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PRÁ GAI TA MÁS

Sipos úr
Százszá za lé kos bi zo nyos ság gal fel is me rem a hang ját, mint egy rá dió lo ká tor-ál lo más 

az el len sé ges be re pü lõ te vé keny sé get, már in nen, a ré gi Ma ci eszp res  szó tól, mert olyan 
az a hang, mint egy víz szin te sen el ha jí tott rás poly, ha va la ki fo ga dást aján la na, hogy 
nem õ az, ak kor öröm mel fel ten ném tét nek ezt a há rom üveg sört, amit itt ci pe lek a 
nájlonszatyorban; de hát nin csen ilyen õrült, és én már egé szen kö zel rõl hal lom azt a 
re sze lõ nyöszögését, „be ro sá lunk, mi e lõtt berozsdálunk, he he he”, mint egy acél ipa ri kis-
vál lal ko zó, szív egyet a mezétlábasból és rá ha jol a sa tu pad ra...

– Jó na pot, Sipos úr – mon dom, és a be ton sakk asz tal szé lé re szép sor ban ki ra kom a 
há rom sört, a gyö nyö rû, ko ra-ta va szi fény ben úgy áll nak ott, mint a tel jes szent há rom ság 
a ma guk ra gyo gá sá ban, én pe dig el né zem a zöl den tün dök lõ pla tá nok alatt a sakk asz tal 
fö lé haj ló pálcavékony tes tet, és nem tu dok sza ba dul ni at tól a gon do lat tól, hogy Sipos 
úr lé nye gét te kint ve egyet len túl mé re te zett kér dõ jel, mely re a pla tá nok ár nyé ka ve tül, és 
egyet len könyv ben sem fér ne el, a sors ke gyel mé bõl sza bad láb ra he lyez ték és az óta a 
dél-bu dai par kok és asz ta lok kö rül im bo lyog, mint egy moz gó talány… – Hogy szol gál
az egész sé ge? – kér de zem, de már ész re sem vesz, el len ben fo lya ma to san krá kog, elõ tör 
be lõ le az a re sze lõ hang, mint ha egy vas le mezt pró bál na a rozs dá tól két ség beeset ten 
meg sza ba dí ta ni, mint ha ezen múl na a he ti nor ma tí va, lá tom köz ben, hogy a sö tét hu szár
meg je lent cé ötön, õ pe dig a vi lá gos sal pró bál ki tör ni a ver he tet len Fe ri bá csi szo rí tá sá-
ból, és idõn ként a min dig ke ze ügyé ben he ve rõ mû anyag priz mát a fény fe lé eme li, hogy 
a szi vár vány szí ne i ben gyö nyör köd jék, az tán még is fe lém for dul és azt mond ja:

– Tu dod, pro fes  szor úr, a há zas sá got na gyon jól meg kell fon tol ni an nak, aki nek nin-
cse nek kö tél bõl az ide gei... – és az asz tal szé lén is mét el he lye zi a priz mát.

