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hal, jutott Kašák eszébe. „Na, mondd csak – térdelt oda a  fiúhoz –, mi tör-
tént veled?”

A fiú előbb hosszan hallgatott, talán öt percig vagy még tovább is. Aztán 
azt kérdezte: „A gyógyszertárban már voltak?” „Nem voltunk, fiam. Meg kell 
mondanod, hogy mi történt, és hova menjünk.” „Záveskýhez a téren” – vála-
szolta a fiú olyan hangon, mintha összeomlana a világ.

Kašák kínosan érezte magát. Odahívta a kollégáit, egyiket leültette a fiú 
mellé a  földre, a másikkal pedig a motorbiciklikhez szaladt. Mielőtt feltette 
volna a sisakot, azt mondta: „Semmi sem történik, alhadnagy.”

Amikor Záveskýéknél a patikus ajtót nyitott, Kašák elnézést kért a zavará-
sért, valószínűleg nem is történt semmi, magyarázta, de Podsrpről bűntényről 
kaptak bejelentést, és ellenőrizniük kell.

Ebben a pillanatban fent a patikus lakásában megszólalt a  telefon. Vojík 
volt az, Kašák fiatal kollégája, aki Podsrpön maradt a gyerekkel. Kašák távozá-
sa után Martin beszélni kezdett, így most már tudni, állította Vojík, hogy sok 
éven át tartó nemi erőszakról van szó, elkövetői František Němejc, aki ugyan-
ezért egyszer már volt büntetve, és egy Valenta nevű tanár.

Kašák hadnagy végighallgatta a fiatal Vojíkot, aztán azt mondta neki: „Hig-
gadjon le, Vojík alhadnagy, lehet, hogy az egészet csak kitalálták, elvégre még 
gyerekek. Mindennek utána kell járni, de nem lesz ez semmi komoly, ezt biz-
tosra mondom.”

Az ifjú Vojíknak nem volt kedve tovább hallgatni Kašákot. „Nem, hadnagy 
úr – mondta neki az ifjonc határozottan. – Gyorsan kell cselekednünk” – 
folytatta Vojík, és letette a  telefont. Amikor aztán néhány másodperccel ké-
sőbb Kašák megpróbálta visszahívni, Reitmajeréknél Podsrpön már foglalt 
volt a  vonal, a  csendőrőrsön szintén. Kašák sejtette, mire megy ki a  játék. 
Elkáromkodta magát, és kiszaladt a folyosóra. „Hol van a lánya, Záveský úr?” 

– kérdezte.
Az asztalánál találták meg a szobájában. A dunyha a padlón hevert, a lepe-

dő véres volt. Érkezésük előtt Barbora szeszélyből átszakította a szűzhártyáját, 
és amikor néhány pillanattal később rádöbbent, hogy az adott helyzetben ez 
milyen bonyodalmakkal jár, már késő volt. Tisztította a nyálával, sikálta, dör-
zsölte, mindhiába. „Ennek semmi köze hozzá, a vérnek – próbálta Barbora 
elmagyarázni. – Valenta és Němejc azok, apu, de ennek tényleg nincs köze 
hozzá” – mutatott teljesen kétségbeesetten az ágy felé.

Abban a pillanatban elkezdődött a versengés. Kašák Barborát visszaküld-
te az őrsre a másik, talán hűségesebb, kollégájával. Aztán sietve azt gondol-
ta végig, hogy Vojík, a podsrpi ifjonc előbb vajon Němejc vagy Valenta után 
megy. Talán elsőként a  nagyobb hal után megy, gondolta Kašák. Logikus 
lenne, de ugyanilyen logikus volna az is, morfondírozott tovább, ha a tanár 
után menne, mert abból botrány lesz, amikor megtudja a közvélemény, hogy 
egy tanár ilyesmit követett el. Te ki után mennél, kérdezte magától Kašák, ki 
után mennél, ha el akarnád kápráztatni a spéciket? Hát persze hogy a tanár 
után, világosodott meg Kašák, és rögtön el is indult a park feletti tanárlaká-
sokhoz, ahol aztán Valenta szomszédai elmesélték neki, hogy Valenta úgy egy 
órája elment Reitmajerékkal Katovicébe a gátra. Kašák úgy repült oda a mo-
torján, mintha a feneke alá gyújtottak volna.

A folyó melletti réten legalább száz ember töltötte a napot. Túlnyomórészt 
csehek. Kašák sorban odahajolt a  csoportocskákhoz, és addig érdeklődött 
Reitmajer építész úrról, amíg ki nem derítette, hol van. Bőrkesztyűjét közben 
a tenyerében szorongatta, és mielőtt kérdezett volna, mindig letérdelt, ahogy 
az előkészítőn tanulta, hogyan viselkedik egy cseh a csehvel.

