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Egyik este egy cetlit találtunk Dénessel a lábtörlőn. Kedves lakótárs ! Nagyon zavar 
minket, hogy kopogós papucsban járkálsz, vegyél másik papucsot ! Megértésed köszön‑
jük ! Az alsószomszéd. A cetlizés előtt egy héttel, háromnegyed nyolc körül, Cho‑

pin‑mazurkákat hallgattam. Lófej feljött balhézni, köszönés nélkül, hogy kapcsoljam ki 
a zenét, nem tud aludni. Szürkületkor. Két nappal a cetli után az erkélyen beszélgettünk. 
Felnevettünk, erre kiüvöltött az ablakon, nem vagyunk kíváncsiak a szomszédok dumájára, 
kuss legyen ! Hatalmas robajjal csapódott le négy redőny, egymás után. A redőnycsapkodás 
senkit se zavar, szerintük, igazán megszokhattuk már az évek során.

A redőnyös eset óta másfél hónap telt el, egy a Közel‑Keleten. Az érkezésünk utáni na‑
pon hívott Laci, a főbérlőnk. Zsombori Kati, Lófejék főbérlője követelte, hogy azonnal 
dobjon ki minket, tele van velünk a töke. A lakói állandóan zaklatják miattunk, felhívták 
Horvátországban is, alig lépte át a határt, folyó hó huszonharmadikán, mondván, üvöltve 
kefélünk, továbbá, az ajtónkon erkölcstelen táblák lógnak, márpedig Lófejék nem laknak 
olyan házban, ahol pornósok, szóval, jól kezdődött a nyaralás. Zsombori kibukott, holott 
nem is tartózkodtunk otthon. Miután hazatért az Adriáról, lefényképezte az ajtódíszeket. 
A fotót elküldte a közös képviselőnek, nézze meg, micsoda alakok fertőzik itt a közerköl‑
csöt. Míg a  levelet fogalmazta, Lófejék becsöngettek az összes tulajdonoshoz, fogjanak 
össze, túrjanak ki minket a Kalap utca 4‑ből. Nem jártak sikerrel. Gondolom, ezen még 
jobban felhúzták magukat. Zsombori egyébként korábban is pattogott Lacinak, a kopo‑
gós papucs miatt, amit elvileg lecseréltem az incidens után, gyakorlatilag, mivel nem volt 
másik papucsom, csak úgy tettem, mintha. Érdekes módon megnyugodtak mindannyi‑
an, megszűnt a kopogás. Később Barbi, Laci felesége jelentkezett, részletesen beszámolt 
a fejleményekről. A felettünk lakó Kádár Antit, mióta nincs legmedzsikezés, nem zavar‑
ja semmi. A baloldali szomszéd nem panaszkodott, a jobboldali azon akadt ki májusban, 
hogy éjfél körül fúrtuk fel a karnist és sötétedés után tapostuk a petpalackokat az udvaron.
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Zsombori ragaszkodott ahhoz, hogy beszéljen velünk, de hárított, amikor indítványoz‑
tam, hogy Lófejék is vegyenek részt a megbeszélésen, amire bejelentette magát a három 
főbérlő. Ne próbáljam meggyőzni őket, nem lesznek otthon. Erre, alig tettem ki hazulról 
a lábam, a lépcsőházban kaptam a fülest, néhány perccel korábban Lófejék Balogéknál 
jártak. Becsöngettünk a földszint 2‑be. Tibi nyitott ajtót, a háta mögött Zsombori állt, ál‑
lítólag a leveleiért jött, valójában ellenünk szöveteztek. Nem értek rá.

Levettük a 18‑as karikát és az XXX hardcorebrutalporno feliratot, amit az ellenség meg‑
tévesztése végett ragasztottunk ki, nagyjából fél évvel a történtek előtt. Úgy látszik, eddig 
nem tűnt fel senkinek. Ez a Lófej el sem tudja képzelni, milyen nehéz köralakban kon‑
túrozni, mindenféle segédeszköz nélkül, a tizennyolcas karikához ráadásul két körkontúr 
kell, nehogy összefolyjon a piros festék a fehérrel. A tizennyolcas nyolcasában is van bő‑
ven kacskaringó. Mindegy, az én lelkemen ne száradjon más agyvérzése ! A kartonok az 
előszobába, a szétlyuggatott lőlapok mellé kerültek.