Itt a sakk-körben a Ber ta lan La jos ut cá ban la kó Sipos úr az al fa hím; van, aki sze rint ez 
ko ránt sem ak ko ra ered mény, de én be csü löm, sõt tisz te lem; nem ered mény, ha fi gye lem-
be ves  szük, hogy e kör ben egy ál ta lán nem mo zog nõ ne mû egyed, le szá mít va a min dig
mo soly gó, het ven há rom éves Jo li kát, aki ropik és egyéb sós és édes fi nom sá gok rág csá-
lá sá val kö ti le li bi dó ját... Ne kem már Sipos úr csak Sipos úr ma rad, mert aki ilyen re sze-
lõ sen tud kö hög ni, az nem min den na pi... És tény leg nem, mert pél dá nak oká ért Sipos úr 
egé szen más ár nyé kot vet a pla tá nok alatt, ahogy a szél a le ve lek lomb sát rát haj to gat ja és 
egy-egy szél ro ham után min den fé le ág- és ké reg da ra bok po tyog nak a fe jünk re, de rosz-
 szabb eset ben még a sakk asz tal ra is, és ami kor egy-egy na gyobb ág da rab fölborigatja a 
bá bo kat, az ak kor ko moly vi tá ra ad okot – de én most csak is Sipos úr ár nyé kát fi gye lem, 
mint ha az vé ko nyabb vol na a tes té nél va la mi vel, de va la hogy mé lyebb, tisz tá ra olyan, 
mint egy fél kör be meg for ga tott zsi lett pen ge, alig ha nem azért, mert Sipos úr már há zas
is volt. És ak kor ott van még a priz ma is, me lyet úgy hor doz ál lan dó an ma gá nál, mint 
egy sö rös kor sót, szó sze rint a te nye rén hor doz za azt a priz mát, va ló sá gos jel ké pe ez az 
egyé ni sé gé nek, oly an  nyi ra, hogy a ke rü let ben nem is hív ják más hogy, csak „Sipos, a 
priz más” vagy egy sze rû en „a priz más”, és ak kor min den ki tud ja, hogy ez Sipos úr ra 
vo nat ko zik, úgy hogy ami kor a ját szó té ren õgyel gõ na gyob bacs ka gye re kek kö zül el küld 
va la kit sör ért, az utá na be le néz het ab ba a priz má ba, ezért az tán nem is for dult még so ha
elõ, hogy a gye rek el tûnt vol na az zal a né hány száz fo rint tal, Sipos úr, ép pen a priz ma
mi att, ed dig so sem járt még így. Sõt, már ar ra is volt pél da, hogy egy ilyen kis kra pek nak 
oda ad ta aján dék ba a priz mát, de ilyen kor a zse bé bõl nyom ban újab bat vett elõ, és el he-
lyez te az asz tal szé lén, mert, mint mon dot ta, a priz ma nem csak gyö nyör köd tet, de ne ki
az hoz za meg a sze ren csét; és mért ne osz to gat ná bõ ke zû en, ami kor száz meg száz da rab
van ne ki a Ber ta lan La jos ut cai la kás ban, mi ó ta a fe le sé ge ki köl tö zött, az egyik szo bát
csak a priz má val te li pa pír lá dák töl tik meg, me lye ket Sipos úr még a cég tõl ho zott el, a 
ki vá ló mi nõ sé gû po li e ti lén re kesz sar ka i ból több ez ret, több szá zez ret vá gott le a gép a 
hos  szú, mun ká ban el töl tött évek alatt, és Sipos úr azok vé le mé nyét oszt ja, akik sze rint
iga zán kár lett vol na a szem éten el vesz te get ni ezt a lát vá nyos ipa ri hul la dé kot.

– Néz ze, pro fes  szor úr, ami kor ma ga olyan idõs lesz, mint én – mond ja, és a sakk-
asz tal tól fe lém for dul, mi vel vég képp be mat tol ta a ver he tet len Fe ri bá csi, és idõn ként, 
mint egy ópi um szí vó, a priz mán ke resz tül szip pant egyet a ko ra ta va szi nap fény bõl –, 
majd ér té kel ni fog ja azt, amit most még ter hes nek ta lál, va gyis, hogy üres la kás ba megy 
ha za... Nem, nem ér tett fél re – for dul fe lém, és az uj ját, mint egy hõ mé rõt, le ráz za. – Ér té-
kel ni az üres la kást: ez a fér fi érett ség je le.

De már én, a ma gam ré szé rõl, meg ta nul tam kü lönb sé get ten ni – ne ért sen fél re – a 
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la ká sok mi lyen sé ge közt is, mert én tõ lem a ma ga la ká sa le het az Ost rom ut cá ban, le het, 
hogy a ma ga la ká sa egy be fe lé ter jesz ke dõ pa lo ta, en gem az nem ér de kel. Mit? Hogy 
az már elit öve zet? Caca... akár me lyik in gat la nos hoz be megy, az el in té zi. Ezek az ingat-
lanosok rafináltak, át szá moz zák az öve ze te ket, hár mas ból csi nál nak ket test, ket tes bõl 
egyest és így to vább... Volt az a ma gyar ta nár, az a baj szos, de ar ra ma ga már nem em lék-
szik, az Ó ut cá ban vá sá rolt jó ál la po tú la kást, az tán az egész ház ki dõlt az ut cá ra ne ki, 
de az volt a sze ren csé je, hogy épp ott hon tar tóz ko dott, ezért az tán a ház szé pen ma ga
alá te met te, így nem kel lett mér ge lõd ni ne ki és még sem lett haj lék ta lan, de ma gá nak ez 
mind egy, mert a ma guk há zá nak a fa la úgy szét van lõ ve, hogy azon egy négy zet mé ter 
ép va ko lat nin csen, meg néz tem, sõt, egy szer ös  sze is szá mol tam a lö ve dék nyo mo kat, 
már az egy ku ri ó zum, az a ház, szin te cso da, hogy az zal sok lyuk kal még fönnáll, mi vel
azt egy for mán lõt ték az oro szok az ost rom ide jén és öt ven hat ban, és ma ga nyu god tan 
ha za megy ab ba az agyon lyug ga tott ház ba, ko mo lyan mon dom, olyan a ma ga éle te, mint-
ha egy da rab sajt ban él ne, az tán még pa nasz ko dik, hogy ma gá ról nem gon dos kod nak...

