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RADNAI ISTVÁN

A felnőttek játszóterei

Az öreg író végre befejezte szerelmes regényét. Az ifjú szerelmesek – néhány megingástól eltekintve – 
erkölcsös életet éltek, összeházasodtak és végre egymáséi lettek. Ahogy a szerelmes regényekben lenni 
szokott. Még néhány lap, amit be kell gépelni.

Lement sétálni a parkba, de a játszóteret messze elkerülte. A parkból zihálva sietett fel a lakásába. 
Nem akarta még egyszer átélni azt a rémes esetet, amelyet a valóság szült. Soha ilyet bele nem írna a re-
gényeibe. Aztán inkább a Feneketlen-tóhoz ment. Délután aludt egy keveset, majd megnézett egy filmet.

Amíg írta a regényt, nem akarta, hogy a filmek története vagy a valóság megzavarja. A valóság ellen 
mégsem tudott védekezni, de nem kapcsolta be a televíziót.

Azt sosem tudjuk meg, hogy tényleg sétált-e a parkokban, lement-e fiatalosan a lépcsőn vagy ez csak 
egy novella vagy kisregény részlete.

A film viszont megragadta, csak a politikai reklámok zavarták. Olyan arcok, amelyekhez rossz em-
lékei kötődtek. A film színpadi adaptációjának kritikája is a kezébe került. Megrendelt ugyanis néhány 
folyóiratot és kapott tiszteletpéldányokat is. Regényrészleteit is szívesen közölték megjelenés előtt.

Egy erkölcsös fiatalember és egy nagyon is liberális lány szerelme. Habár a lány inkább könnyelmű, 
a korszellem sodorta. Feltűnt neki, hogy a regény lélektanilag fontos mondatai, amelyek a filmben még 
szerepeltek és a mondanivaló részei voltak, a darabban nem hangzottak el. Elsikkadtak. A húzások és 
változtatások súlytalanná tették a darabot.

Megragadta a téma. Az erkölcsös, komoly gondolkodású fiú alakja belekerült az új regényébe, amely 
egyetemistákról szólt.

Eleinte csak éles viták. Kiemelkedik ezekből a lány, aki akkor még nem érdekelte. Viselkedését a család-
ból hozta. Most ugyan másképp van minden, de az apjának mindig is igaza volt, legalábbis így gondolta 
a lány. Valójában a múltat akarta erőszakkal visszaállítani. Emellett érvelt, vagyis azt hitte, hogy ezek 
érvek. Az alapjában csendes fiatalembernek rossz előérzetei támadtak. A lány első generációs értelmi-
ségi. A fiú nem tudta magát hová sorolni. Az anyja ugyan végzett valamit és állása is volt, de a jó modor 
nem ragadt rá. Kellemetlen hangján olyan ordenáré szavakat üvöltött, ha valami nem tetszett neki, hogy 
a fiú szégyellte magát. Nem akadt olyan házmesterné. akit túl ne kiabált volna. Tulajdonképpen volt kitől 
örökölnie ezt a stílust, ezt a hanghordozást.

A fiú más akart lenni. Belesodródott a politikába, tisztelettel figyelte idősebb kollégái nyugodt beszédét. 
Még akkor is érveltek, ha mások rekedtre ordították magukat, gondolván, hogy minél hangosabbak, annál 
inkább náluk az igazság. Mire végzett, képviselőjelölt lett.

Hogy hogyan ragadt rá pont ez a lány?
Ez a regény teljesen eltér a többitől, a romantikus lektűr regényeitől. Ebbe beleillik egy kisgyerek 

meggyilkolása. Az egész világ a bűnt és a hazugságot sugározta. Az erőszak egyes országokban min-
dennapossá vált.

Az öreg író nem tudja, hogy jutott eszébe gyilkosságról, akár gyilkosságokról írni.

A boncolásnál emésztetlen édességet, valamint ebédmaradékot találtak. A kislány jól öltözött és a ru-
háján alig találhatók talajminták. Az életvédelmisek vonszolás nyomaira lettek figyelmesek a terep 
átvizsgálásakor. A cselekmény még kötött talaj esetén is nyomokat hagy. Az áldozat védekezni próbál. 
A test vergődik, de sem az áldozat teste, sem a helyszín nem erről árulkodik.

– Valamit talált a labor, de nem értékelhető nyom – szólal meg a patológus. Valami lebomló szermaradvány.
Egészen valószínűtlen.
– Azt akarja ezzel mondani, hogy kábítószer? Elképesztő! – kérdez rá az őrnagy.
Sok gyilkossági ügyben nyomozott már korábbi beosztásaiban. Neki kellett valami eredményre jut-

nia. Nem állt a rendelkezésére olyan technika, mint a mai világban. A labor most kapott új felszerelést.

