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DOBOSI BEA

Tizenöt perc
Rolival azon gondolkodunk, mi legyen a kutyával. Az öregasszony végrendeletét a komó-

don tartjuk, hogy mindig kéznél legyen. Cirkalmas betűkkel írta, ahogy elemiben tanulta, de 
távolról csak rondának tűnik. Irigylem azokat, akik sosem érzik magukat szerencsétlennek.

Ha jellemezni kellene magunkat, azt mondanám, egyszerű emberek vagyunk. Kedvenc köl-
tőnk Petőfi Sándor, és a Balatonon szeretünk nyaralni. Néha felmerül bennem, hogy mások 
megítélnek minket, de ezt a gondolatomat nincs kinek elmondanom.

Sokan kérdezik, honnan tudok ennyi mindent. Megértem a csodálkozásukat, nem vagyok 
közösségi ember. Látogatóink csak elvétve érkeznek, gyanítom, azért, mert nem vagyunk kü-
lönösebben jó vendéglátók. Régóta gondolkodom, mi viszi rá az embereket, hogy kiadják a 
titkaikat a fejmosóban.

Megszoktam, hogy mások beszélnek, én hallgatok. Ha társaságba megyek, szüntelenül az 
jár a fejemben, hogy számtalan hibát felfedezhetnek rajtam. Roli azt mondja, ne gondoljak 
ilyenekre. Hiába hajtogatom, hogy ez nem megy felszólításra.

Roli azt hiszi, mindent el lehet intézni parancsszóval. Nem tudom, honnan szedi, soha nem 
szolgált fegyveres testületben. Ne aggódj! Ne törd magad! Ne vagdosd az ereidet! Biztosra 
veszem, hogy nem lát bennem semmi szerethetőt. Felvág vele, hogy az ujjbegyein egyetlen 
érző idegvégződés sincs. Tizenöt éve dolgozik szakácsként, fogdossa a fazekak forró fülét, 
fröcsög a kezére a sütőolaj.

Sírral szerencsére nem kell vesződnünk. Megszólnának, ha elhanyagolnánk a halottunkat. 
Roli ötlete volt, hogy kérjünk szórásos temetést. Nem kellett koszorúkkal bajlódni, és az 
öregasszony után csak egy ötször három centiméteres aranytábla maradt. Sosem tudják meg, 
ha nem látogatjuk.

Hajmosó vagyok egy fodrászatban, de gyakran papnak képzelem magam. Rolinak beval-
lottam, hogy gyóntatószéknek hívom a fejmosót. Ugyanabban az üzletben dolgozom, amióta 
otthagytam az iskolát.

A fejmosót kétszer cserélték, a legújabbhoz beépített csaptelep tartozik, a tál magassága 
és dőlésszöge állítható. Esténként konyhai papírtörlővel törlöm ki, hogy a lefolyó peremét ne 
lepje penész. Azt hiszem, félni is az üzletben kezdtem.

Mari, a fodrász minden hónapban egyszer a szokottnál sápadtabban jön be, és szerintem 
túlzásba viszi a sportot. Roli azt mondja, a köpeny alatt alsóneműn kívül nem visel mást. Pró-
báltam titokban meglesni, de nem mondhatok semmi biztosat. Egyébként sem örülök, hogy 
Roli ilyen szemmel néz rá.

Nem sokat szólok a kuncsaftokhoz. Vállukra terítem a műszálas kendőt, és a porcelántál 
mélyedésébe segítem a nyakukat. Arról hallgatok, hogy a kendő tapintásától kiráz a hideg. Azt 
mondják, megnyugtató az ujjaim érintése. Kérdeztem Rolit, de azt felelte, ne foglalkozzam 
vele, mit mondanak mások.

Mindent elmesélek Rolinak, amit a fodrászatban hallok. Mindig van véleménye, és puszta 
kézzel veszi ki a rántott húst a forró olajból. Régen többnyire az öregasszonyról beszéltünk. 
Amikor meghalt, az volt az első gondolatom, hogy nehezebb lesz beszédtémát találni a vacso-
raasztalnál.

Az egyik kuncsaftomat Józsinak hívják, és Mari szerint szerelmes belém. Arra alapozza, 
hogy jóval több borravalót ad, mint mások. Szeretném megköszönni, de nem tudom, hogyan 
szólítsam. Általában nehezemre esik kimondani az emberek nevét.

Gyakran látom a családjával elvonulni az üzlet előtt. Megfigyeltem, hogy a serdülőkorú 
gyerekeket nevelő családok tülekedve járnak. Taszít, ahogy a lakli kamaszok a szüleik közé 
furakodnak, vagy a sarkukra taposnak, miközben igyekeznek lépést tartani. Suta mozgásukkal 
és riadt pillantásukkal őzekre emlékeztetnek.