Hát el ment a jó zan esze?!
Mit jön ne kem a gon dos ko dás sal?!
De már megint a táb lá ra ha jol, ra kos gat ja a bá bu kat, ra kos gat ma ka csul, mint egy 

vál tó ke ze lõ vagy egy fi la te lis ta, és én be csü löm ezt a kön  nyed sé get, ezt az ele gan ci-
át, hogy vé let le nül se mond ja vé gig, nem mond ja vé gig a tör té ne tet, úgy kell ki húz ni 
be lõ le a foly ta tást, ha ugyan; „ve gyük sze rény pél dá mat”, su gall ja, de csak fél han gon, 
ne hogy meg hall ják azok, akik nem ha jol nak egé szen kö zel, „nem mint ha kü lö nö seb ben 
em lí tés re mél tó len ne ez a pél da” – és men  nyi re iga za van! Éppúgy nem mél tó, a ma ga
egye di sé gé ben, mint a töb bi más, ha son ló ezer és ezer, me lye ket nem mond el so ha
sen ki; ez is pont annyira nem ér de kes, és épp ezért a le he tõ leg tel je sebb lel ki nyu ga-
lom mal el mon dom, ha már itt ülünk – mond ja majd –, úgy is min dig a há zas sá gom ról 
szo kott kér dez get ni – mond ja Sipos úr, és köz ben folyamatosan re sze li azt a fém le mezt, 
rhrhrrhrhrhr..., hogy az már va la mi ki bír ha tat lan, és Sipos úr azt kér de zi: kap tál te már, 
Ta nár úr, név nap od ra gipszkolibrit, réz ka lit ká ban?

És ahogy a pla tá nok hû vös ár nyát a nap fény folt jai ker ge tik a sakk asz ta lon, fe ke tén-
fe hé ren ki raj zo ló dik Sipos úr, az al fa hím éle té nek tra gé di á ja, ez a gipszkolibrik, kí nai
le gye zõk, por ce lán te ás kész le tek és sajt ké sek kö zé szo rí tott élet, és mi u tán elé ge det ten 
be húz za a fu tót f7-re, hát ra dõl és azt mond ja:

– Éle tem gyö ke res for du la tot vett, ami kor ott ho nun kat meg lá to gat ta az 5816-os szá-
mú Ara nyo si Pál Úttõrõcsapat de le gá ci ó ja.

Jól tu dod, Ta nár úr, mert már te se vagy egy mai gye rek, bár hoz zám ké pest egy 
tej fe les szá jú vagy, egy cse cse mõ, de azért pon to san em lék szel ar ra, hogy mit je len tett 
az a fo ga lom, hogy „pa pír gyûj tés” – a he lyi is ko la ta nu lói pró bál ják el ku nye rál ni a Nép-
sza bit, a Spor tot és a Nõk Lap ját a la kos ság tól, hogy ez zel jó pontot sze rez ze nek az út tö-
rõ csa pat ban, és eset leg né hány fo rin tot a MÉH-te le pen a biológiaszertár fej lesz té sé re. 
A saj tó ter mé kek szoc re ál új ra hasz no sí tá sa. Mit tesz is ten, egyik reg gel zö rög a csen gõ, 
ke lek fel, nyi tok aj tót pi zsa má ban, hát lá tom, ott szo rong az Ara nyo si Pál szí ne-ja va, 
azok az édes kis vörös nyakkendõs po fák, nem tu dom, de én meg õrü lök a gye re ke kért, 
azok nak a kis caf kák nak pe dig ki mon dot tan jól állt a vö rös nyak ken dõ, hogy tud ták 
rág csál ni a nyak ken dõ sar kát, is te nem, hát azon nal meg szállt az ih let – mit mond jak,
dokikám, úgy, ahogy vol tam, pi zsa má ban, épp csak ös  sze húz tam a pi zsa ma ka bá tot a 
ha sa mon, szé les re tár tam az aj tót és azt mond tam: Tes sék be fá rad ni, út tö rõ paj tá sok!