A főtörzs, amikor negyedszer is adatgyűjtésre küldték, az egyik lépcsőházban találkozott egy kamasszal. 
Ilyen a rendőrök sorsa, talpalni kell.

– Itt laksz ebben a házban? – kérdezte a gyerektől.
–  Ebben?
Ez úgy hangzott, mintha lesajnálta volna.
– Csak egy osztálytársamat látogattam meg. Beteg, kihoztam a leckét.
– Honnan jöttél?
A fiú egy előkelő környéket nevezett meg.
– GPS-szel találtuk meg a helyet. Nem jártam még ezen a környéken. De ne tessék haragudni, vár a sofőr. 

Tudok vezetni, de nem szabad, nincs még jogosítványom – tette hozzá.
Amikor a főtörzs kinézett a lépcsőház ablakán, csak a színét tudta megjegyezni az autónak, a típusát 

nem. El is gondolkodott, miért nem kérdezte meg a nevét és azt, hogy miért pont ő hozta ki a leckét, aki 
messze lakik. Nyilván azt mondta volna, hogy ő jó tanuló, azért. Ha nem lenne ez a kerékpár ügy, eszébe 
sem jutna ez a jelentéktelen eset. Egy idegen fiú a lépcsőházban? Nincs ebben semmi különös.

*
A lány kollégiumban lakott, vidéki volt, a családja átmentette kapcsolati rendszerét. Kisvárosban köny-
nyebb a tekintélyt megőrizni, megszokták. Megszokták, hogy az apja a „megmondóember” és kellő 
vagyonuk is volt. Könnyen szerezték, megvolt hozzá az összeköttetésük. Kivételezett emberek voltak.



2 3

RADNAI ISTVÁN

A felnőttek játszóterei

Az öreg író végre befejezte szerelmes regényét. Az ifjú szerelmesek – néhány megingástól eltekintve – 
erkölcsös életet éltek, összeházasodtak és végre egymáséi lettek. Ahogy a szerelmes regényekben lenni 
szokott. Még néhány lap, amit be kell gépelni.

Lement sétálni a parkba, de a játszóteret messze elkerülte. A parkból zihálva sietett fel a lakásába. 
Nem akarta még egyszer átélni azt a rémes esetet, amelyet a valóság szült. Soha ilyet bele nem írna a re-
gényeibe. Aztán inkább a Feneketlen-tóhoz ment. Délután aludt egy keveset, majd megnézett egy filmet.

Amíg írta a regényt, nem akarta, hogy a filmek története vagy a valóság megzavarja. A valóság ellen 
mégsem tudott védekezni, de nem kapcsolta be a televíziót.

Azt sosem tudjuk meg, hogy tényleg sétált-e a parkokban, lement-e fiatalosan a lépcsőn vagy ez csak 
egy novella vagy kisregény részlete.

A film viszont megragadta, csak a politikai reklámok zavarták. Olyan arcok, amelyekhez rossz em-
lékei kötődtek. A film színpadi adaptációjának kritikája is a kezébe került. Megrendelt ugyanis néhány 
folyóiratot és kapott tiszteletpéldányokat is. Regényrészleteit is szívesen közölték megjelenés előtt.

Egy erkölcsös fiatalember és egy nagyon is liberális lány szerelme. Habár a lány inkább könnyelmű, 
a korszellem sodorta. Feltűnt neki, hogy a regény lélektanilag fontos mondatai, amelyek a filmben még 
szerepeltek és a mondanivaló részei voltak, a darabban nem hangzottak el. Elsikkadtak. A húzások és 
változtatások súlytalanná tették a darabot.

Megragadta a téma. Az erkölcsös, komoly gondolkodású fiú alakja belekerült az új regényébe, amely 
egyetemistákról szólt.

Eleinte csak éles viták. Kiemelkedik ezekből a lány, aki akkor még nem érdekelte. Viselkedését a család-
ból hozta. Most ugyan másképp van minden, de az apjának mindig is igaza volt, legalábbis így gondolta 
a lány. Valójában a múltat akarta erőszakkal visszaállítani. Emellett érvelt, vagyis azt hitte, hogy ezek 
érvek. Az alapjában csendes fiatalembernek rossz előérzetei támadtak. A lány első generációs értelmi-
ségi. A fiú nem tudta magát hová sorolni. Az anyja ugyan végzett valamit és állása is volt, de a jó modor 
nem ragadt rá. Kellemetlen hangján olyan ordenáré szavakat üvöltött, ha valami nem tetszett neki, hogy 
a fiú szégyellte magát. Nem akadt olyan házmesterné. akit túl ne kiabált volna. Tulajdonképpen volt kitől 
örökölnie ezt a stílust, ezt a hanghordozást.

A fiú más akart lenni. Belesodródott a politikába, tisztelettel figyelte idősebb kollégái nyugodt beszédét. 
Még akkor is érveltek, ha mások rekedtre ordították magukat, gondolván, hogy minél hangosabbak, annál 
inkább náluk az igazság. Mire végzett, képviselőjelölt lett.

