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Galambok 

a lichthofban 

Ismerős ez az érzés? Éjszaka kiosonsz a 
mellékhelyiségbe, kelletlenül felkapcsolod a 
villanyt, hogy legalább a nagyja ne menjen 
mellé, (persze a szemed becsukod, hiszen 
zavar az erős fény…) a következő pillanat-
ban pedig szívszélhűdést kapsz, amikor egy 
galamb izomból nekivágódik a lichthofra 
nyíló, funkcióját vesztett ablaknak. 

Pár éve még próbálkoztál, ez úton kijut-
tatni a lakás legkisebb helyiségébe rekedt 
szagokat, de egy idő után nem érte meg a 
cserébe bejutó guano mennyiség pucoválá-
sával vívott mindennapos harc. 

Mégis tennem kell valamit – érezzük 
többnyire egy idő után. Hogyan használ-
hatnám úgy a nyílászárót, hogy közben ne 
hulljon be az ürülék? Hosszú, és bonyolult 
gondolatmenet révén előbb-utóbb eljutsz a 
végkövetkeztetéshez: akkor nem hullik be, 
ha nincs. A logika szabályai szerint ebből 
egyenes úton következik: nincs kaka, ha 
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nincs madár. Valahogyan ki kell ebrudalni 
a galambokat a világítóudvarból. 

Első körben összeszeded minden bátor-
ságod, kinyitod az ablakot és – nem túl 
hangosan – kikiáltasz, hogy: hess! És láss 
csodát, a madár rémülten távozik felfelé. 
Elégedetten becsukod az ablakot, majd el-
hagyod a helyiséget. 

Egy idő múlva megint dolgod támad és 
sajnos ismét hangokat hallasz a tejüveg 
túloldaláról. Most már nem félsz: ablak 
nyit, kiáltás (kicsit hangosabban), madár 
el, ablak becsuk… De! Furcsa szorító érzés 
kél fel a gyomrodban: lehet, hogy mégsem 
ilyen egyszerű… 

Fürdeni indulsz. Félve tekintesz az ab-
lakra, ahol egy átlagos városi galamb szilu-
ettje sejlik fel. Gombóc van a torkodban, és 
már magad sem bízol a siker tartósságá-
ban, de azért még egyszer, utoljára kinyitod 
az ablakot, és tiszta erődből kiüvöltesz, 
hogy: HEEESSS! Utolsó mentsvárként né-
mi hadonászással kísérve a hangorkánt. 

– Mi az Isten haragját órdibá′sz, ba…? – 
kérdezi a fenti lakó. (Mellesleg rendőr, de 
engem nem tud beparáztatni. Reggelente 
arra ébredek, hogy ágyam feletti kádjában 
áztatja lottyadt fenekét, és közben derűsen 
rotyog a víz körülötte. Szóval nincs sok te-
kintélye nálam.) 
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Az ügyben viszont lépni kell. Úgy látszik, 
a verbális módszer nem használ. Itt valami 
drasztikusabbra van szükség. 

(Ezt gondolta édesapám is, mikor a 
nyolcvanas évek derekán egy napos októ-
ber 23-i napon kis légpuskájával kezdte 
módszeresen kiirtani a galambokat. Sze-
rencsére egy jóérzésű szomszéd figyelmez-
tette, miszerint: „tán nem kellene ezt pont 
ma…”) 

De egy egész más napon… Miért ne? 
Persze ez már komolyabb szervezést igé-

nyel, úgyhogy összehívtam a házbéli ku-
paktanácsot, hogy miképpen fogjunk hozzá 
a módszeres irtáshoz. 

– Apámnak van egy barátja, akinek van 
ilyen légpuskája! – szólt a társaság Esze. 
Általában ő volt az értelmi szerző. Az ötletet 
remeknek tartottuk. 

Egy hét múlva ott lapult a „kisgolyós” a 
papa ruhásszekrénye mögött. Papa egyéb-
ként a lelkünkre kötötte, hogy hozzá ne 
merjünk nyúlni. Bár az ötletet támogatta – 
nyilván őt is zaklatták a madarak – szemé-
lyesen óhajtott az ügy végére járni. 

Egy napfényes őszi délutánon gyűltünk 
össze ismét a konyhában. Peti „eltáv”-on 
volt. Miután negyvenkettedszer is meghall-
gattuk véget nem érő történeteit az „üti”-ről 
meg a „stoki”-ról, eszünkbe jutott, hogy 
igazán feldobhatnánk a hangulatot valami-
vel. 
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– Apám ma egész délután dolgozik, ne 
próbáljuk meg kiirtani a galambokat? – 
vetette fel a házigazda. 

– Jó, de hogyan? – kérdeztük kórusban. 
– Hát, kinyitjuk a WC-ablakot és kilö-

vünk rajta. 
Azzal benyomultunk az egy négyzetméte-

res helyiségbe és megcselekedtük!! 
Akciónkkal körülbelül ugyanazt az ered-

ményt értük el, mint a „HESS-sel”, bár sze-
rintem látszott a galambokon, hogy most 
sokkal jobban megijedtek és érzik, hogy ez 
már nem tréfadolog. 

Abban mindannyian egyetértettünk, hogy 
nem úszhatják meg ennyivel. A probléma 
csak az volt, hogy bárhogy is lapítottunk 
mind a négyen a töksötét klotyóban – ál-
cázva, hogy lesben állunk – a madarak va-
lahogy nem akartak visszajönni. Megültek 
fent a tetőn. 

– Be kell keríteni őket! 
– Az a baj, hogy felfelé lépnek meg – szólt 

Ész. 
– Nekem van padláskulcsom, felmehet-

nénk. Van egy ablak a tetőre is – mondta 
Peti. 

Nekivágtunk. 
– Te maradj itt – mondták nekem, a pad-

lásfeljáró tövében – és őrködj, szólj, ha jön 
valaki. (Persze! Én voltam az egyetlen lány 
a csapatban. Pedig szívesen kinéztem volna 
a tetőablakon a napfényes Budára…) 