Jöt tek is be nagy vi hog va, szép sor ban, az tán le esett az ál luk, mert hogy az elõ szo bá-
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ban csak lap já val le hetett el fér ni a vit ri nek, csetreszek, fo ga sok, ál ló vá zák és kre den cek 
kö zött, olyat azért nem min den hol le het lát ni, mon dom is ne kik: Vi gyá zat, gye re kek, 
mert ez egy la kás mú ze um! – az tán sza bá lyos tár lat ve ze tést tar tot tam, egye dül a fe ke té re 
má zolt gipsz te hén nél volt egy kis ba ki, mert egy olyan tu dós ké pû kis szem üve ges él har-
cos meg kér dez te, hogy „bá csi, az nem gnú?”, épp ami kor a tej ter me lés nép gaz da sá gi 
hasz nos sá gát ecse tel tem, de mind egy, gyor san a ke zé be nyom tam egy kö teg Nép spor tot, 
az tán, mint egy is ten, mint egy alain delon, azt mond tam: min den ki vá laszt hat egy tár-
gyat em lék be; lát nod kel lett vol na azt az iz gal mat, ahogy nyü zsög ni kezd tek, mint a han-
gyák! Is te nem! Mi cso da szép pil la nat volt! Még ma is el ér zé ke nyü lök, és szin te re meg ni 
kezd a gyom rom, ami kor az ih let re gon do lok, hogy mi re ké pes az em be ri te rem tõ  erõ, 
és eszem be jut az az ár tat lan egér han gocs ka, ame lyik meg kér de zi: a te nisz ütõt is le het,
bá csi? At tól fog va az tán nem volt meg ál lás, mint a ter me szek, azok a kis csöpp sé gek 
úgy ta ka rí tot ták le a vit rint, a ste lá zsit, a kre den cet, és vo nul tak le fe lé hos  szú sor ban a 
lép csõ ház ban, ko mo lyan mon dom, ép pen, mint a han gyák, vagy mint egy ván dor ki ál lí-
tás, mind egyik nek a zse bé ben la pult egy nik kel va dász tõr vagy por ce lán gom ba, vit ték 
ha za a mû vé szet nek eze ket az el len da rab ja it, eze ket az esz té ti kai rom bo ló kat, eze ket 
a kis po kol gé pe ket, hogy ott hon el he lyez zék a csa lá di pol co kon, és majd csak évek, 
év ti ze dek múl va rob ban ja nak; mert egé szen biz tos, hogy min den ilyen el fu se rált da rab 
detonál, elõbb vagy utóbb, mert az íz lés re nin csen or vos ság, ezt ma ga pon to san olyan 
jól tud ja,  dok tor úr, mint én, ha az íz lés el van rom bol va, az már föl nem épül, már pe-
dig ezt a vi lá got csak az íz lés di a da la ment het né meg... de ak kor hal lot tam ám, hogy az 
én éle tem pár ja is szu szog fel fe lé a cek ke rek kel a lép csõ ház ban, de még nem fog ta fel, 
hogy mi tör tént, mi cso da te rem tõ ere jû cso da, mi cso da ka tar zis, csak ami kor a la kás ba 
be lé pett, ak kor kez dett de ren ge ni ne ki, hogy õ most egy ka tar zis ré sze – és én fo gad tam, 
csí kos pi zsa má ban a csu pasz elõ szo ba kö ze pén, és keb lem re ölel tem, és egye ne sen ne ki 
sze gez tem a kér dést: Szí vem, hát nem jobb így?

