Bevezetés a nekromániába
Tetemek úton-útfélen
Széles út, tempomat, egyenletesen, nagy iramban halad az autó, kétoldalt a nagy
puszta, a gondolatok elkalandoznak. Mi lesz a megfelelő stratégia a tárgyaláson,
ebédre jó lesz az a kisvendéglő, a gyereknek holnap névnapja. Dvorak
vonósszerenádja szól, derűsen ömlik a napfény, valami szétmaszul a szélvédőn,
spriccel az ablakmosó. Dvorák vonósszerenádja, ringató hangulat, ejnye, már
valósággal kopog a szélvédő, spriccelés, aztán még egyszer, mi ez a sok rovar, nem
viszi le, kellemetlen. Meg kellene állni egy kávéra. És halad az autó, sebesen, sivár
halálsávot vág a levegőbe, mögötte néma sikolyok, vergődő testek, aztán a levegő
bezárul, regenerálódik, benne új életek, termések, sáskák, lepkék szállnak, talán mi
sem történt. Tovább ringat a vonósszerenád.
A városi rakparton merész lendülettel fiatal galamb ereszkedik az útra,
kiömlött magokat észlel, de túl magabiztos, nem figyel, későn kapna újra szárnyra,
puffanás a szélvédőn, vergődve landol, talpra áll, de agyműködése csak arra elég,
hogy egyensúlyba hozza magát, áll szélütötten, a következő autó lelassít, próbálja
kikerülni, a második is, de késő, kereke rámegy félig, szárnyát töri, a galamb oldalán
vergődik egy pillanatig, de – szinte szerencsére - a következő autó végérvényesen
eltapossa, kilapítja.
Valami oldószer kellene, a férfi garázsa előtt mossa az autót, tanácstalan,
sikálja a szélvédőt, rászáradt az elmaszult ragacs. Ha nagyon dörzsöli a motorháztetőt,
karcolódik a festés, a rendszámtábláról pláne nehéz, oldószer kellene. Kellemetlen.
Önti a vizet, szól a rádió, valami könnyűzene, nehézkesen lehajolva dörgöli a
hűtőrácsot.
A gondolat megérik (A nekrománia születése)
Ki ne élte volna át ezt? A szélvédőn puffanó gyöngytyúkot, a csattanást, a
felnyivákoló, elsántikáló kutyát, a szétmaszuló sáskákat? Bosszúság, rossz közérzet,
aztán lehetőleg gyors feledés.
Álljunk meg egy pillanatra! Nézzük csak meg közelebbről azokat a
szélvédőpacákat! Van szétfreccsent, lédús toccsanás, van apró, kerek maszat, aztán
háromdimenziós tojat, zsíros kenődés, és azok a pasztellszínek! A hűtőrácson
odaragadva a lepkék, darazsak, a garázs előtt élelmes cinkék szálltak rá csipegetni,
némelyik egészen ép maradt, meg lehetne határozni… És minden nyári utunk után
ugyanez: hihetetlen változatosság, gazdagság, kimeríthetetlen utánpótlás! Igen,
tömeggyilkosság, természet elleni bűntett, de hát ugye élni kell, és most nem is ez
foglalkoztat bennünket. Elkerülni úgysem tudjuk, amúgy is csak egy vagyunk a
számtalan apró tömeggyilkos között, és a természet pillanatok alatt begyógyítja
magát, a fenséges rend helyreáll. Ami most a figyelmünket leköti, az a tetemekre való
rácsodálkozás. Kik vagytok, mi a sorsotok, álljunk meg egy kicsit, nagyítsuk fel a
parányi eseményeket, merüljünk bele a részletekbe, engedjük felkorbácsolódni
kíváncsiságunkat, hagyjuk magunkhoz férkőzni a szokatlan gondolatokat,
dédelgessük kicsit a bennünk felébredő nekromániát!
A téma tehát az utcán hever (1. ábra). Miért ne foglalkozzunk vele, hiszen
életünk kulcskérdése a halál, a pusztulás? Miért ne örökítenénk meg? Miért ne

kíváncsiskodnánk, átkukkantani a túloldalra? Foglalkozni kezdünk vele, a
gyűjtőszenvedély elragad (bőséggel akad gyűjtenivaló, különlegességek, ritkaságok),
bensőséges kapcsolatba kerülünk a tetemekkel, s rájövünk, rendszerbe kellene
foglalni, amit megtapasztalunk, s utat kellene mutatni másoknak is.

