
KRUSOVSZKY DÉNES

Az új vadak

Úgy ropogott a hó a talpa alatt, mintha kiégett neoncsöveken járt volna. Elôzô nap
reg gel esett húsz centi, aztán, ahogy elállt és kisütött a nap délután, a felszíne rög-
tön megolvadt, majd vissza is fagyott, amint leszállt az éj. Ezen a január eleji kímé -
let lenül sötét hajnalon, melyen váratlanul felverték, minden egyes lépés nehezére
esett, a mozdulatait követô finom, de éles reccsenések pedig valósággal felkarcol-
ták a dobhártyáját. Lehet, hogy még mindig nem ébredtem fel egészen, mondta
ma gában a fotós, miközben a kertkapu felé haladt, s kabátja zsebébe dugott kezé-
vel, a bélésen keresztül finoman megnyomogatta szûk farmerjében sajgó kemény
far kát. Hiába a kialvatlanság és hiába a csípôs hajnali levegô, olyan masszív mere -
ve dése volt, hogy szinte már megijedt tôle. Az interneten gyakran lehet arról olvas-
ni, hogy férfiak nem szûnô erekciójuk miatt szorultak kórházi kezelésre, igaz,
azokban az esetekben általában valamilyen potencianövelô tabletta volt a hibás,
most mégis arra gondolt, hogy mi lesz, ha neki sem múlik el, ha egész nap így kell
majd járnia, és a sajgás elôbb zsibbadássá, majd szúró, elviselhetetlen fájdalommá
tor zul néhány óra alatt.  

Nem emlékszik, hogy mit álmodott, álmodott-e bármit egyáltalán, amikor meg -
csör rent a telefonja, de arra igen, hogy mire kiért vele a fürdôszobába – pedig elég
gyor san kiugrott az ágyból, nehogy felverje a feleségét –, már elég határozottan
elô refeszült az alsónadrágja. Kissé zavarba is jött, hogy ilyen állapotban kell egy
ko moly megbeszélést lefolytatnia, de aztán, ahogy az álmosság lassú felszívódásá-
val a racionalitás újra terepet nyert az agyában, felfogta, hogy teljesen mindegy, a
te lefonon keresztül úgysem látszik, mi a helyzet vele odalent. A szobába aztán
vissza se ment, miután elköszöntek tôle a vonal másik végén, a mosógép tetejére
rak ta a telefont, aztán a csap fölé hajolt és mosakodni kezdett. Igazából zuha-
nyozni szeretett volna, arra gondolt, a forró vízsugár alatt biztosan gyorsabban
magához térne, de nem volt rá ideje, tudta, hamarosan a kapujukhoz érnek és
nem várakoztathatja meg ôket. Bár ki nem állhatta az új folyékony szappant, amit
a felesége vett pár hete, a fotós alaposan megmosta vele az arcát, a nyakát és a hón -
 alját is. Egy mostanában divatos nôi illat áradt szét a fürdôszobában, mézes-tejszí-
nes levendula, vagy aloé verás kókusz, képtelen volt megállapítani, mindenesetre
fin torogva törölgette az arcát. Ezen a szappanon is már vagy ötször összevesztek,
pe dig ésszerûbb lett volna, ha egyszerûen elmegy a boltba és vesz egy másikat
ma gának. Fogmosás után reflexbôl a szájvizes flakonért nyúlt, de mivel az üres
volt, bosszúsan dobta vissza a helyére. Tegnap az anyósa meg a felesége együtt
mentek bevásárolni, külön meg is kérte ôket elôtte, hogy hozzanak neki egy men-
tolos Listerine-t, de úgy látszik elfelejtették. A fogkefét is egy hanyag, széles moz-
dulattal lökte vissza mérgében a bögrébe, maga is meglepôdött rajta, hogy nem
per dült ki belôle végül. A törölközôt a mosógépre ejtette, letolta az alsógatyáját,
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be préselte a dugig tömött szennyestartóba, majd meztelenül átment a dolgozószo-
bába.

