
Kotász Zoltán: Irma és Béci • 1507

két öreg test bújton-bújva 
összefekszik újton-újra 
minden tapintásért hálás 
bugyoláló együtthálás

ezer éj szentelte hűség
mélyszent
éjszent
együgyűség

Kotász Zoltán

IRMA ÉS BÉCI

A csúzli gumija igazi befőttesgumi volt, azokból az időkből, amikor a háziasszonyok 
még több évre előre gondolkodtak, több évre előre főztek be, és a gumiknak is több 
évre illett kitartaniuk.

-  Bumm bele! -  rikoltott Béci, nem törődve azzal sem, hogy a kaucsuk alaposan 
odacsíp a kézfejére. A kólásüveg kocogva bucskázott lefelé a tetőgerincről.

-  Béci, Béci!
Derengő, könnyű májusi nap volt, lágy és illatos, ráadásul kora reggel, amikor a 

hangyaléptek is még úsztán visszhangzanak a házfal tövében.
-  Béci, ugye nem a rigókra lövöldözöl?
Nem. Béci nem a rigókra lövöldözött. Erről szó sem lehet. Béci jó fiú, és délutá

nonként csendesen hallgatja a kerítésen masírozó szárnyasok illuminált trilláit.
A gumi pattant és csípett, a kavics sziszegve röpült. Irma kedvtelve nézegette, ahogy 

a mosószeres flakon, a gyógyszeres tégely és az élére állított bakelitfekete videokazetta 
sorban lehaldoklik a tetőről. Már csak Barbár tartotta magát a gerincen, Barbár, a 
vékony testű, hosszú lábú, szőke marokbaba, ezúttal pucéran és könnyed eleganciával 
a kéményhez könyökölve. Barbár dereka nem egészen egy centiméter átmérővel di
csekedhetett.

-  Béci, kérlek... Munkába kell menned... Elmúlt fél hét...
A fehér Ford Álba ott szikrázott a garázs előtt. Béci sarkon fordult, a csúzlit föld

höz vágta.
-  A rohadt életbe...
A motor felbőgött, és az Álba vadul kikanyarodott a kertből.
Szerencsére az utca végén laktak, közvetlenül az autópályára csadakozó bekötőút 

mellett. Irmának nem kellett izgulnia, hogy Béci út mentén baktató kisiskolásokat, 
esetleg kósza hajléktalanokat veszélyeztet a sietségével; gyalogosok számára remény
telen távolságok kezdődtek a Körte utca közepétől, elfogytak a boltok, elfogytak a szol
gáltató intézmények, néhány száz méteren át még kertek sorakoztak, majd hirtelen 
szennyes, ólomgőzös transzportális zónába zuhant a vidék.
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Irma behajtotta a kertkaput, aztán balra fordult, és elindult a téglavörös, ember
magas kerítés mentén. Hátrament, hogy megnézze az igen fontos helyet. A fontos hely 
Béciék házának nyugati sarkánál, a házfal és a kerítés között helyezkedett el. A rend
kívül lényeges hely megtekintése után -  a kertben mozogva Béci is, Irma is gyakran 
sort kerített rá -  Irma besietett az épületbe.

A torna ideje következett. Erre a célra az alagsori tükrös szoba szolgált. Irma tehát 
levetkőzött, és testének minden apró porcikájával külön-külön farkasszemet nézve fe
szegetni kezdett. A gyöngyöző verejtékezésig. Ez bizony nem jelentett keveset: Irma 
például föl tudta lökni a lábát szorosan a füle mellé. Föl is lökte mind a kettőt hússzor. 
Más háziasszonyok ilyen mutatvány után lezuhanyoztak volna, hogy aztán pilledten 
heverjenek a hálószoba franciaágyán délig... Irma azonban lezuhanyozott, és nyakába 
vette a környéket.

Irma szociális gondozó volt.
Ne gondoljuk, hogy Irmának bármiféle papírja, bizonyítványa, megbízólevele lett 

volna arról, hogy neki szociálisan gondoznia kell valakit. Fityfenét! Irmának késztetése 
volt. Belső igénye, amely arra hajtotta, hogy segítsen. Persze azt sem szabad eltagad
nunk, hogy bizonyos hatások érték Irmát, példák, ösztönző élmények; Irma barátnő
je, Pamela szakképzett ápolónő volt, Pami rengeteget mesélt a munkájáról, emellett 
Irma egyszer vírusos megbetegedésen esett át, kórházban lábadozott sokáig, ez alatt 
az idő alatt tapasztalta, hogy bárki tehetetlenné válhat, egészen furcsán tehetetlenné, 
akár valami emberlelkű növény.

Irma tehát tudta, hogy segíteni kell. Hivatássá ugyan nem kreálta a késztetést, de 
eltökélte, hogy teret enged neki.