1. ábra. A téma az utcán hever.
Definíció
Határozzuk meg tehát vizsgálódásunk/szenvedélyünk tárgyát! A nekrománia úti
tetemek felkutatása, fényképes dokumentálása, hozzá kapcsolódó rezonanciánk
regisztrálása, s élményeink másokkal történő megosztása.
A nekrománia dicsérete
Nézzük a praktikus oldaláról: a nekrománia olcsó hobbi, elég hozzá egy bicikli (2.
ábra), bármely kis forgalmú út megteszi, s bármikor gyakorolhatjuk. Kis befektetés,
bőséges élmény, állandó változatosság. Tréning, jó levegő, kirándulás. S mint látni
fogjuk, a testi bónuszok mellett a lelki gyarapodásunkat is szolgálja.

2. ábra. Upsz…, bocsi!

Gyomor
A kezdetek persze nem könnyűek. A látvány először sokkoló lehet: széttrancsírozott
tetemek (3. ábra), hullámzó nyüvek (4. ábra), átható szagok (5. ábra). (Elsősorban
most állatokról beszélünk. Csak igazán kifinomult nekromániások képesek a
növények eltaposását, halálát élményszerűen megélni, s ott van még persze a
mikrovilág, de a baktériumok sikolyai végképp nem jutnak el az ember fülébe.
Maradjunk a makrovilágnál, ott is az állatoknál, főleg a gerinceseknél.) A gyomor
azonban nem sokáig forog: a kezdeti tartózkodást, idegenkedést hamar felváltja a
hozzászokás, a mániákus gyűjtőszenvedély, a professzionális kíváncsiság.

3. ábra. Róka hiányosan.

4. ábra. Dolgoznak a nyüvek.

5. ábra. Bodri már egy hete nem jött haza.
Osztályozás
Rendnek kell lennie. A gyűjtőszenvedély objektív mércét kíván, a találatokat sorokba
kell rendezni, hasonló hajlamú kollégákkal megosztani – ehhez konszenzusos
nyelvezet kell. Jelentős tapasztalat birtokában, a pályán töltött évek nyomán alakult ki
a dögök osztályozásának szisztémája:
A típus: olyan tetem, melynek látszólag semmi baja, csak éppen halott. Friss,
vértelen, egyben van, mintha csak aludna (6. ábra). Ha ehető fajról van szó, kísértést
érzünk, hogy a csomagtartóba tegyük.

6. ábra. A típusú dög. Mintha csak aludna a hörcsög.
B típus: ezen bizony átment a kerék, tolla felmered, szőrméje szétszakadt,
tagjai lehetetlen pózban, sőt szanaszét, belsőségei kinyomva. Körötte véres folt (7.
ábra).

7. ábra. B típusú fácán.
C típus: a nagy egységesülés megtestesítője. Porból vagy és porrá leszel.
Lehengerelt, beszáradt példány, amelynek hovatartozását sokszor már megállapítani
sem tudjuk – előbb-utóbb mind egyformák leszünk. Sokáig megmarad, tartós esők
kellenek, hogy a nyomokat végleg elmossák (8. ábra).

8. ábra. C típus: lehengerelt, kátrányba száradt szalamandra.
Jó megfigyelésű, finomabb ízlésű nekromán kollégák a fő típusokon belül
alosztályokat is megkülönböztethetnek. Nem mindegy ugyanis, hogy például egy B
típusú tetem szinte még gőzölög, s combja tulajdonképpen még fogyasztható (B1),
avagy már hullamerev, felpuffadt (B2) (9. ábra), esetleg a nyüvek már szorgalmasan
takarítják a lágy részeket (B3).