Ennek a kis helyiségnek az ablakait hónapokkal korábban gondosan lefedte,
dupla réteg méretre vágott fekete fotókartont rögzített az üvegtáblákra átlátszatlan
ra gasztószalaggal. Sötétkamrának szánta, de különös módon, tiszta, ragyogó napo-
kon egy-egy fénynyaláb így is képes volt utat találni magának odabentre, és hiába
erô sítette meg ilyenkor az adott ponton a maszkolást, a következô napon egy má -
sik, a rákövetkezôn megint egy másik résen át tört be a fény. De nem adta fel ak -
kor sem, elôbb-utóbb csak megtalálom az összes rést, mondogatta, én ráérek, a
nap is, elleszünk. A helyiséget eredetileg gyerekszobának szánták, de ahogy telt az
idô és még mindig nem érkezett meg a lakója, egyre több holmit pakoltak bele.
Ide került a vasalódeszka, a szárító, egy háromfiókos öreg komód, aztán az ô régi,
nagy íróasztala is, és onnantól már nem tellett sok idôbe, hogy egyre gyarapodó
fel szerelése átvegye az uralmat a gyerekszoba ideája fölött. Végül a felesége azt is
szó nélkül tûrte, amikor leragasztotta az ablakokat és összeállította az addig darab-
jaira szedett asztali nagyítót. Miközben ô dolgozott, a nô virágmintás hálóköntösé-
ben fel-alá járkált a folyosón, és úgy figyelte, lopva, mintha nem lenne joga belép-
ni és számon kérni, amiért így kisajátította a helyiséget. Valójában, és ezt mindket-
ten tudták, csak nem akarta szóba hozni újra a meddôségét, a sok hasztalan keze-
lést és átzokogott éjszakát. Egy szerzôdést kötöttek abban a pillanatban, amit a fo -
tós a szoba elfoglalásával fogalmazott meg, felesége pedig a hallgatásával írt alá.

Odabent, a komódból, amiben a ruháit tartották, elôvett egy vastag, rozsda szí -
nû kordnadrágot, egy kockás alsót meg egy téli zoknit, és gyorsan magára kapta
ôket. A kávén járt az esze, hogy vajon lesz-e elég ideje, hogy fôzzön egyet gyor-
san, vagy a forró itallal teli termosz nélkül kell nekivágnia ennek a ki tudja med-
dig nyúló koromfekete hajnalnak. Felvett egy hosszú ujjú sötétkék pólót meg egy
nor vég mintás kardigánt és nekiállt összeszedni a felszerelését. Vízhatlan fotóstás -
ká jába precízen belepakolt mindent, amire csak szüksége lehetett, bár nem tudta,
ho vá és mire is készüljön, ezt nem mondták meg neki a telefonban. Mindenesetre
be tett két extra objektívet, egy másodvakut meg egy vakuszinkront is, biztos, ami
biztos. A konyhában megkent egy szelet kenyeret vajjal meg Nutellával, és már a
ter moszt is elôszedte a szekrénybôl, amikor meglátta, ahogy a kocsibeállójukra be -
forduló autó reflektorainak fénye végigpásztázza a kerítést. Ennyit a kávéról, mor-
mogta, aztán elkezdte magába gyûrni a kenyeret, de nehezen boldogult vele, túl
nagy volt a falat, szája két sarkában ki is préselôdött némi mogyorókrém. Felvette
a bakancsát és kapucnis télikabátját, aztán még egyszer belenézett a tükörbe. Fi -
noman ôszülô szakálla szôrei között a nutellás kenyér morzsái függtek, idegesen
dör zsölgette az arcát, majd sapkát húzott és kilépett a metszô hidegbe.  

Ahogy a súlya alatt recsegve be-beszakadó jeges havon keresztül nagy nehe-
zen megközelítette a gôzölögve várakozó kocsit, egyre tisztábban látta, amit addig
in kább csak sejtett, hogy a bent ülôk ôt figyelik és röhögnek. Mi a fasz van, kér-
dezte, amikor végre elérte az autót és résnyire nyitotta a hátsó ajtaját. Ketten ültek
oda bent, s ahogy bedugta fejét az ajtónyíláson, a rossz kávé, a savanyú cigaretta-
füst és a visszapillantóról lógó Wunderbaum szagának arrogáns keverékétôl egy
pil lanatra egészen megtántorodott. A két alak vigyorogva fordult hátra miközben ô
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a hátsó ülésre helyezte a hátizsákját, majd kissé erôlködve maga is bepréselôdött a
nagyvonalúan hátratolt anyósülés mögé. Csak azon röhögtünk, hogy milyen fürge
és kecses mozgással araszolsz a hóban, mondta az egyik, meg azon, hogy közben
mi lyen fancsali pofát vágsz, mintha a vágóhídra vinnénk, tette hozzá a másik.
Miért, lehet, hogy tényleg oda visztek, válaszolta nekik a fotós, és egy határozott
mozdulattal lerántotta a kabátja cipzárját, hiszen elképesztôen meleg volt a kocsi-
ban, bár ezt tudhatta volna elôre, gondolta, ezek ketten mindig túltekerik a fûtést.
A volánnál kuncogó negyvenes férfit Nándinak hívták, és habár ô is nyomozó volt,
sok szor inkább csak valamiféle asszisztensnek tûnt, amolyan mindenesnek, aki ha
kell, sofôr, ha kell, telefonügyeletes, ha pedig éppen arra van szükség, akkor ká -
véfelelôs is egy személyben. Nándit mindenki kedvelte, és mindenki irigyelte is ki -
csit, mert bármilyen helyzetben otthonosnak és elégedettnek tûnt, a szülôi érte -
kez lettôl a hullaazonosításig, mintha egyre ment volna neki. A másik, valamivel
idô sebb alak, aki egy üres Red Bullos doboz tetején épp cigarettáját nyomogatta el
nagy mûgonddal, Gyóni volt, a rangidôs tiszt az osztályon. Kissé mogorva és hir-
telen haragú ember hírében állt, de ha valaki elég idôt töltött vele, be kellett látnia,
hogy zsörtölôdéseinek és csípôs beszólásainak fele sem olyan komoly, mint ami-
lyennek elsô hallásra tûnik. Érdes humora van, az kétségtelen, és egy határon túl
ne héz vele barátkozni, de egyáltalán nem az a kibírhatatlan fráter, akinek, fôleg az
idôsebb kolléganôk igyekszenek valamiért beállítani. Nándit mindenki a kereszt -
ne vén szólította, Gyónit ellenben még a barátai is vezetéknevén hívták, sôt, sokan
nem is tudták, hogy mi a keresztneve, ha, ahogy elôszeretettel mondogatták, van
neki egyáltalán.