Kerentsi utca 14. Erre a címre Irma már hónapok óta rendszeresen ellátogatott.
A mozgássérült fiatalember egyedül élt, miután semmiféle ráhatásra nem volt haj

landó intézetbe költözni. Átlag havonta egyszer kiszállt a körzet szociális megbízottja, 
és széles gesztusokkal elmagyarázta a fiatalembernek, hogy az önkormányzatnak nincs 
kapacitása az ő házi gondozására. Akut forráshiány. Viszont a lakásáért cserébe -  csu
pán egy lemondó nyilatkozatot kell kitölteni -  szobát kaphat a Mozgáskorlátozottak 
Máriaremetei Intézetében. Kellemes, kertre néző szobát orvosi felügyelettel és teljes 
ellátással. A dolog annál sürgetőbb, mivel újabb és újabb átszervezések következnek. 
Néhány hónapja csak a délelőtti gondozást kellett megszüntetni, maradtak a délutá
niak, most azonban tovább karcsúsodik a karitatív szolgáltatás, heti ötről két alkalom
ra. Szombaton és vasárnap a telefonügyelet is szünetelni fog... A fiatalember minden 
alkalommal kurtán visszautasította az ajánlatot. Elköszönt az illetékestől, és visszagör
dült a számítógépe elé. Valami táblázatokkal, adatokkal dolgozott. Hétvégenként pe
dig verseket írt.

így élt a magatehetetlen fiatalember.
Irma a fiatalember után visszaindult az úton, azon a vonalon, amelyen jött, egészen 

úgy, mintha hazamenne. De még nem ment haza. Másodszorra a velük szemközt lakó 
idős házaspárhoz tért be, a házaspár nem volt magatehetetlen, egyszerűen csak öregek 
voltak, az öregkor visszafordíthatatlan állapotában; nehezen mozogtak, nehezen köz
lekedtek el a város távolabbi kerületeiben fészkelő intézményekbe. Ha tehát hivatalos 
intéznivalójuk akadt, akkor Irma segítségét kérték, megbízólevelet írtak alá, tanúkkal 
és igazolványszámokkal izmosítva az irományt, mely szerint Irma -  Verancsics Béláné 
-  teljes felhatalmazással jár el az ügyükben, aztán Irmát ellátták a szükséges okmá
nyokkal, átadták a személyi igazolványukat, tb-kártyájukat, közgyógyellátási igazolá
sukat, no és persze nem felejtették el a lényeget, azaz a kérvényt, panaszt vagy felieb-
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bezést sem. Szerencsére hivatalos ügye a házaspárnak viszonylag ritkán adódott. Ez
úttal sem került napirendre ilyesmi, de azért marasztalták Irmát, sokáig beszélgettek 
vele.

Dél körüljárt az idő, amikor hazaérkezett Béci. A felesége nevét kiabálta. Irma ép
pen az alagsorban tartózkodott, nem a tükrös szobában, hanem a mellette lévő kam
rában. A kamrában lekvárokat, befőtteket és savanyúságot tartottak, zsákokban 
krumplit, diót, hagymát... Ő is kiáltott valamit, majd szaladni kezdett a lépcsőn felfelé.

A földszinten, a hálószoba előtt csattantak össze.
-  Casanova vagyok!
-  Én Lady Macbeth!
-  Stirlitz!
-  George Sand!
-  Maci Laci!
-  Ruttkai Éva!
Nekipirosodtak, összetekeredtek, és alaposan megszeretgették egymást. Sokszor 

játszották ezt, mégis csak egyetlen gyermekük született. A kisfiút szabályosan anya
könyvezték, de maguk között csak Emberkének hívták.

Emberkét Irma hozta haza körútja végeztével a nagymamától; amíg Irma főzött, 
Emberke a hangyatársadalmak részegységeinek együttműködését tanulmányozta a 
hátsó kertben. A tanulmányozás néha csupán passzív szemlélődést jelentett, máskor 
különféle ételdarabkákat hordott ki a konyhából a kertbe -  valóságos piacot rendezve 
a bolykijáratok mellett - ,  aztán voltak szigorúbb napjai is Emberkének, tűzzel, vízzel, 
ásóval, kapával sújtotta a területet, egyszer kísérletet tett az egész boly kiirtására, a 
kísérlet kudarcba fulladt, másnap Emberke néhány tucat döglött léggyel jutalmazta 
a legyöngült hangyaállományt.

Bizony, hatalmas úr volt Emberke a hangyavilág korlátozott léptékeihez mérten.
Ott tartottunk tehát, hogy Irma és Béci begurult a hálószobába, Emberke pedig 

hátrahagyta a bolyt, miután a játékot elunta, ráadásul eszébe jutott az ismereüen szó, 
amelyet napközben hallott. A kezében világoskék játék gereblyét szorongatott; menet 
közben maga után vontatva, a szerszám fogairól száraz homok pergett a szőnyegre. A 
halion át lépett a hálószobába.