Hogy hogyan ragadt rá pont ez a lány?
Ez a regény teljesen eltér a többitől, a romantikus lektűr regényeitől. Ebbe beleillik egy kisgyerek 

meggyilkolása. Az egész világ a bűnt és a hazugságot sugározta. Az erőszak egyes országokban min-
dennapossá vált.

Az öreg író nem tudja, hogy jutott eszébe gyilkosságról, akár gyilkosságokról írni.

A boncolásnál emésztetlen édességet, valamint ebédmaradékot találtak. A kislány jól öltözött és a ru-
háján alig találhatók talajminták. Az életvédelmisek vonszolás nyomaira lettek figyelmesek a terep 
átvizsgálásakor. A cselekmény még kötött talaj esetén is nyomokat hagy. Az áldozat védekezni próbál. 
A test vergődik, de sem az áldozat teste, sem a helyszín nem erről árulkodik.

– Valamit talált a labor, de nem értékelhető nyom – szólal meg a patológus. Valami lebomló szermaradvány.
Egészen valószínűtlen.
– Azt akarja ezzel mondani, hogy kábítószer? Elképesztő! – kérdez rá az őrnagy.
Sok gyilkossági ügyben nyomozott már korábbi beosztásaiban. Neki kellett valami eredményre jut-

nia. Nem állt a rendelkezésére olyan technika, mint a mai világban. A labor most kapott új felszerelést.

A főtörzs, amikor negyedszer is adatgyűjtésre küldték, az egyik lépcsőházban találkozott egy kamasszal. 
Ilyen a rendőrök sorsa, talpalni kell.

– Itt laksz ebben a házban? – kérdezte a gyerektől.
–  Ebben?
Ez úgy hangzott, mintha lesajnálta volna.
– Csak egy osztálytársamat látogattam meg. Beteg, kihoztam a leckét.
– Honnan jöttél?
A fiú egy előkelő környéket nevezett meg.
– GPS-szel találtuk meg a helyet. Nem jártam még ezen a környéken. De ne tessék haragudni, vár a sofőr. 

Tudok vezetni, de nem szabad, nincs még jogosítványom – tette hozzá.
Amikor a főtörzs kinézett a lépcsőház ablakán, csak a színét tudta megjegyezni az autónak, a típusát 

nem. El is gondolkodott, miért nem kérdezte meg a nevét és azt, hogy miért pont ő hozta ki a leckét, aki 
messze lakik. Nyilván azt mondta volna, hogy ő jó tanuló, azért. Ha nem lenne ez a kerékpár ügy, eszébe 
sem jutna ez a jelentéktelen eset. Egy idegen fiú a lépcsőházban? Nincs ebben semmi különös.

*
A lány kollégiumban lakott, vidéki volt, a családja átmentette kapcsolati rendszerét. Kisvárosban köny-
nyebb a tekintélyt megőrizni, megszokták. Megszokták, hogy az apja a „megmondóember” és kellő 
vagyonuk is volt. Könnyen szerezték, megvolt hozzá az összeköttetésük. Kivételezett emberek voltak.



4 5

Az író megpróbálta elképzelni, milyen lehet ebből a háttérből egyetemre kerülni. A fiataloknál nem 
csoda a lázadás. Ezt a kamaszkori attitűdöt általában levetkőzik, lehiggadnak, ahogy közeledik a felnőtté 
válás. Utolsó éves egyetemistaként így tombolni és váltogatni a fiúkat. Kollégista tempó?

Az öreg író sosem lakott kollégiumban, nemigen járt lumpolni. Tánciskolába járt, és az egyetem 
után még külföldi egyetemen tanult. Végül mégsem a tudományos fokozatot választotta. Írásait közölték, 
és első regényével is szerencséje volt.

Az öreg írónak tetszett az ötlet, és azt a néhány odavetett sort is jó regényindításnak tartotta.

Az asszony éppen teát főzött.
– Ne haragudjon, de most nem érek rá, két gyerekem beteg.
– Akkor maguknál járt az a fiú a leckével? A lépcsőházban találkoztam vele.
– Nem engedtem be a gyerekekhez. Fertőző.
– Messziről jött – jegyezte meg a főtörzs.
– Rendes fiú, az apja valami fejes. Nem akartam, hogy lássa a szentképeket. Tudja, mi egyszerű család 

vagyunk.

Visszabaktatott az őrsre. Nem hagyta békén a mellékszál. Persze, ha a gyerek az osztálytársához jött, biz-
tosan beszélt volna neki a bűnügyről. Bár mindenki látta a riportokat a tévében, de azok rövid bejátszások 
voltak. Annyi a bűnügy – állította le a gondolatait. Inkább azon törné a fejét, hogyan fogadják az őrsön.