Az autó hátsó kerekei a jeges kocsibeállón párszor körbepördültek, mielôtt
meg indult volna a jármû, de ahogy Nándi határozottabban odalépett a gázra, rög-
tön sikerült elôrelendülniük. Még csak néhány perccel múlt el hajnali három,
egyet len ablak sem világított az utcában és a közlámpák gyér fénye is éppen csak
annyira volt elég, hogy jelezze, nem szûnt meg, nem tûnt el teljesen az emberi
civilizáció errôl a környékrôl. Ahogy távolodni kezdtek, egy pillanatra még hátra -
for dította fejét a fotós, hogy a párás ablakon keresztül szemügyre vegye házuk
hom lokzatát, hálószobájuk leeresztett redônyeit, melyek mögött ott aludt a felesé-
ge a vastag paplan alatt kibomlott hajjal, halkan szuszogva, ki tudja miféle anyag-
ból összeszövôdô álmában. Gyorsan írni akart neki egy üzenetet, csak hogy tudas-
sa, el kellett rohannia korán, jöttek érte, de ahogy nadrágja bal zsebéhez nyúlt,
rög tön kitapintotta, hogy nincs benne a mobilja, pedig azt mindig ott szokta tarta-
ni. Viszont amint kezét egy kicsit feljebb csúsztatta, azt is megérezte, hogy még
min dig tart a merevedése, habár már nem feszül olyan kellemetlenül és állhatato-
san a farka a sliccének, mint kicsivel korábban. Kabátja alatt lopva végigsimított a
duzzanaton, lekövetve azt a finom kis görbületet, amit a felesége úgy szeretett
régebben, és amin eleinte mindig olyan jókat mulatott kedves, kerekded neveté-
sével. Milyen érdekes, hogy ehhez a jelentéktelen kis testi hibájához annyi szép
em léke kötôdik, gondolta, mintha a görbület szerelmük egyik lényeges, közös
alapját adta volna. Miközben, ezt kénytelen volt belátni, az utóbbi hónapokban
folyton azt juttatta eszébe, hogy milyen sok idô eltelt már anélkül, hogy a nô utol -
já ra kézbe fogta, megsimogatta volna. 
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Kávét, kérdezte Gyóni és egy sárga, mûanyag borítású öreg termoszt nyújtott
felé. Kösz, válaszolta a fotós, majd elvette és térdei közé fogta a palackot, hogy le -
tekerje róla a pohárként is szolgáló kupakot, ami alatt parafa dugóval volt lezárva
a termosz. Valóban régi darab lehetett, ilyet ma már nem gyártanak. A dugó alsó,
nedves felét az orra elé emelte és mélyre szívta a belôle áradó savanyú szagot.
Megannyi lehangoló mûszak, lassú hajnal és álomtalan éjszaka szaga volt ez, és
va lamiképpen, legalábbis ô így képzelte, az évek alatt a maguk monotonitásában
egynemûvé váló bûntényeké és haláleseteké is. Érezted már, hogy unod a hullá-
kat, kérdezte hirtelen, és miközben a válaszra várt, a rossz úton rázkódó kocsi
moz gásához igazodva megpróbált egy félkupaknyi gôzölgô kávét kitölteni magá-
nak. Mindig is untam ôket, válaszolta Gyóni egy félmosollyal, engem az élôk érde-
kelnek. Vagyis a bûnözôk, tette hozzá Nándi, és a visszapillantóba nézett vigyo-
rogva, de mivel képtelen volt a mögötte ülô tekintetét elkapni, rövid ideig a kocsi-
juk nyomában összeolvadó sötétségen nyugtatta a szemét. Egyébként hová me -
gyünk, kérdezte a fotós, és belekortyolt a kávéba, amit azonnal meg is bánt, egy-
felôl, mert a forró ital kissé megégette a felsô ajkát, másfelôl meg, mert iszonyatos
íze volt Gyóni löttyének. Az elôl ülôk nem válaszoltak azonnal, egy pillanatra össze -
néztek, mintha nem tudnák eldönteni, hogy kinek kéne megszólalni, végül Nándi
kezdett beszélni, némi torokköszörülés után. Nem túl messze, mondta, pár utcával
feljebb, a fôút túloldaláról hívtak, hogy helyszínelni kéne, de nem egészen világos,
hogy mit is, illetve, hogy miért nekünk. Hogyhogy, kérdezett vissza a fotós, aki az -
tán egy nagy korttyal kiitta a kávé maradékát, csak hogy minél elôbb túl legyen
raj ta. Rövid hallgatás után Gyóni vette át a szót, és miközben beszélt, elôhúzott
egy szál cigit a mûszerfal tetején heverô dobozból. A szomszédok szóltak, hogy
va lami nincs rendben, de nem mertek bemenni, mondta, aztán kiért a járôr, és az
je lentette, hogy mindenki meghalt. A fotós még mindig fintorgott a rossz kávétól,
rá adásul most már Gyóni cigarettájának füstjét is el kellett viselnie, úgyhogy meg -
le hetôsen száraz hangon nyögte ki az újabb kérdést, hányan. Hárman, válaszolta a
nyomozó, s az elôbb jó mélyre leszívott slukkot egyszerre fújta ki az orrán és a
száján. Közben az autó lassítani kezdett, majd meg is állt. A fôút keresztezôdésé-
hez értek, és bár az egyetlen jármû, egy jobbról közeledô kamion, még elég mesz-
sze járt, simán átértek volna elôtte, Nándi inkább kivárta, hogy elhaladjon, s köz-
ben halkan, szinte csak magának, annyit tett hozzá, hamarosan úgyis meglátjuk.