9. ábra. Felpuffadt sün (B2 típus).
Osztályozhatjuk a tetemeket ritkaságuk szerint is. Békával, sünnel, macskával,
sőt rókával Dunát lehet rekeszteni, de egy borz (10. ábra) vagy gólya már jóval

különlegesebb csemege. De nem csak a faji ritkaság számít. Egy különös
elrendeződés vagy szokatlan helyszín is felértékelheti a találatot (11-13. ábra).

10. ábra. A nyugdíjasok a buszon mit sem észlelnek.

11. ábra. Fekete macska gázfáklyás ravatala.

12. ábra. Gerle-puzzle a lábtörlőn. A kutyák készítették oda.

13. ábra. Vízbefúlt denevér.

Hogyan fényképezzünk?
Sokan egyszerűen megállnak egy érdekesebb tetemnél, és föléje hajolva, föntről
lefelé, lehetőleg minden részletet belefoglalva, lefotózzák. Hiba, súlyos hiba! Előbbutóbb így minden képünk egyformának hat, nem lesz több, mint egy sokadik
dokumentum. Hiányzik belőle a poézis!
A jó dögfotó oldalról-alulról készül. Hasaljunk bátran a tetem mellé!
Karakteres oldaláról (csőr, görbe karom, megtört szem) fényképezzük a témát úgy,
hogy a háttérben, elmosódva, megjelenik a táj. A kék ég, a beúszó fakoronák, egy
közelgő autó fényszórója (14. ábra), egy élénk mezes, gyakorlatozó versenybiciklis
sziluettje a háttérben (15. ábra) sajátos kontextusba helyezi a témát, elmélyültséget,
perspektívát ad a kompozíciónak, egyetlen keretbe rögzítve az élő természet
mozgalmasságát és az abból kiszakadt tetem nyugalmát. Az élet és halál
dinamikájának kontrasztját (16. ábra).

14. ábra. Helyes kompozíció: a gébics halála.

15. ábra. Vakond örök álomban.

16. ábra. Dinamikus kontraszt.
Használjuk ki, hogy fotóalanyunk már nem szalad sehová! Egészen közelről
olyan apró, csodásan részletgazdag motívumok tűnnek fel, melyeket élő állatokon
nincs esélyünk megörökíteni (17. ábra).

17. ábra. A fülesbagoly szárnya.
Nem lehet megtiltani a megrendezett fotókat (jól tudjuk, profi
természetfotósok is készítenek ilyeneket), de én személy szerint natúr képeket
készítek, a purista felfogás híve vagyok. Kihívás, hogy amit találunk, azt úgy, in situ
fotózzuk. Egyébként is, a természet gyakran különösebbeket produkál (18. ábra), mint
amit mi kitalálunk.

18. ábra. Ez a veréb a szívét is kitette…
Nem hallgatható el, hogy veszélyei is vannak a fotózásnak. Letérdelünk, az
úttestre hasalunk, keressük a jó beállítást, és közben úgy belefeledkezünk, hogy már
csak a durva tülkölésre riadunk fel. Forgalmas úton fokozottan legyünk tudatában, mit
is csinálunk!
Aztán ott van a kérdés, hogy mit gondolnak rólunk. A kapu előtt ácsorgó
nyugdíjas, a türelmetlen autós, a kapáló paraszt. Forgalmas helyen különösen szokni
kell a figyelmet. Leginkább valami hivatalos személynek néznek, nem kell törődni
vele, mert mi is történhet? Semmi. A legrosszabb, ami megeshet, hogy valami perverz
alaknak néznek, és valljuk be, ebben van is némi igazság.
Hol és mikor keressünk tetemeket?
A naiv dögkereső első gondolata, hogy a legjobb helyek az egy és kétszámjegyű utak.
Koránt sem! Egyrészt a folyton dübörgő forgalmat igyekeznek elkerülni a vadak,
másrészt ilyen utakon a fényképezés is nyilvánvalóan nehézségekbe ütközik. Nem
csak a ránk leselkedő veszélyek miatt, hanem azért is, mert itt egy-egy jó tetemkompozíció is csak rövid ideig marad meg.

A mérsékelt forgalmú mellékutak kínálják a legtöbb élményt! Ahol van annyi
jármű, hogy megvan a kellő esély az elütésre, de nincs annyi, hogy zavarja az
elmélyült tetemezést.
Persze nemcsak utakon találhatunk tetemeket. A jó szemű kutató egészen
szokatlan helyszíneken is értékes anyagot talál (19. ábra).