Irma gyorsan elvette a lábát a füle mellől. Emberkét láthatóan nem zavarta a mez
telen összevisszaság, tapasztalt már egypárszor a szülei részéről hasonlót. Egyébként 
is lekötötték a saját problémái.

-  Apu, mit jelent az, hogy relatív?
Igen, gyerekek néha kérdeznek súlyos dolgokat.
Béci elgondolkodott. Komolyan, de korántsem komoran; inkább azzal a bátorító 

bájjal, felelősséggel, ahogy hirtelen felmerülő problémát mérlegelni kell. Pláne, ha 
apa az illető. A tekintete felszökött a plafonra, kalandozott, kerengett, majd fokozato
san egyre lejjebb csúszva visszatalált kiindulópontjához: -  Estig haladékot kérek, Em
berke.

Májusban későn, nyolc óra után sötétedik... Persze Béci tudta, hogy a relativitás a 
filozófiával kapcsolatos, a filozófia az élettel... Sajnos az életről ezúttal a munkája jutott 
az eszébe.

-A  tőzsdén ma is nagy volt az ingadozás... Spekulációs nyomás a mamutok részéről. 
Szinte minden részvénycsomaghoz hozzá kellett nyúlnom... A Gézáékéhoz is...

-  Béci, mit gondolsz, ne csináljunk valami délutáni programot?
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„Igen, leghelyesebb, ha a tőzsdét kihessentem a fejemből” -  gondolta Béci. „A tőzs
de relatíve nem is létezik...”

-  Csináljunk... Emberke!
A kisfiú időközben kiballagott a hálószobából.
-  Gyerünk az Allatkertbe!
A gyerünk mindennapos vezényszó volt Irmáéknál.
-  Gyerünk a Vidám Parkba!
-  Gyerünk a Bábszínházba!
-  Gyerünk a Megabox Multiplexbe!
-  Gyerünk a rákosgalagonyai temetőbe, látogassuk meg a nagypapát!
-  Emberke! Emberke!
Irma és Béci felöltöztek, kajtattak a ház körül Emberke után. -  Hová menjünk, 

Emberke?
-  Fagyizni!
Mentek tehát fagyizni. Epret, pisztáciát, málnát; Emberke csokit is, mert a gyerekek 

a csokit szeretik. Csokit csokival.
Fagyizás után még mindig hátravolt a délután dandárja. No, mi legyen? Az lett, 

hogy beugrottak a nagymamához, kértek tőle két plédet, három szalmakalapot, flakon 
vizet; nem kértek, de el kellett fogadniuk egy kosár almát; nekirugaszkodtak, végig a 
Körte utcán, Nyár utcán, Ferde úton, fel a Kopasz-hegyre, ezt a hegyet a nevével el
lentétben kisebb-nagyobb juharfák rengetege borítja, Béciék azonban tudták, hova 
mennek, a déli lejtőn fekvő aprócska tisztásra.

A tisztás közepén ledobták a takarókat, leheveredtek.
Phű! Igaza volt a nagymamának: jólesik most az alma!
Béci mindenféléket mutogatott Emberkének: valószínűleg a relativitást próbálta 

megmagyarázni. Felhőt, madarat, nagy fát árnyékkal; árnyékot, amely hideg és kel
lemetlen, ha fázósan lépünk alá, ám hűvös és kellemes, ha felhevülten a napról. A 
Nap, amely körbejárja az eget, a gyümölcs, amely lepottyan az ágról...

-  Elég lesz, Béci, elég, alaposan elmagyaráztad... -  nevetett Irma, huncutul és anyá
sán, hiszen látta, hogy Emberke már unja a sok okosságot. Vörös hangyák mászkálnak 
a takaró körül!

-  Mégis jobb, mint ha felolvasok az Értelmezőből...
Ezt a felolvasást Béci se gondolta komolyan.
Sötétedett, mire hazakeveredtek a természetből. Emberke tántorgott a fáradtságtól; 

lábán, kezén, karján mindenfelé rovarok csípései piroslottak. Azért szépen hátrabot
ladoztak a fontoshoz, leültek egymás mellé összezárt lábakkal szorosan. Emberke vé
gigfeküdt a szülei ölén, és elaludt.