A kérdést, hogy miért költöztek ide, és miért nem maradtak inkább a belváros-
ban, sokszor, egyre többször tette fel magának a fotós. Most is ez járt a fejében,
mi közben végre átszelték a fôutat, és rátértek a domboldalra felvezetô enyhén lej-
tôs aszfaltcsíkra. Ha ôszinte szeretne vagy tudna egyáltalán lenni, rögtön el kéne
is mernie, hogy soha nem akart kiköltözni az agglomerációba. Már magától a szó-
tól is, hogy agglomeráció, ideges, hideg verejték verte ki. Nem emlékszik, mikor,
képtelen felidézni, de lennie kellett egy pontnak, ami után elhitette magával, egy
idôre legalábbis, hogy mindketten ezt szeretnék. A felesége arra gondolt, hogy an -
goltanárként majd gyorsan elhelyezkedik valamelyik környékbeli gimnáziumban,
legrosszabb esetben egy általános iskolában, úgyis nemsoká gyereket akarnak, ô
meg azzal bíztatta magát, hogy fotómûvészi karrierjének jót fog tenni némi friss le -
vegô, meg egy kis távolság az erzsébetvárosi éjszakák sehová sem vezetô rutinjá-
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tól. Eleinte minden rendben is ment, a kis kertes házat, amit két belvárosi garzon-
lakásuk árából venni tudtak, szépen felújították. A kert kialakítását apósa vállalta,
ô pedig követte az utasításait. Valódi kis parkot építettek együtt az egykori gazlep -
te udvar helyére, és amire egyáltalán nem számított, még a veteményessel való
baj lódást is élvezte. Felesége, aki a Kisdiófa utcában egyre gyakrabban tûnt levert-
nek, és rosszabb napjain folyton arról panaszkodott, hogy úgy érzi magát, mintha
ned ves vattával tömték volna ki, az új helyen látványosan kivirult. Még az sem
tudta megzavarni lebegô jókedvét, hogy valóban csak általános iskolában talált
helyet magának, ráadásul nem is a legközelebbiben. Ô maga pedig mindeközben,
nem talált erre pontosabb kifejezést, igaz, nagyon nem is keresett, egyszerûen jól
el volt. De éppúgy, ahogy azt a pillanatot képtelen felidézni, amikor elfogadta a
kiköltözés gondolatát, azt sem tudja megállapítani pontosan, mikor kezdte megér-
teni, hogy tévedtek. Ha jobban figyelnek, talán még meg tudtak volna kapaszkod-
ni, de most már megállíthatatlanul zuhannak, csak erre tud gondolni. Minden szót-
lanul elfogyasztott közös reggeli és minden rutinszerû esti tévézés közben zuhan-
nak, amikor egymásra mosolyognak, zuhannak, amikor veszekednek, zuhannak,
és akkor is, amikor idônként megkívánják a másik testét, de sohasem egyszerre.
Már csak az a kérdés, hogy mikor és hogyan érnek földet.