19. ábra. Egész hörcsög a ragadozómadár-fészekben.
A csúcsidőszak pedig a június-július, a fiókanevelés, kirepülés, önállósodás
ideje. Amikor szétszélednek a kölykök, és tapasztalatlanságukban könnyen projektünk
témájává válnak, ha értik, hogy mire gondolok (20. ábra).

20. ábra. Tapasztalatlan nyest.
Prezentálás
Jaj, nem akarom látni, ne is mutasd!
Általában ez az ismerősök, különösen a nők reakciója. Ne is tukmáljuk rájuk
fotóinkat, ppt előadásunkat! Mutassunk inkább először szép természeti képeket,
korhadt, öreg fákat (21. ábra), aztán hívjuk fel a figyelmet néhány érdekesebb
részletre (pl. a vakond lábának különös emberi hasonlóságára; 14. ábra), beszéljünk a
bioszféra körforgásáról! Nagyon fontos a stílus: vegyítsük a szakértő tárgyilagosságát
a szenvedélyes gyűjtő elhivatottságával, a tudós precizitást az érzéki költőiséggel!
A lényeg, hogy ne erőszakoskodjunk, a kíváncsiság úgyis felébred, s végül a
kezdeti ellenkezőtől még hajnali sms is érkezik: „elütött kismacska a
buszmegállóban”.

21. ábra. Öreg fa.
A nekrománia hármas haszna
Tegyük fel tehát a kérdést: miért is csináljuk mindezt?
Túl azon, hogy (i) egészséges dolog kirándulni, biciklizni, jó levegőn
kalandozni, (ii) rájövünk, hogy micsoda gazdag élet van körülöttünk, micsoda
elképesztő biodiverzitás vesz körül, minden nyüzsög, szorgoskodik. Biológiai
demokráciát tanulunk: meglátjuk, milyen egyformák vagyunk, mindenki saját jogon,
saját teljes életet él, mindegy hogy pár óra vagy pár év, mindenki csak jól akarja
érezni magát, mindenki ugyanabban a cipőben jár. És meglátjuk, hogy
mindannyiunkat ugyanúgy leállít, lecsendesít a halál. Tragédia? Mániánk révén (iii)
barátkozunk az elmúlással, hozzászokunk, meghitt viszonyt alakítunk ki vele,
észrevesszük a szépet benne, és kézzel foghatóan megtapasztaljuk a nagy körforgást
(22-23. ábra). A nyüvek lelkünket is tisztára rágják; másokkal, a világgal
megértőbbek leszünk, hiszen státuszunk azonos: potenciális hulla (24. ábra).
Békesség, nyugalom (25. ábra).

22. ábra. Az esemény után egy héttel.

23. ábra. Két hét után.

24. ábra. Nem tudhatjuk a napot és az órát. Egyik pillanatban még életerős madár volt,
a következőben az autó megcsapta. Tekintetében harag és fájdalom, vállán már
megjelent egy döglégy.

25. ábra. Békesség, nyugalom.
Epilógus
Megy az autó, álmos a vezető, az út szélén baromfi kapirgál, a túloldalon beljebb egy
tanya, fékezne, de hirtelen puffanás, véres nyom a szélvédőn, a tükörben látszik,
ahogy hátul landol a tyúk, tollak röpködnek, melléje harciasan kiszalad a kakas,
védelmezőn feszít. Megáll, visszatolat, kiugrik, kéznél a fényképezőgép - a kakas
tétován odébbáll -, lehasal, a tanyán senki nem mozdul, gyors képek minden szögből,
remek fényviszonyok, háttérben a zivatarfelhős ég, már mehet is tovább.
Feldobódva fütyörészik, már nem is álmos, kávé sem kell.
Nézd csak, ott az út szélén egy kutya, egy öregember sétáltatja, rövid pórázon,
veszedelmesen keskeny az útpadka, csak egy kis kormánymozdulat, micsoda téma
lenne…
Az autó továbbsuhan, a vezető felsóhajt.