Meglepetésre egy ellopott drága kerékpár ügyét bízzák rá, nem folytatja a megkezdett ügyet. Valaki rá-
telefonált az őrsparancsnokra. A rendfokozata és az életkora alapján régen lehet a szervezet tagja, nem 
egyszerű ilyen magasra törni. A szolgálati út betartását felülírni, ezen egy őrsparancsnok, egy százados 
legfeljebb csodálkozhat.

A szálak Sashalomra vezetnek. Csupa elegáns villa. Kapott egy fényképet és egy katalógust, amit 
az üzletben a géphez adnak. Német és angol nyelvű. Persze odakint vásárolta a tulajdonosa. És ha ezen 
a környéken másnak is ugyanilyen típusú kerékpárja van? Ráadásul nem az ő körzetük.

A kerékpárt nem találta, de az autó ott állt az egyik ház előtt. Rémlett neki a rendszám, egy rendőr 
mindent megfigyel. És ha ez ugyanaz az autó, amely a kamasz fiút hozta, akkor mi van? Mondta a fiú, 
hogy messziről jött.

Egy dolog azonban feltűnt az öreg rendőrnek, a csomagtartó. Kerékpár szállítására alkalmas cso-
magtartó. Ilyet használnak, akik autóval mennek nyaralni.

Az öreg író olvassa az újságban, nem hisz a szemének, ő ugyancsak messziről látta az áldozatot, de vala-
mi nem stimmel. Az újságíró egészen más történetet tálal, amit egy nevének elhallgatását kérő illetékes…

Tehát szivárogtatnak. Hamis híreket, félrevezető adatokat?
Nem így képzelt el egy gyilkossági ügyet. Látott az ablakból egy esetet, hiszen soha nem hagyja el 

a lakást, mégis mindenről tud. Az írók megbízhatatlan krónikások, úgy igazítják a valóságot, ahogy 

a fantáziájuk diktálja. De most tényleg szemtanúja volt, amikor egy gyilkosság áldozatát felfedezik, ki-
száll a rendőrség, vizsgálódik. Az újságírók mi mindent firkálnak. Ő nem volt újságíró, őt nem szorította 
sem a népszerűség, sem a bevétel. Márpedig a bevétel az eladott példányoktól függ. Emlékszik, voltak 
olyan ügyek, melyekről különkiadások jelentek meg.

Elképzeli mennyit tehettek zsebre a kiadók, amikor a Mágnás Elzát megölték. Ő olyan idős, hogy 
még hallott róla. Sőt, most olvasta egy történelmi sztorikat tálaló újságban. A családban is szó volt erről 
a bűnügyről, amely nem az ő életében történt. A nagyszülei korosztályát izgalomban tartotta. Állítólag 
kiállításon mutatják be a történetet. Ha krimiíró volna, megnézhetné maga is. Egy gyerekgyilkosság 
áldozatának megtalálása viszont az ablaka alatt történt, ha hihetünk egy öreg írónak.

*

Mit gondolt volna, ha értesül arról, hogy azt a rendőrt, aki ismeri az ügyeket egy közönséges kerékpár-
lopással bízzák meg? És ha tudják, hogy Sashalmon kell keresni, miért nem a területileg illetékesek nyo-
moznak. Ha a nyomok odavezetnek, akkor meg is van a kerékpár, kivéve, ha az illető már továbbadta 
egy orgazdának.

Lehet, hogy ezekből a lopásokból van ekkora kocsija?

A főtörzs a környéken ugyancsak hallott az autóról. Valaki beszélt róla, aki nappal látta, amikor a fiút 
hozta az osztálytársához. Az illető egyszer már látott egy hasonló kocsit szürkületkor, amikor munkából 
igyekezett hazafelé.

– Tudja, biztos úr, ez egy szegény környék; öreg, kopott házak. Itt feltűnik egy ilyen autó.
Volt egy közlékeny hölgy, aki kifejezetten elutasító volt, amikor negyedszer felkereste. Pedig azok, 

akik mindent és mindenkit megfigyelnek az ablakból, hátha látott valamit. De mindegy, becsapta az 
ajtót, magánlaksértést mégsem követhet el. Nincs oka kihallgatni, mivel nem követett el semmit. De miért 
hívta meg ebédre, amikor előzőleg arra járt.

Az öreg író, a neten olvasott valamit a gyilkosságról, de nem ment a fejébe, és nem is il lett az új 
regényébe.

Elhatározza, hogy hosszú évek után elmegy a Balatonhoz. Előre küldi a szerelmespárt, persze az 
új regénye szereplőiről van szó, nem hús-vér emberekről. Fogalma sincs, hogyan folytassa. Biztosan ott 
is megváltozott minden. A frekventált Balaton, hogy is lenne kivétel!