Bepakoltál mindent, kérdezte Nándi, de most nem próbált meg ránézni a visz-
szapillantóban, ahhoz túl kanyargós és jeges volt az út. Be, mondta a fotós, majd
ál mos hangon azt kérdezte, messze vagyunk még? Nem annyira, válaszolta Gyóni,
aki már jó ideje az út menti sötét bozótost bámulta elkalandozva, majd kissé hal-
kabban hozzátette, szóval szedd össze magad lassan. Valami bizarr módon tulaj-
donképpen szerette a munkáját, legalábbis sokkal érdekesebbnek látta, mint a hét -
vé gi fotóstanfolyamokat, amiket a közeli mûvházban tartott a sok menthetetlen di -
lettánsnak, ahogy otthon emlegette a tanítványait. Az egyetlen probléma a rendôr-
ségi fotózással az volt, hogy hiába talált benne élvezetet, valahol a mélyén mégis
ar ra emlékeztette folyton, hogy nem az lett belôle, aminek készült. 

Miután elvégezte a fényképész iskolát, bekerült egy kisebb mûvésztársaságba,
olyanok közé, akiknek a képeit legalább annyira, ha nem jobban szerette, mint a
sa játjait, akikre egyszerre volt féltékeny és büszke, és akikrôl életében elôször egé-
szen ôszintén azt tudta mondani, hogy a barátai. Volt egy sor közös kiállításuk,
ele inte kisebb helyeken, romkocsmákban, foglalt házakban, késôbb, ahogy egyre
töb ben érdeklôdtek utánuk, komolyabb kurátoroktól is kaptak meghívásokat. Az
új vadak, így nevezte ôket az egyik hetilapkritikus, és ez, ha nem is tûnt tökélete-
sen helytállónak a csoportjuk egészére, sôt, volt benne némi él is, azért mindany-
nyiuknak tetszett, még ha ezt nem is ismerték el könnyen. Azt tervezgették, hogy
ki bérelnek egy elhagyott üzlethelyiséget a Király utcában és saját galériát nyitnak
benne. A helyet már ki is nézték, és a pénzt sem lett volna lehetetlen összedobni,
de közben néhányan leszerzôdtek egy-egy nagyobb galériához, mások ösztöndí-
jasként Berlinbe vagy Londonba költöztek egy idôre, az otthonmaradók egy része
meg kénytelen volt munkát vállalni. A galéria ötletébôl végül nem lett semmi,
ahogy a közös album megjelenése is folyton csúszott. Ekkor vetette fel neki a fele-
sége, hogy mi lenne, ha kiköltöznének a kertvárosba. Egy ideig kitartott az a pénz,
amit félig-meddig a felesége elôtt is titokban tartva a galériára tett félre a különbö-
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zô alkalmi megbízásokból és honoráriumokból, de aztán, valamivel talán hama-
rabb, mint remélte, mégis munkát kellett keresnie. Már ez a tény is megalázó volt
né mileg, hiszen abban bízott, hogy mint az új vadak egyikére, egyszer csak lecsap
rá valamilyen galéria, esetleg egy külföldi gyûjtô vagy iroda, és beindul a karrier-
je. Volt persze némi érdeklôdés a munkái után, néha kijött hozzá egy-egy vásárló
vagy galériás, valamelyik régi barát bíztatta, hogy ide-oda beprotezsálja, de rövi-
desen megértette, hogy nem jön el már számára a nagy áttörés. Bízni persze azért
továbbra is bízott, bár már nem annyira magában, mint inkább valami csodás for-
dulatban. Közben azonban lelassult kissé, alig-alig kezdett új sorozatba, s ha kez-
dett is, legtöbbször nem fejezte be azokat. Barátai, akik olykor kibuszoztak hozzá-
juk a belvárosból, hazafelé úton fejcsóválva beszélték meg, hogy ez az ingersze-
gény környezet mennyire kiszárította a tehetségét. Nem sokkal késôbb felesége
egyik kolléganôje szólt nekik, hogy a férje, aki a rendôrségnél dolgozik, azt hallot -
ta, hogy helyszínelô fotóst keresnek részállásba.