A vendégek közül elsőként Barbi érkezett meg, a gyerekkel. Egy hete biliztek, Bazsin 
nem volt pelus. Pisilnie kellett. Erről eszembe jutott, hogy Gyuluskát arra kérte az anyu‑
kája, mielőtt elmentek vendégségbe, ne mondja ki a pisi szót, inkább füttyentsen helyet‑
te. Gyuluska ebéd közben füttyentett, majd kisvártatva hozzátette, meg szarni. Befutott 
Laci is. Zsombori Kati késett, Lófejéket győzködte, jöjjenek fel hozzánk, de nem óhajtot‑
tak leereszkedni az egyperöthöz. Könnyebb így, ha gondjuk van, telefonálnak Zsombori‑
nak, Zsombori Lacinak, Laci Barbinak, Barbi nekem, én Zsomborinak, Zsombori Tibi‑
nek, minekután kezdődik elölről az egész, megy az üzengetés. Lófej persze kimarad ebből, 
jól szórakozik. Leültünk az asztal mellé. Zsombori nem tudta, hogy a tulajdonosok és kö‑
zöttünk ilyen baráti szál van. Neki ők senkik, de ha elmennek, gáz lesz, svájci frank alapú 
hitelt törleszt, nem könnyű, 23 évesen. Köszöni a szüleinek, akik vettek neki egy fél la‑
kást. 42 éves koráig nyögheti a nagylelkűségüket. Ha Lófejék elmennek, és Lófej nagyon 
azon van, nem bírja tovább, pedig Tibinek tetszik a lakás, illetve Zugló, havi kilencven‑
ezer bevételtől esik el, rezsivel együtt. Attól tartott, amennyiben Lófejéket zavarjuk, má‑
sokat is zavarni fogunk, senkinek nem tudja majd kiadni a lakást. Konklúzió, nem ők ér‑
dekesek, hanem az én anyagi helyzetem. A pénzért, úgymond, bármire hajlandó vagyok. La‑
cinak, mint később kiderült, üzletet ajánlott, miszerint egy héten belül két albérlőt hoz 
neki, ha kidob minket. Dűlőre kell vinni a dolgot, az egyik megy, a másik marad. Az ő la‑
kói nem fognak távozni, azt garantálta. Ekkor derült fény a baráti szálra.

Nem lesz nyugtunk többé. Éreztem. Lófejék tudnak a hitelről, visszaélnek a helyzettel, 
tehát bármit kitalálhatnak, Zsombori vevő rá, behergeli magát.

A közvetlen szomszédok különben nem hallanak semmit a szexéletünkből, Kádár An‑
ti csak akkor, ha az összes ablak nyitva van, tulkép az sem biztos, hogy minket hall, mivel 
Alexék is hangosan kavarnak, a balon. Kádár is rendszeresen döngeti a falat, sőt, pisil, zu‑
hanyozik, köhög, mégse kopog senki a partvisnyéllel, mint Lófejék, mikor szárítom a ha‑
jam. Egy társasház, hiába újépítésű, áthallatszó. Tanyán se jobb, reggelente a legelőre vo‑
nuló marhacsorda rengeti a földet, délután a kutyák vonyítanak. Én se idegelem magam, 
hogy Kádár lehúzta a vécét ! Mi lenne, ha Romhányi lakna fölöttük, a kis Petrával, aki napi 
rendszerességgel veri magát földhöz, üvöltve hisztizik és pattogtatja a labdát, vagy 
Alexék, akik nemcsak hangosan dugnak, de rendszeresen buliznak is ideha‑
za. Mégis, a mi szexuális életünket tárgyalta a lakógyűlés, hála Zsombo‑
rinak, a svájci frank alapú hitelnek, meg néhány összeférhetetlennek. 
Nem értettem, miért a távollétünk alatt merült fel ez a probléma.

Megsajnáltam Lófejet, elég vacak lehet ennyire idegbének 
lenni. Meglepett, hogy van olyan ember, aki képes fölébredni 
a fölsőszomszéd lépteinek zajára. Kaputelefon‑fóbiája is van, nem 
beszélve a berregő bejárati ajtóról. Pedig Budapest csendes kis‑
város, főleg a XIV. kerület, nem egy Bombay, kakaskukoréko‑
lás‑ és kotkodácsolásmentes 30‑as övezet. Itt nem dudál haj‑
nalban a vonat az állomáson, két háztömbbel arrébb, nem üvöl‑
tözik az Allah, akbart a hálószobaablak mellett álló mecset tera‑
szán, mégse bírnak létezni a tizenkét lakásos tömbben. Nehéz ügy.
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Lacinak végül sikerült beszervezni Lófejéket, félve merészkedtek 
be az ajtón. Nem ültek le, rögtön a sérelmeiket sorolták. Bru‑
tálisan zavaró az életmódunk, és ne haragudjunk meg, de ele‑
gük van belőlünk, és ne csodálkozzunk, hogy eddig nem em‑
lítették, de mikor a kopogós papucs miatt jöttek, valamint 
a fúrogatós éjszakán, nem nyitottunk ajtót, aztán kikerültek 
azok a szégyentelen táblák, mire, ne haragudjunk meg, de 
azt gondolták, aberráltak vagyunk. Ezeknek hiába dumálnak 
akármit, felesleges, ezek így élnek, így akarnak élni ! Lófej még 