Nem, nem érzi elég erősnek magát az utazáshoz.
Milyen lehet most egy modern szálloda? Amikor utoljára ott járt, úgy nézett ki, mint egy szakszer-

vezeti üdülő. De látja a tévében a reklámokat, egyáltalán nem úgy néz ki. Csupa idegen szó, wellness 
vagy micsoda, a többit el sem tudja olvasni, nem angol szakos.

Marad. A gépen olvasni már tud, de gyakran elakad. Folyton felugranak a reklámok, elvonják a figyel-
mét. A türelmetlen kommentek is zavarják. Félretolja a laptopját és körmöl tovább.
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*
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akik mindent és mindenkit megfigyelnek az ablakból, hátha látott valamit. De mindegy, becsapta az 
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Elhatározza, hogy hosszú évek után elmegy a Balatonhoz. Előre küldi a szerelmespárt, persze az 
új regénye szereplőiről van szó, nem hús-vér emberekről. Fogalma sincs, hogyan folytassa. Biztosan ott 
is megváltozott minden. A frekventált Balaton, hogy is lenne kivétel!

Nem, nem érzi elég erősnek magát az utazáshoz.
Milyen lehet most egy modern szálloda? Amikor utoljára ott járt, úgy nézett ki, mint egy szakszer-

vezeti üdülő. De látja a tévében a reklámokat, egyáltalán nem úgy néz ki. Csupa idegen szó, wellness 
vagy micsoda, a többit el sem tudja olvasni, nem angol szakos.

Marad. A gépen olvasni már tud, de gyakran elakad. Folyton felugranak a reklámok, elvonják a figyel-
mét. A türelmetlen kommentek is zavarják. Félretolja a laptopját és körmöl tovább.
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Amikor találkoznak a lépcsőházban, egy lakó kifakad:
– Így engedjen el valaki egy gyereket egyedül. Arról is hallani, hogy fiatal fiúkkal is… Most mondja 

meg író bácsi, nem lehet megtalálni az ilyet?

Az életvédelmisek még csak tájékozódnak, nincsenek új hírek. Sem a genetikusok, sem az informatikusok 
nem mondanak semmit. Mintha leállították volna az ügyet.

Leállni a képekkel, személyiségi jogok – mondja az őrsparancsnok, nagyon megfenyegették, látszólag 
az eredménytelenségért.

A főtörzsőrmestert berendelik a főkapitányságra, közlik, hogy civilben menjen. Rendkívüli előléptetés, 
nyugdíjazás, amit valami idősebb tiszt, egy őrnagy ad át. Sosem látta. Nem a főkapitány vagy a helyettese, 
ahogy illik. Ha már kitüntették.

Az utcán találkozik az alhadnaggyal. Áthelyezték egy távoli kerületbe, pedig most szül a felesége. 
Amikor a főtörzs leszerel és bemegy a holmijáért, egy járőrtársa közli, hogy felismerték a luxusautót, 
amelyik aznap éjjel a helyszín közelében járt. Most nappal látták a környéken.

– Én is hallottam, de a mai naptól nyugállományba helyeztek – feleli a főtörzs.

Az öreg író gondolkodik, sétáljon vagy kövesse az egyetemisták sorsát. Őszintén megvallva idegesíti a 
politika és úgy érzi, hogy ebbe az ügybe is belenyúltak. De nem hagyhatja a regényt a levegőben lógni. 
Ha elkezdte és beleírta a világnézeti ellentéteket, el kell varrnia ezt a szálat.

Ma valahogy nincs jól, odakint már harminc fok, hiába engedte le a redőnyt. A nap ugyan nem süt be. 
Le kell feküdnie.

Amikor felébredt érezte, hogy kiszáradt a szája. A játszótéren talált kis testtel álmodott. Nagyon rossz 
álma volt.

*

Meglepve tapasztalták, hogy az asszony a sok gyerekkel elköltözik. Kedvezményes áron kap egy na-
gyobb zöldövezeti lakást, csak ennyit mondott.

Na, ez is jó firma lehet! – csámcsognak a szomszédok. Akadt egy pártfogója, véli a közlékeny özvegy. 
Amióta megtudta, hogy egy házasembert etetett, megkeseredett. Pedig már kezdett reménykedni a rendőr 
alaposságában.

Persze ez is az öreg író fantáziájára jellemző, hogy a rendőrök többször járják végig a környéket és 
egy özvegy beképzeli, hogy a rendőr a személyének szól. Pedig minden újabb részlet fontos lehet. Termé-
szetes, hogy a lehetséges tanúkat újra megkérdezik. A célra irányuló kérdésektől azt várják, hogy cáfolják 
vagy megerősítsék az újabb információkat.

Az öreg írónak kellett egy szerelmi szál. Ezért beleírt egy köpcös és szimpatikus rendőrt vagy nyomo-
zót és egy özvegyet, aki újból férjhez menne. És természetesen rossz szemmel nézi, ha valaki sikeresebb, 

mint ő. Az öreg író elégedetten dől hátra, keze majdnem görcsöt kapott, annyit írt. Leteszi a tinta-
ceruzáját.