A kocsi lassítani kezdett, majd ráfordult egy szûk, sötét utcára, aminek a legvé-
gérôl, ahogy közeledtek hozzá, egyre erôsödô villogás szûrôdött elô. Egy járôrau-
tó állt az utolsó ház mellett, a kitárt kapuk mögött pedig, a tágas udvaron egy
men tô, illetve egy tûzoltósági személyautó. A kocsik között néhány vacogó szom-
széd nézelôdött, két idôsebb nô, meg egy középkorú pár nyújtogatta a ház bejára-
ta felé a nyakát, mert a két egyenruhás rendôr nem engedte ôket közelebb. Nándi
köz vetlenül a kapu elé parkolt le, s ebben akarva akaratlanul is benne volt annak
a beismerése, hogy a mentôautónak nem kell kiutat biztosítani. Hát akkor néz-
zünk szét, mondta Gyóni és beledobta az utolsó csikket is a Red Bullos dobozba.
A túlfûtött kocsiból kiszállva a fotós még elviselhetetlenebbnek érezte a hideget,
mint elôtte, ujjai szinte görcsbe rándultak és szemeit könny öntötte el. Arra gon-
dolt, talán odabent melegebb lesz, de ahogy a bejárati ajtóhoz vezetô rövid lép-
csôn felszaladt, észrevette, hogy a ház minden ablaka és a hátsó ajtó is sarkig nyit-
va áll. Egy pillanatig tétovázott, aztán mégis elindult befelé, de ekkor Gyóni, aki
Nán dival együtt az egyik egyenruhás rendôrrel meg egy tûzoltóval beszélgetett a
lép csô alján, utána szólt, hogy várja meg ôket. Az ajtófélfának dôlve nézett hátra,
azok ott lent valamit jegyzeteltek, mögöttük meg továbbra is szótlanul álltak a
szom szédok. Mire várnak vajon, mi ez az ösztön, hogy ahol halott van, oda gyûl -
nek, ez járt a fejében, amikor valaki megkocogtatta a vállát. Egészen összerezdült
ijedtében, el is felejtette, hogy odabent is lehetnek még emberek, és hát persze, az
egyik mentôs volt az, tüzet kért. Nekem nincs, mondta a fotós az irhakabátot vise-
lô alacsony, barázdált arcú férfinak, attól a fickótól kérjen, tette még hozzá és
Gyónira mutatott. A mentôs azonban meg se moccant, meredten nézett maga elé,
majd, minden elôjel nélkül hirtelen egy nagyot köpött oldalra, a hóba. Azért elba-
szott egy dolog ez, szólalt meg végül az irhakabátos, mindenki mondogatja, hogy
ilyen jelzôt meg olyan érzékelôt kéne beszerelni, de senki sem veszi komolyan, én
sem, aztán mi lesz a vége? Mi, kérdezte a fotós élesen, mire a másik ránézett, aztán
hüvelykujjával a lakás felé intett, ez, mondta, majd elindult Gyóni felé a tûzért.
Még vagy öt percig kellett ott állnia az ajtófélfának dôlve, mire a két nyomozó
oda ért hozzá. Fogd a cuccod, mondta Nándi, elôször a hálószobába megyünk. 11