At tól fog va rom lott meg vég képp a kap cso la tunk – foly tat ja Sipos úr, és a priz mát
fel mu tat ja a fény nek, az tán oda ki a bál va la mit a kö zel ben fo ci zó srá cok nak – va la mi ked-
ves sé get, hogy „mi van, fa lá bú?”, vagy „szúrd ki, mert pat tog!” – és elé ge det ten né zi a 
táb lát, mert si ke rült igen ne héz hely zet be hoz ni az el len fél ki rá lyát –, el rom lott a kap cso-
la tunk, de én ezt nem is iga zán bán tam; és ami kor azt mond ja ne kem: Je nõ, én ki áb rán-
dul tam be lõ led, ak kor így vá la szo lok: iga zad van, anyu kám, és mind járt elõ ér ze tem lett, 
hogy a ta va szi sze lek majd más vi zek re so dor ják, és tény leg: ha ma ro san el vi tor lá zott 
egy kör sza kál las üzem mér nök ol da lán, aki az any já val la kott há rom szo bá ban, úgy hogy 
ott még el fér tek a ste lá zsik és kam ra pol cok is; és én áll tam a csak nem üres la kás kö ze-
pén, mint egy Wel ling ton, a ró la el ne ve zett láb be li ben a csa ta té ren, és far kas sze met 
néz tem Na pó le on nal, mert ez azért ke ve sek nek si ke rült, hogy éle tük pár ja csak úgy, kü lö-
nö sebb jog vi ta nél kül ki men jen a kö zös la kás ból, nincs iga zam, dok tor úr? Eh hez kell az 
ész, a stra té gia – mond ja Sipos úr, és bic cent, és új ra ren dez get ni kez di a bá bu kat, mert 
a sö tét ki rály be lát ta, hogy dõ re ség vol na foly tat ni a küz del met, és revansot kö ve telt, de 
köz ben egy szél ro ham meg cin cál ta a pla tá no kat és vas ta gon hul la ni kez dett a fe jünk re 
a gally, és én ki bon tom a har ma dik sört, mert már épp kezd tem kel le me sen fel ol dód ni, 
és azt aka rom, hogy az örö möm még tel je sebb le gyen, és vá rat lan öt let tõl su gall va el ké-
rem Sipos úr tól a priz mát, és a fény fol to kat kez dem né ze get ni a lom bok közt, és Sipos 
úr el is me rõ en bó lint, mi köz ben elõ hoz ta a hu szárt, és lát tam raj ta, hogy ez zel vég képp
a szí vé be zá ród tam, mert nem elég, hogy meg hall ga tom a tör té ne te it, még a priz mát is 
ér té kel ni tu dom; pe dig tény leg ér de kes, ahogy a fény keresztülszúrja a lom bok vé kony 
le me zét, és van va la mi sej tel mes ab ban, hogy ezer nya láb ra tö rik ez az arany szín hur ka, 
és a vé gén még itt van ez a szû rõ, mint egy ros ta, a su ga rak kö zül ki ros tál ja a ké ket, a 
zöl det, a vö rö set és a sár gát, ez az iga zi mû vé szet, mon dom Sipos úr nak, és hall ga tom, 
hogy is mét re szel ni kez di a le ve gõt a ta va szi pla tá nok alatt... – Mert ez zel még nincs 
vé ge – mond ja, csak úgy mel lé ke sen –, mert ak kor még el kez dett ne kem cso ma go kat 
kül döz get ni, az el sõt ki bon tot tam, har minc há rom fe ke te mûanyag edény volt ben ne,
macs ka-mo tí vum mal, a töb bit már nem vet tem át, ha nem: vis  sza a feladónak... – foly-
tat ja Sipos úr, de a hang ja még re sze lõ sebb a szo ká sos nál, mint ha vas re sze lék tor ló dott 
vol na ös  sze a le mez pe re mén – de még nem va gyok nyu godt...

– Még is, mi tõl fél? – kér de zem.
– Egy szer még sa ját ma gát is fel ad ja ne kem – sut tog ja Sipos úr, és va dul be le mar kol 

hi á nyos haj za tá ba – után vét tel!
Ne ve tek, és ar ra gon do lok, mi lyen ne he zen ol dód nak ezek a ré gi be ideg zõ dé sek, és 

el kép ze lem Sipos urat, amint ott áll az elõ szo ba aj tó ban az em ber mé re tû cso mag elõtt, 
né mán és moz du lat la nul, és a cso mag be szél, be szél hoz zá, õ pe dig né zi egy priz mán
ke resz tül.