-  Gyönyörű -  suttogta Irma.
-  Szerelmetes -  tette hozzá Béci.
-  Rád emlékeztet -  folytatta Irmus.
-  Rád -  toldotta Béci.
-  És Emberkére -  lehelte Irmus, alig hallhatóan.
-  Mindenkire emlékeztet.
Béci sóhajtott, és keze megszorította Irma kezét. -  Mindenkire.
így teltek a napok, változatosságban, egyformaságban.
Most változatosságban vagy egyformaságban? Talán abban voltak egyformák, hogy 

minden egyes nap izgalmasan jelen idejű, élő volt, és abban voltak változatosak, hogy 
minden áldott nap örökkévalónak tűnt.
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Mégis akadt egy nap, amelyet külön el kell mesélnem.
Irma délelőtt szokás szerint a fiatalembernél járt. Ahogy rögtön kiderült, ez rend

kívüli nap volt, az illetékes szintén vizitelt, nemrég távozott a Kerentsi utcából; az il
letékes ezúttal különösen formában volt, virágzó bodzabokrokról beszélt, frissen ka
szált fű fanyar illatáról, gerleetetésről és esti szalonnasütésről, június volt, és a fiatal
ember megszédült. Kertre néző szoba. Lehet, hogy mégis jobb lenne a máriaremetei 
intézetben? Irma leszidta a fiatalembert. Az illetékes ravasz, gonosz ember! A lemondó 
nyilatkozatot össze kell tépni! Irma néhány hete kibuszozott Máriaremetére, ezt a ki
rándulását nem említette a fiatalembernek, most azonban feltárta a valóságot. Az in
tézet kertjében egyetlen bodzabokrot sem látott... Afőkapu előtti fövenyt valóban nyír
ták, de talán azt is csak akciósán, a környékbeli lakók a parlagfű miatt... Hiszen az 
udvaron, amelyet az intézet szárnyai árnyékolnak, már méteres gazzal és sittkupacok
kal találkozott. Irma, látva a kitörő mély elkeseredést, megígérte, hogy továbbra is 
látogatni fogja, nem hagyja magára a fiatalembert -  azt pedig soha nem engedi meg, 
hogy a lakást elvegyék tőle! Aztán gyorsan odahajolt, és megpuszilta a fiatalembert... 
A fiatalember összetépte a nyilatkozatot.

Az öreg párhoz most nem nézett be Irma. Továbbsietett a Kerentsi utcán -  a Kerentsi 
utca a Körte utcával párhuzamosan fut, ám a 14-es szám jóval nyugatabbra, Irmáékhoz 
képest szinte a transzportális zóna torkában fekszik. Irma gyors léptekkel haladt, nem 
figyelt a szürke útra, nem nézett a kopasz, szmogmérgezett fákra; végre elérte a busz
megállót. Nem is kellett sokat várnia a járműre, felszállt, és nagyot sóhajtott.

Egyenesen Emberkéért ment a nagymamához. A nagymama aggodalmaskodott. 
Emberkét Irma és Béci hozta és vitte felváltva, szigorú beosztás nélkül, de Emberke 
így sem értette, hogy az elmúlt héten miért csak a mamája hozza és viszi, és egyáltalán, 
miért nem látja a papát még otthon, még este sem. Emberke ezt folyamatosan kér
dezgette, mindig attól, akitől lehetett; délelőtt a nagymamától, szegény nagymama.

Emberke és Irma hazaértek, beléptek a kertbe. Ahogy beléptek, rögtön elindultak 
libasorban hátra. Talán a fontoshoz akartak bandukolni. Valahol félúton megszólalt 
Irma mobil telefonja; Irma fel se vette, máris magyarázott Emberkének.

-  Maradj a kertben, Emberke... Játsszál a hangyákkal... Sietek... ígérd meg, hogy 
nem mész ki az utcára...

A szomszéd tanúja volt a jelenetnek. Oda is köszönt Irmának, Irma azonban ezt 
nem viszonozta. Talán nem is hallotta. A szomszédban lakó férfi munkanélküli volt, 
segélyen élt; helyzete összességében meg is határozta kedélyvilágát.

A szomszéd szerint az utolsó hetekben már világosan kimutatkozott a baj.
-  Látszott rajtuk, hogy baj van -  jelenthette volna ki a szomszéd, ha valaki törté

netesen odamegy hozzá, és véleményét kéri.
A szemközt lakó öregek, akik ugye öregek voltak, de nem magatehetedenek, ezt a 

véleményt bizonyára opponálták volna. Állították volna, hogy Irma és Béci mindig 
ilyenek voltak.

-  Amióta csak ismerjük őket!
Irma a kórházba is busszal ment. A gépkocsi persze gyorsabb, de Irma nem tudott 

vezetni; soha nem is gondolt rá, hogy megtanuljon.
Végigszaladt a belgyógyászat klórszagú folyosóin, szaladt, szaladt, egészen a férfi

osztály harmadik szobájáig. Még épp idejében érkezett.
-  Halihó -  nyögte Béci, és fennakadt a szeme.
Ez volt az élet.