Csinosan berendezett ház volt, jó arányban helyezték el benne a modern búto-
rokat meg a régi tárgyakat, látszott, hogy nagy figyelmet fordítottak az itt lakók az
ott honosságra, minden hely ki volt használva, mégsem tûntek zsúfoltnak a terek.
A bejárati ajtótól balra egy amerikai konyhás nappali nyílt, a fotós ízlésének kicsit
túl sok, de még pont elviselhetô mennyiségû IKEA-elemmel. A jobb oldalon volt
egy tároló, aztán egy fürdôszoba vécével, majd a háló. Mindent jól meg tudott fi -
gyelni, hiszen az összes ajtó nyitva állt. Ahogy a nyomozók után belépett a szobá-
ba, elsô pillanatra fel sem tûnt neki semmi. Rend volt és tisztaság, egyedül a vas-
tag paplan hevert összegyûrve a franciaágyon. Csak akkor vette észre, amikor
Gyóni odalépett és óvatosan félrehúzta a takarót, egy nô feküdt alatta, felhúzott
tér dekkel, félrefordított fejjel. Egyik kezével a hálóingét markolta össze a mellka-
sán, másikkal az ágy távolabbi, üres oldala felé nyújtózkodott. Kibomlott, hosszú,
szô késbarna haja részben eltakarta az arcát, de Gyóni ezt is félresöpörte egy finom
moz dulattal. A nô szeme csukva volt, de szája, mintha sikítana vagy levegôért kap -
kodna, szélesre tátva merevedett meg, a párnát pedig száraz hányás borította az
arca körül, de még így is meglepôen szép volt. Gyertek ide, kiáltott feléjük ek kor
Nándi odakintrôl. A hálószobától jobbra egy rövid átjáró vezetett a szûk lépcsô-
házhoz, Nándi a feljáró tetejénél guggolt, onnan integetett le nekik. Odafent egy
férfi feküdt a hasán, tartásából látni lehetett, hogy itt már vonszolta magát, külö-
nös, kifacsart pozícióban hevert, egyik, kinyújtott karjával mintha még mindig a
padlószônyegbe kapaszkodva akarta volna elôrehúzni magát, míg másik keze
erôtlenül befordult a mellkasa alá. Valószínûleg ez a keze a saját hányásán bicsak-
lott meg, azon vesztette el egyensúlyát és úgy csúszott be tehetetlenül a teste alá,
mely a maga tömegével aztán kalodaként fogta vissza. Idáig bírta, mondta Nándi,
és egy nagyot szívott az orrán, miközben a férfi teste fölött átlépve az alig több
mint fél méterre lévô szobába lépett. A színesre festett kis helyiség padlója min-
denfelé szétszórt plüssállatokkal meg lapozgatós könyvekkel volt tele. Kicsit távo-
labb, egy szélesen mosolygó napot ábrázoló, narancsfényû lámpa alatt egy kiságy
állt. A három férfi szótlanul a fenyôfa szerkezet felé hajolt, piros és kék kockás ru -
hában egy másfél év körüli gyerek hevert benne mozdulatlanul. Nem tûnt halott-
nak, de néma volt és mellkasa sem mozgott fel-le, olyan nyugalom áradt szét az
ar cán, hogy a fotós egy pillanatig komolyan arra gondolt, talán elég lenne csak
egy csörgôt megrázni felette, és máris kinyitná a szemét. De nyilvánvalóan nem élt
már, még ha a felnôttek arcán és izmain tükrözôdô erôlködésnek rajta nyoma sem
látszott. Csendben álltak fölötte percekig, mintha direkt ügyelnének rá, nehogy fel-
verjék. Akkor itt kezdek, mondta végül a fotós, majd hátrébb lépett és néhány játé-
kot félredobálva helyet csinált a padlón felszerelésének. Jól van, mondta Gyóni,
még mindig a hátán fekvô kis testet figyelve, aztán gyere visszafelé, mi addig a
men tôsökkel beszélünk. De, szólt még vissza Nándi az ajtóból, nem kell sokat bí -
belôdnöd, most nincsen rá szükség, csak csinálj egy-két képet, hogy meglegyen,
és kész.

Adsz egy cigit, kérdezte a fotós Gyónit a kocsiban. Már vagy tíz perce elhagy-
ták a helyszínt, de eddig nem szóltak egymáshoz. Persze, mondta a nyomozó,
mint ha ez lenne a legtermészetesebb dolog, holott tudta, hogy a fotós nem do -
hányzik, gyakran ugratta is emiatt, de tüzem nincs, tette hozzá, otthagytam a men-
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tôsnek, ki tudja mikor érnek oda a hullaszállítók. Nándi, van ilyen cucc ebben a
szarban, hajolt a sofôr felé a fotós, aha, válaszolta az, és bekattintotta a szivargyúj-
tó gombját. Ismét csendben ültek egy darabig, csak az index kattogása hallatszott
néha, aztán egy élesebb pattanás jelezte, felmelegedett a gyújtó. Gyóni hátranyúj-
totta a cigarettát, majd maga is elôvett egyet, aztán egy hirtelen ötlettôl vezérelve
Nándinak is odakínálta, de az rá se nézve annyit mondott csak, kösz, én kiha-
gyom. Jól esett a füst, és az is jó volt, hogy valamivel elfoglalhatta magát. Ahogy az
elsô szállal végzett, rögtön kért is egy másikat, és ez így ment egész úton, a végén
már szédült és enyhe hányingere is volt, de azért kért egyet a frissen felbontott
cso magból is. Gondoljatok bele, mondta végül, egy kurva varjú odaszáll meleged-
ni a kéményetekre, túl sokáig marad, megszédül, beleesik, és ti mind megdöglö-
tök, az egész családotok, csak azért, mert az a madár épp a ti házatokat nézte ki.
Ezért kell a riasztó, mondta Nándi némi hümmögés után, nekünk van otthon, meg-
mutatom, ha gondolod. Szívesen ráordított volna a fotós, hiszen nem errôl van
szó, és különben is, ne legyen már ilyen higgadt most is, de nem tette, túlságosan
szédült még a cigarettáktól, és vitatkozni sem maradt már ideje, az autó lassan be -
fordult a házuk elé. 