Nem tudom megmagyarázni, miért igazítom különös odafigyeléssel Józsi nyakát a vájatba, 
és teszek a szokásosnál több sampont a hajára. Örülök, hogy Mari nem veszi észre a pazarlást. 
Első alkalommal megdorgál, másodikra levonja a béremből. Csak otthon jut eszembe, hogy 
Józsi félre is értheti.

Mari gyakran kap ajándékot a kuncsaftoktól: reklámtollat, parfümöt, névvel ellátott zoknit. 
Észrevettem, hogy két vendég között fél fenékkel ereszkedik a fodrászszékre. Lábikrája és 
combja olyan formát ölt, mint a biológiakönyvekben. Úgy tesz, mintha nem tudná, hogy férfi 
kuncsaftjai megbámulják.

Uralkodnom kell magamon, hogy ne kiáltsak rá, üljön rendesen. Amikor elmeséltem 
Rolinak, megkérdezte, mit törődöm én mások dolgával. Haragosan nézett, és olyan közel 
emelte a mutatóujját az orromhoz, hogy bandzsítanom kellett.

Délben Mari felszólít, hogy ebédeljek. Dühít, hogy szerinte nekem is ennem kell, ha ő meg-
éhezik, de becsapottnak éreztem magam, amikor elmulaszt szólni. Sóvárogva nézem, ahogy a 
műanyag dobozból kanalazza az előző napi vacsora maradékát.

A többi kuncsafttal ellentétben Józsi kezdetben nem volt beszédes, és nem nézte meg Mari 
lábát. Árgus szemekkel figyeltem, észreveszi-e, hogy a köpeny alatt csak fehérneműt visel. 
Karácsonykor mindkettőnknek hozott csokoládémikulást. A házaspárokat rokonszenvesnek 
találom, amíg óvodáskorúak a gyerekeik.
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Józsinál daganatot diagnosztizáltak. A rák szót egy ideig ki sem ejtette, aztán megállás nél-
kül mondogatta. Nem voltam felkészülve rá, hogy hangosan bőgni kezd a fejmosóban. Csak 
arra bírtam gondolni, hogy még nem láttam férfit sírni. Azt sem tudtam, hová nézzek.

Az eltartási szerződés megkötésekor arra számítottunk, hogy öt évnél tovább nem kell pe-
lenkázni az öregasszonyt. Sokan mondanák, hogy nem szép dolog más halálát várni. Roli 
szerint tizenöt év bármire feljogosít. Szeretném, ha benne is felmerülne, hogy Józsi szerelmes 
belém.

Az öregasszony végül negyven kilóra fogyott. Annyira megszoktam a szagot, hogy csak 
megszokásból nyitottam ki néha az ablakot. Aznap megmozdult a keze a takarón. Azt hittem, 
mondani akar valamit, de csak kifújta a levegőt, és nem szívott be többet. Százöt évet élt. Sem-
mit sem lehet felróni nekünk.

Tizenöt percet vártam, mielőtt mentőt hívtam. Többször megnéztem a telefonomon az órát. 
A háziorvos mondta, ennyi elég. Aprólékosan kikérdeztem, miközben Roli puszta kézzel kap-
kodta ki az olajból a rántott húsokat. Végigálltam azt a tizenöt percet.

Azon tűnődtem, miről szoktak beszélni mások a vacsoraasztalnál. Eszembe jutott, hogy 
részvétet sem nyilvánítani, sem fogadni nem tudok. Olyan érzésem van tőle, hogy az én hi-
bámból történt. Mari műanyag dobozainak kék, zöld és halvány rózsaszín a fedele.

Amikor otthon elmeséltem, Roli elejtette a rántott húst. Együtt szedegettük róla a porci-
cákat. Azzal próbáltam megnyugtatni, hogy az örökségből vehetünk egy balatoni nyaralót.  
Elképzeltem, hogy a nevén szólítok valakit.

Papot nem hívtunk, mert nem tudtuk, milyen felekezethez tartozott az öregasszony. A pol-
gári gyászbeszéd szép általánosságokból állt. Miután lepergett a hamu, a gyászhuszár megrázta 
az urnát, hogy egy porszem se maradjon vissza. Leszerelte a talapzatról, és lezárta a nyílást.

Az öregasszony ruháit eladományoztuk, bankszámláját megszüntettük, lakását eladtuk. A 
kutyáját végrendeletileg ránk íratta. Sosem felejtem el, milyen tehetetlenül tartotta Roli az 
öregasszony személyijét a kifeszített tenyerén, mintha bűnjel lenne. Szétvagdostam a cikcakk-
ollóval.

Vannak percek, amikor elfelejtem, mitől szoktam félni. Hosszan kutatnom kell az emléke-
zetemben, és megbénítanak a köztes másodpercek. Néhány napja elkezdtünk nyaralót keresni 
a déli parton. Nem szóltunk róla senkinek, hogy ne kelljen pironkodnunk, ha kudarcot vallunk. 
Roli azt tervezi, hogy agyonüti a kutyát.