nem látott ilyet. Az ezek mi vagyunk. Fejhangon sipákolt, a vi‑
sítozásával befrusztrálta Tibit, aki folytatta a műsort. Ne han‑

goztassam, hogy ők idegbetegek, őt nem zárja ki a felesége a la‑
kásból, ez rágalmazás. Hazudik, láttuk Dénessel Lófejet kiosonni 

az odújukból előző éjjel. Kiosont és felszaladt a második emeletre. Ti‑
bi azt hitte, az utcára futott, lélekszakadva rohant a kocsihoz, slusszkulccsal 

a kezében. Meg akartuk állítani, hogy megkérdezzük tőle személyesen, mi bajuk van 
velünk, de kétségbeesett tekintettel lihegte, ne most. Akkor már biztosak voltunk benne, 
hogy összebalhéztak, és Lófejet keresi, aki, miután Tibi elpályázott, előbújt a rejtekéből, 
diadalittasan vonult lefelé a lépcsőn. Szemmel láthatóan szórakoztatta a kétségbeesett férj 
látványa. Tibi, hazatérte után, órákig gubbasztott az udvaron. Valószínűleg nem véletlenül.

A főbérlők hirtelen megvilágosodtak. Szemtanúk lettünk. Hárman terelték a szót. Sze‑
rintük azért nem tudtunk eddig változtatni az életmódunkon, mert nem éreztük a prob‑
léma súlyát, Lófejék meg azért üzengettek, mert azt gondolták, hogy aberráltak vagyunk, 
de semmi probléma, ezentúl mindenki szól időben a másiknak, mielőtt elborulna az agya. 
Most, hogy megismertük egymást, minden rendben lesz. Elhúztak.

Másnap, tizenegykor ismét megszólalt a csengő. Teát főztem a konyhában, Dénes nyi‑
tott ajtót. Lófej állt a folyosón, rózsaszín frottír köntösbe burkolózva, karikás szemekkel. 
Nem tudott aludni. A járkálás miatt. A papucs ugyan nem kopogott, de hallotta, amint 
fölálltam az asztaltól és végigmentem a szobán. A következő húzásuk az volt, hogy gyu‑
faszállal támasztották ki a csengőt. Egy héttel később Zsombori telefonált, éjfélkor, hogy 
hagyjuk abba a bulizást, mert Tibi teljesen kiakadt, ha feljön, abban nem lesz köszönet. 
Egyedül voltam otthon, éppen Dénessel beszéltem Skype‑on, üzleti úton volt, külföldön. 
Zsombori nem tiltotta meg, hogy folytassuk a beszélgetést. Néhány perc múlva Tibi még‑
is az öklét rázta a küszöbön. Teljesen kikelt magából, üvöltve szambázott föl‑le a lépcsőn, 
azt kiabálta, hagyjuk abba a kefélést, a bulizást. Elém ugrott ökölbe szorított kézzel, má‑
tól itt nincs dumálás, kefélés, járkálás, semmi sincs, takarodtok aludni, este tízkor ! Megmond‑
ták, hogy kuss legyen. Közöltem vele, hogy ideggyógyászati kezelésre lenne szüksége, keres‑
se fel orvosát, gyógyszerészét. Azóta nem jött. Hónapok óta nyugi van, kieresztette a gőzt, 
vagy szégyelli, vagy megunták, nem tudom, mindenesetre elgondolkodtató. A felelősség‑
teljes munkát végző, szerény nyárspolgár képes lenne vérben forgó szemekkel halálra ver‑
ni embertársait, ha nem járna érte büntetés. Úgy tűnik, az ember a konszolidált külváro‑
si övezetben sincs biztonságban, az otthon nem magánterület. Legközelebb azt írjuk ki az 
ajtóra, hogy fűre lépni TILOS a B !   
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