Nem búcsúzkodott, csak kiszállt a kocsiból, de amikor egy pillanatra visszané-
zett, az útra meredô Nándi mellett meglátta Gyónit, ahogy kissé elôrehajolva ôt né -
zi, s amint tekintetük találkozott, mintha felé is bólintott volna. Most is nehezére
esett a járás, de nem annyira, mint amikor indultak. Hangos ropogással estek össze
a jégszilánkok a talpa alatt, ám ezúttal valahogy megnyugtatta ez a különös, elfoj-
tott zaj. A bejárati ajtó elôtt megállt még egy pillanatra, mélyre szívta az éles, hideg
le vegôt és körbevezette tekintetét a szomszédos házakon. Sötét és néma volt
mind egyik, akár egy szellemvárosban.

Odabent az elsô dolga az volt, hogy a fürdôszobában körülnézett, nem hagyta-
e ott a telefonját. A mosógép tetején a törölközô alatt meg is találta, de nem hívta
sen ki, ezek szerint átaludta az egészet, gondolta végig a fotós, és elindult a háló -
szo bájuk felé. A mozdulatlan sötétben odalopakodott az éjjeliszekrényéhez, hogy
felkapcsolja a kislámpát. Jól ismerte már ezt az utat vakon is, annyiszor tette meg,
hi szen szinte soha nem egyszerre feküdtek le. Felesége ott hevert a paplan alatt
összehúzódva, arcát alig látta, egyfelôl a takaró, másfelôl dús hullámokban szétte-
rülô sötétbarna haja rejtette el a tekintete elôl. Óvatosan közelebb hajolt, majd a
paplan szélét az ujjai közé csippentve nagyon lassan lejjebb húzta, aztán, ahogy
ez zel végzett, fésûszerûen szétfeszített ujjaival az arcba hullott tincseket seperte ar -
rébb finoman. A nô meg se rezzent, mély álomban lehetett, s ahogy így figyelte,
ar ra se mert volna megesküdni a fotós, hogy él-e egyáltalán. Persze, tudta, hogy
igen, mégis, olyan kísértetiesen rezzenetlen volt a nô arca, hogy le sem bírta venni
róla a szemét. Nézte és közben vetkôzni kezdett, kardigánját az ágy mellé ejtette,
kordnadrágját meg véletlenül a fotel mögé, nem törôdött vele, csak a feleségét fi -
gyelte. És ahogy ott állt alsónadrágban meg pólóban, egy hirtelen ötlettôl vezérel-
ve kiment az elôszobába, elôvette a fényképezôgépét, majd lassú, kimért léptek-
kel, hogy a padló ne reccsenjen meg, visszalopakodott az ágyhoz. Felesége to -
vábbra is ugyanúgy feküdt, szép volt, egészen gyönyörû, már rég nem látta ilyen-
nek, gondolta a fotós, miközben egy féllépésnyit hátrált és ráemelte a kamerát. El -
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sütötte a gépet egyszer, kétszer, kissé oldalra hajolt és harmadszor is exponált, az -
tán térdre ereszkedett és úgy is készített még néhány felvételt. Egészen izgatott lett
köz ben, mintha valamit megtalált volna végre, és igen, biztos volt benne hirtelen,
hogy ez az, ez lesz az új témája. Mégsem volt felesleges az idô, amit a rendôrök-
kel töltött, az új fotóival visszakerülhet oda, ahová mindig is tartozott, ismét egy
lesz az új vadak közül. Egy pillanatra leeresztette a kamerát és a felesége arcát
nézte, most már abban is biztos volt, hogy holnap megmondja neki, visszaköltözik
a belvárosba. Régen nem járta már át úgy az eufória fotózás közben, mint most,
kat tintott még néhányat, aztán lepillantott magára és érezte, látta, hogy ismét me -
revedése van. Az is átfutott az agyán, hogy ez még ugyanaz a merevedés-e, ami az
el indulást olyan kényelmetlenné tette, de az nem lehet, gondolta. Mindenesetre
letette a gépet az ágy mellé a földre és kiment a fürdôszobába. Behúzta maga mö -
gött az ajtót, felkapcsolta a villanyt, és a tükörben egy pillanatra végignézett ma -
gán. Valami különös, gomolygó elégedettség töltötte el, tudta, hogy mit akar, egé-
szen biztos volt benne, már csak az elsô lépést kellett megtennie. Aztán letolta tér-
dig az alsónadrágját és lassú, türelmes mozdulatokkal önkielégíteni kezdett. A há -
lószobában a felesége továbbra sem mozdult, csak a szemét nyitotta ki egy idô
után, de nem sírt, meredten, kialvatlanul nézett maga elé.
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