdezősködtünk, miközben tőlünk százötven 
kilométerre a Jugoszláv Néphadsereg a szerb szabadcsapatokkal karöltve 
ostromolta Vukovárt. Az aulában sebesültek tolongtak, az udvarra men-
tünk, de itt sem találtuk az osztályt. Pizsamás betegek sétáltak a füvön 
vagy sütkéreztek a padokon a szokatlan melegben. Beszédes Attila ekkor 
már tíz éve kerekesszékkel járt, a Dunába ugrott fejest a Halászszigetnél, 
akkor ütötte meg a gerincét, most mégis azt hihették, a fronton sérült 
meg – sok volt itt a hozzá hasonló huszonéves életerős fi atalember man-
kóval, járókerettel vagy kerekesszékkel –, és a kék fehér pizsamás cso-
portok udvariasan nyíltak szét előttünk a szűk járdán. Az egyik mankós 
fi atalember – a fél lába hiányzott – kérdésünkre a fejével lustán az udvar 
vége felé bökött: Arra! Láttam a szemében a hűvös, keserű tudást a folya-
matról, amelynek az elején még azt mondogatják, jönni fog a külső ellen-
ség, szarvval, fekete patával, hogy eltiporja a Hazát. Aztán a szomszédot 
kezdik lőni, az vissza, és ő láb nélkül marad, miközben a többiek tovább 
vívják az örök Háborút: soványak kövérekkel, szakállasok borotváltakkal, 
konzervatívok liberálisokkal, szerbek horvátokkal… Egyre megy, mert a 
harctér zárt rendszeréből kihulló félláb felismeri, hogy az ellenség nem 
kintről támad. A saját megválasztott vezetői azok.

Hosszú földszintes épület a pszichiátriai osztály, csíkos pizsamás nők 
ülnek a tévészobában vagy járkálnak rózsaszín frottírköntösben a folyo-
són. Az egyikük minden lépésnél megszólal: Sah! A következőnél: Mat! 
Figyeljük, mi lesz, ha a folyosó végéhez ér. Semmi. Megfordul, és ugyan-
ilyen gépiesen darálja léptei ritmusára: Ping! Pong! 

Testes lány lép Attilához, mosolyog, megsimogatja az arcát. Szólok 
neki, hogy T.-t keressük. Készségesen kalauzol egy tágas fehér szobába, a 
barátnőm a kis kórházi fémszekrény előtt áll. Fehér frottírköntöse nincs 
bekötve, szűk pizsamáján feszülnek a domborulatok. Mennyit öleltem 
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ezt a testet, idegen lakásokban, parkokban, kapualjakban szeretkeztünk, 
meg egy újság szerkesztőségében, amikor épp nem volt ott senki. Most 
meg ez a felpüffedt arc… Hiányoznak az intelligens vadászkutya-szemei. 
Ragyogtak, amikor megragadta a versek és prózaszövegek gerincét, a szö-
vegcsontokról különleges érzékkel fejtve le a gőzölgő puha húst, zamatos 
metonímiát, friss hasonlatot. Most nyugtatóktól leszedált, bamba tekin-
tettel kínál limonádéval, azzal a műanyag kancsóban kavargó sárga löty-
tyel, ami sem citromra, sem narancsra nem hasonlít, édesnek kéne lennie, 
de túlhígított, ki kéne köpni. Ne idd ezt a szart! Ki tudja, mit raknak bele 
– mondom, ám meg sem hallja, közelebb hív, suttogva avat be a titokba, 
hogy a nagy zeneszerző-billentyűs Vangelis nem evilági lény, inkább föl-
dönkívüli, vagy angyal és a zenéin keresztül üzen az arra érdemeseknek.

Hogy unom ezt már!  T. … drága T. Úgy tudom, késsel támadtál a körü-
lötted állókra, ezért hoztak be, de ez a falfehér, élettelen arc… ez mindennél 
rosszabb! Rúgj, szúrj, harapj, üvölts! Legyél őrült! Csak ezt a semmibe révedő 
üres tekintetet ne mutasd, mert a lelkem belefájdul, hogy ilyennek látlak!

Megyünk, menni kell, nem maradhatok itt tovább, a testes lány közben 
Attila ölébe ül, azt mondja: Draga, mi smo stvoreni jedan za drugoga, ja 
sam luda, ti si bogalj. Én zakkant, te rokkant, bennünket a sors is egymásnak 
teremtett! Harsányan bejelenti a szobában, hogy hozzámegy feleségül, érte 
még magyarul is megtanulna. Beszédes lába remeg a nagy súly alatt, kites-
sékelem az önjelölt menyasszonyt a székből, Gordanának hívják. Aztán 
menekülünk. Én a barátnőm arcától, Attila a mázsás, fojtogató súlytól, 
amely újra megpróbál bemászni az ölébe. 

Dicstelen távozás. Dicstelen idők. Elhullunk, megtörünk mind a dará-
lóban, ki-ki a maga módján, és aki marad, az alapvető emberi tisztesség 
folyamatos megszegését kénytelen látni, elviselni nap mint nap.

Strukturált káosz