*

Az aulában összejönnek néhányan. A lány mindenütt ott van.
Ide azért illene néhány párbeszéd – gondolja az öreg író. Ugyan, min vitatkozhatnak? 
Mi nem vitatkoztunk, plakátot ragasztottunk. Ha már kikiáltották a köztársaságot és lehetséges a több-

pártrendszer, éljünk a lehetőséggel. A kilencvenes választások idején maga is fiatal volt. Hogy a nyugat 
így viselkedik, nem gondoltuk volna – dörmögött az öreg író. Mindent privatizáltak, aminek értéke volt. 
Persze, ami a nyolcvanas évek után még megmaradt. De erről mi, a fiatalok nem is tudtunk – teszi hozzá, 
zárójelben.

A lány tüntetésre hívja a hallgatókat.
– És ugyan mi ellen?
– A kormány ellen – válaszolja dühösen a lány.
Persze a fiatalok hatvannyolcban is lázadoztak, ők már csak ilyenek. Nem kell ezen csodálkozni.
Azért ezt mégse! Az aktuálpolitikát hagyjuk ki, véli az öreg író. Ez a részlet – így – nem illik a regény-

be. Maga is egy krimi, de ahhoz történelmi kutatások kellenek, hogy a teljes valóság kiderüljön. Ez is 
olyan, mint a Mágnás Elza rejtélye.

Ha Amerikában megválasztanak egy milliárdost, aki sosem volt szenátor, az nagy kaland. De itt, eb-
ben a nyugodt országban a parlamenti szópárbaj vagy választási kampány egyre megy. És a két fiatal 
valamiképpen kialakuló kapcsolata, hogy jön ide? Elég szerelmes regényt írt már. Legalább már ezek ne 
legyenek olyan pedánsan erkölcsösek!

Furcsa volt ezek után kettesben maradni vele. Miről beszéljenek, hiszen idegenek, semmiben nem értenek 
egyet. A lány arról győzködte, hogy az apjának, minden sikerül. Cége van, de már nem jár be. Amikor 
a vadásztársaság feloszlott, megszerezte a vadászházat.

Szépen vagyunk, gondolta a fiú. Mi közöm ehhez a nőhöz!
– Most melózhatsz napestig, mi jut neked?
Az ő apja valóban megdolgozik a pénzért – gondolja a fiú. Az anyja szidja is, hogy csak szakmája van. 

Nem válik, ha már felépítették a nagy házat. Eladni nem érdemes, vidéken nincs ára az ingatlannak.
Könnyű neki, mondhatná a lánynak, még utoljára jól megszedték magukat. Jókor voltak jó helyen.
Az öreg író is dohog magában. El sem tudja képzelni, mi folyik azokban a körökben. Már többször 

elhatározta, hogy abbahagyja ezt az új regényt, megvárja, amíg új romantikus történetet rendelnek tőle. 
De a halott lány sorsát nem hagyhatja. Ha a rendőrség nem jut semmire, megoldja a maga módján.

Az informatikusok hallgatásba burkolóznak. Találtak egy IP-címet a telefonban. Egy képviselő, akinek 
kamasz fia van, és mentelmi joga, kivéve, ha a fia a tettes. A fiát nem illeti meg. 

– Ez most kormánypárti vagy ellenzéki?
– Szerinted?
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– Az amerikaiaknak vagy a franciáknak könnyű dolguk van.
– Na, a francia vagy a német politika azért nem olyan egyértelmű.
– Talán a fiatalabb generáció, nekik már nincs kötődésük.
– Én viszont amondó vagyok – szól közbe a harmadik, aki szintén az ügyön dolgozik – ez egy háló-

zat. Akinek az apja, nagyapja érintett lehet…
– Igazad van – hagyják helyben a többiek.
Az orvosi vélemény szerint több elkövetőt kell keresni.
A szolgálati utat és hivatalos jelentéseket kihagyva egyeztetnek. Felállítják a több elkövetős profilt. 

De miért éppen az a játszótér?

Az öreg író ekkora aljasságot nem tud elképzelni, ez valami tévedés lehet! Aznapra abbahagyja az írást. 
Érzékeny ember és átéli, amit könyveiben leír.

A sajtó szorongatja, ezért a belügyminiszter vizsgálatot rendel el. Feszült a helyzet. Ez a mozzanat len-
dületet ad a nyomozásnak. Az IP-cím, az autó és az, hogy több elkövetőt kell keresni, kirajzolja a profilt. 
A nyomozás vezetőjének az a véleménye, hogy a fiú, aki Sashalomról a barátjához ment, nem véletlenül 
tette. Küldték.

Valaki szerette volna tudni, mi hír van a környéken. Az autó volt, amin elcsúsztak.

Minden testületnél vagy hivatalban vannak munkamániások. A parancsnok helyettesét ráadásul kissé 
bogaras embernek is tartották. Több parancsnok alatt is szolgált. Fiatal korában rendkívüli előléptetéssel 
került a csoportba, aztán megrekedt. Természetesen tanult emberek vették körül. Némelyek a szakma 
művészei, szokta mondani. De szakbarbárok. Egy fiatal hadnagyot különösen kedvelt. Felterjesztette 
előléptetésre. Számtalanszor beszéltek olyan dolgokról, ami a többieknek valósággal kínaiul hangzott. 
A nevek például. Mind a ketten operabolondok voltak. Egy rendőr ritkán jut el színházba, pláne nem 
operába. A helyettesnek, az őrnagynak lemezgyűjteménye volt, néhány becsesebb régi példányt átjátszott 
cédére, nehogy kopjon. Némely új szerzeményt meg kellett tisztítani. Voltak kapcsolatai abban a stúdió-
ban, ahol profi hangmérnökök dolgoztak. Szívesen vették a ritkaságokat, amelyeknek jogdíjai lejártak, 
új cédén, kis szériában forgalomba hozták. Érdeklődéstől függően. Egyes évfordulók környékén poli-
tikusok hangját őrző, viasz hengerek, hetvennyolcas régi, kopott bakelitok kerültek a kezük alá. Egy 
időben a stúdió a rádión belül működött, aztán kiszervezték.

Ennek a rokonléleknek adta, hogy dolgozza ki az elkövető profilját. Meggyőződése volt, hogy még 
a félrevezető információkat is ki lehet szűrni, ha sikerül megszerkeszteni a szokásait, következtetni 
a motivációira is. Ha a profil ellentmondásba került bizonyos tényekkel, a tényeket vizsgáltatta, mennyire 
illenek bele a profilba. Felettesei nem is bánták, hogy nem ment nyugdíjba, nem vette igénybe a korked-
vezményt. A főhadnagy néhány éjszakát rászánt, de elkészült.

Az őrnagy dühösen dobta vissza.
– Maga, főhadnagy, a Rigoletto meséjét akarja nekem eladni! Azt hitte, hogy nem veszem észre?

– Őrnagy úr – hivatalos ügyekben megtartották a három lépést – őrnagy úr, a tettes és az áldozat ismerték 
egymást. A gyerek körmei alatt nem találtunk hámsejteket. A tettes a kislányt babusgatta, talán szexuális 
játékokat is megengedett magának. Ezúttal túllépte a határt és pánikba esett.

– De miért vitte, vagy vitette a játszótérre a tetemet? Mennyi idő telt el a gyilkosság és területen tör-
ténő elhelyezés közt; magyarul, mikor történhetett a bűntény és mennyivel a felfedezése előtt?

– Kaptam adatokat. Egy-két nap is lehetett, ami a holttest állapotát illeti.
– És hol tárolták, valami pincében?
– Csomagtartó is lehetett.
– Szóval meggyőződése, hogy ismerték egymást?
– Ismerhették őrnagy úr, ismerhették. Egyébként szövetmaradványokat találtak, nem lehetett szegény 

ember. Nem követhette el valami csavargó. Kiskorú sem lehetett, a fiatalok farmert viselnek. Ez a néhány 
szál egy szövetnadrágból származik, a mikroszkópos vizsgálat alapján, talán a cipzár téphette ki.

Tehát, ha végre megmondják nekem, honnan hiányzik a kislány… A belügyminiszter személyesen 
érdeklődött. Ami szokatlan és furcsa. Egyszer csak beleszól valaki, kapcsolom a miniszter urat!

*

Az öreg író elhatározza, hogy felkeresi a volt szomszédokat. Taxival megy, de nem találja őket a megadott 
címen. Érdeklődik a szomszédoknál. Állítják, mindenki régóta ott lakik. Ide nem költözött senki. Nem 
is volt eladó lakás. Ez a váratlan fordulat felizgatja. Infarktust kap. Az események nélküle zajlanak, nem 
is tudja befolyásolni őket. Fekszik az intenzíven.

Van ideje gondolkodni, miért kellett a tanúknak eltűnniük. Ez a közjáték majdnem az életébe került. 
A főorvos biztatja, meggyógyul. Az öreg írónak azt tanácsolja, térjen vissza az ártatlan szerelmes re-
gényekhez.

– De hogyan, főorvos úr? Nem hagyhatom félbe a regényemet. Mi lesz akkor a szereplőkkel?

*

– Nekem ne azt mondd, amit az újságban olvasol. Én tudom, apám mondta – így a lány.
Szépen vagyunk, gondolja a fiú, az apja még most is tudja. Ez olyan, mint amikor valaki azt mondta: 

„Mi mindenhez értünk”.
– És honnan tudja? 
– Minden szombaton összejön a társaság a vadászházban. De van, amikor egy rózsadombi lakás-

ban a házigazda egyedülálló. Ő sok mindent tud, mert rendőr. Ezekre a találkozókra csak ők mennek. 
Politizálnak. Anyámat nem érdekli, főzi a vasárnapi ebédet, megkopasztja a csirkét.

– Szóval anyád háztartásbeli – mondja a fiú gúnyos hangsúllyal megnyomva a háztartás szót.
– Nyugdíjas, ha tudni akarod!
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Felgyorsulnak az események. Az áldozat személyazonossága végre kiderül. Beigazolódik, hogy a tettes 
vagy tettesek és az áldozat ismerték egymást.

A két család összejár. A gyerek sajnálja a kislányt. Marad a képviselő, akit nem tudnak kihallgatni, 
akkor sem, ha lejár a mandátuma – újból jelölt.

A szomszédok szerint a családban régebben sokat veszekedtek. Egyesek úgy vélik, ahogy a család 
gazdagodott az asszony egyre inkább letett a válásról. A vagyont választotta. Kivonta magát a konfliktu-
sokból, a féltékenység a fiatalok dolga – mondta valakinek, aki szokott vele beszélgetni. Megerősíti, hogy 
valóban voltak nagy családi veszekedések.

– Melyik férfi nem szoknyabolond? – fejezte be az a nő, aki tudatában volt személye fontosságával. 
Lehet, hogy most koronatanú lesz?

Később rádöbbent, hogy nem jó egy képviselővel ujjat húzni. Ha ellenzéki, ha kormánypárti. Bement 
a rendőrségre, hogy visszavonja a vallomását, illetve, amiket összefecsegett, de kiderült, hogy akikkel 
beszélt, nem a kerületi kapitányság emberei. Ők nem is tudnak az ügyről.

Nehéz dolog krimit írni, a legegyszerűbb megoldás az lenne, ha a lebukott tettest autóbaleset érné. De 
akkor hol van a katarzis? Hogyan kapna elégtételt az olvasó igazságérzete?

Mi lenne, ha a tettes egyszerű milliomos lenne? A vadászház rendben. És miért nem megy nyugdíjba egy 
rendőr, akinek ilyen előkelő társasága van? Egyszerű a dolog, az öreg író szerint a társaságnak piszkos 
ügyei vannak, nem elég a jó ügyvéd, kell egy rendőrségi informátor is, aki súg.

Az öreg író reméli, hogy le fognak bukni. 
Hát persze! A sorsuk az ő kezében van.
De hogyan fejezze be végre a krimit? Ebben nincs rutinja.

Valaminek lennie kell a rendőrtiszt füle mögött. Az őrnagy, aki a leszerelést intézte ejtőernyőzött vala-
hol egy évtizede, és egyre feljebb került. Tőle tudta meg az ügyvéd a híreket a nyomozásról, aki szintén 
a vadászházba járt a társasággal, mert magához vette az ügyet.

De hová lett egy egész család? – döbben meg az író.

Ébredjen író úr, itt a reggelije. Már megint átaludta a mosdatást. Kap egy kis infúziót. Ennyire megizzadt? 
Visszajövök, megmosdatom, amikor lecsorgott az infúzió. Holnap felkelhet és nemsokára hazamegyünk. 
Van, aki gondoskodjon magáról?

Amikor belép az ajtón, valahogy semmi sincs a helyén. A betegszállítók betolják egészen az ágyig. Holnap 
jön a bejárónő, ha ma szerda van. Mintha száz évig lett volna a kórházban. Elsárgultak a levelek. Hány 
napig lehetett a kórházban? Odakint zajonganak az óvodások.

– Ugyan! Hogy hány napig, író úr, hány hétig volt távol. Itt van a postája, keresték a kiadótól. Mondtam 
nekik, hogy nincs otthon.

Feltápászkodik, odamegy az íróasztalához, bekapcsolja a laptopot és megrémül. Az egész novellából 
semmi sincs a gépen. Álmodta, amíg élet és halál közt lebegett. Kétszer visszahozták, mondta a nővér, 
és azt is, hogy ne izgassa fel magát. 

Az utolsó bejegyzés egy félkész szerelemes regény. Bekapcsolni már megtanulta. Meddig jutott a gép-
írónő? A papírok, amik az íróasztalon hevernek, ugyancsak a szerelmes regény lapjai; telefonál, hogy 
jöjjenek érte. Úgy látja. hogy ezek a regény utolsó lapjai. A nászutasok felszállnak a vonatra.

Máris elfáradt. A bejárónő megmelegíti az ebédet. Csirkeleves. Megeszi, aztán elalszik. A bejárónő 
próbálja ébresztgetni, amikor végzett, de nem mozdul.

– Kár érte, mondja a szerkesztő, amikor értesítik. A nők odavoltak az érzelmes regényeiért.
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