„Ott van az építész úr” – mutatták neki készségesen már a harmadik kér-
dés után. Kašák tisztelgett, és fürgén, mintha egy jó hazafi és gazda a bur-
gonyatáblán menne végig, amiből egyszer a  cseh történelem értelme fog 
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1935 januárjától
A strakonicei csendőrség
A strakonicei csendőrség 1935 januárjától a  takarékszövetkezet melletti 
újonnan felújított, 141. épület-jegyzékszámú ház első traktusában működött. 
Egy huszonöt fős gépesített nyomozórészleg, amelyhez egy évvel azután, 
hogy átköltöztek a felújított épületbe, hozzácsaptak egy újonnan létrehozott 
és valamivel kisebb létszámú készenléti egységet is. A készenlétiek az egész 
járás csendőrőrseit voltak hivatva segíteni, de mindenekelőtt különleges 
államvédelmi feladatokat láttak el, ami alapvetően a  mindenféle szélsőség 
elleni harcot jelentette. Ennek a kisebb társult részlegnek, amelyhez hason-
lókat az egész köztársaságban életre hívott a kényszer, az egyéb kiváltságok 
mellett saját autóbusz is rendelkezésére állt, mivel nagyobb körzetben, egé-
szen Šumava belsejéig teljesítettek szolgálatot. A  hagyományos csendőrség 
tagjai és az újonnan érkezett „spécik” – a  csendőrök és családtagjaik így 
nevezték a  különleges készenléti testület képviselőit – kezdettől fogva köl-
csönös előítélettel viseltettek egymás iránt. A  csendőrök felfuvalkodott hó-
lyagoknak tartották a „spéciket”, akiknek fogalmuk sincs a mindennapos ke-
mény munkáról, a készenléti egység tagjai pedig ugyanúgy keresztülnéztek 
a csendőrökön, ahogy a gimnazisták a polgári iskolás lányokon.

A szokásrend szerint a nyilvános vonalon tett bejelentéseket a szolgálatot 
teljesítő csendőr vette fel. Aznap ez a személy a harmincéves František Kašák 
volt, egyike azoknak, akik jó hét-nyolc éve szolgáltak a strakonicei csendőr-
ségnél. Martin hívására Kašák gyorsan reagált, talán kicsit aránytalanul is, 
túlzott hévvel, ami a  két részleg közötti féltékenykedésből fakadt, amelyek 
közül az újonnan alakult, mint már tudjuk, felsőbbrendűnek tekintette magát.

Kašák végighallgatta a bejelentést, és letette a telefont. A telefonügyeletet 
a helyettesére bízta, zajosan hátratolta a székét, és úgy rontott ki a folyosóra, 
hogy még az ajtót sem csukta be maga után. A folyosón Kašák a szeme sarká-
ból a készenlétisek irodái felé pillantott, és a kitárt ajtón át drámaian azt kia-
bálta hű csendőrtársainak: „Te és te! Indulás! Szörnyű dolog történt!” – tette 
hozzá a lehető leghangosabban, és rögtön a szája elé tette a kezét. Kašák és 
a  beosztottai, akik időközben kimentek a  folyosóra, elhallgattak. Mindhár-
man némán várakoztak egymás mellett. Úgy egy perc múlva a készenlétisek 
ajtaja valóban ki is nyílt ujjnyira. Kašák összedörzsölte a kezét. Úgy tűnik, az 
eset megoldva, gondolta, és kiadta a parancsot: „Indulunk! Gyerünk!” Az ud-
varon már várta a csendőröket három szinte vadonatúj ČZ motor.

Öt perc alatt Podsrpre értek. Reitmajer villáját ismerték, Kašák újoncként 
már járt ott az első Němejc-ügy kivizsgálásakor. A parancsnok kitámasztotta 
a gépét, és a homlokzat felé nézett. A ház zárva volt. „Másszatok át a kapun” – 
határozott Kašák, és az egyik ifjonc a parancsszóra már el is kezdett mászni, 
amikor valaki kinyitotta a villa bejárati ajtaját. De rusnya, gondolta mindhá-
rom csendőr, amint megpillantotta az illetőt.

Martint az emeleten találták meg a szobájában. Mivel korábban hozzányúl-
tak, már csak egyetlen nyom maradt: egy akvárium halakkal, amely szokatlan 
helyen állt: az íróasztalszéken.

Kašák nem hitte, hogy súlyos cselekmény történt volna, és a sértett helyett 
inkább a ház berendezésével foglalkozott, a részletekkel, az érdekességekkel, 
és éppenséggel a  íróasztalszéken álló akvárium is elég rendkívülinek tűnt 
neki. „Fiam, hogy vagy?” szavakkal, anélkül hogy egyetlen pillantást vetett 
volna a fiúra, Kašák odament az asztalhoz, és azt gondolta: „Hát ezt hallgasd 
meg. Reitmajeréknél halak ülnek az asztalnál, az íróasztalnál, és tényleg min-
den arra mutat, hogy ez a bolond azt gondolja, hogy a halak dolgozni fognak 
az asztalnál. Képzeld csak el. Az asztalán papírstósz, mellette teli tintatartó, 
de toll sehol, pedig jól megnéztem. Különös tett. De nem bűntett” – állapí-
totta meg Kašák hadnagy, és végül odafordult Martinhoz.

Ő most a földön ült az ablak alatt. A keze mellett olló, körben mindenhol 
hajcsomók. A feje deformált volt ügyetlenül megnyírt hajjal. Olyan, mint egy 
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monoblokkos, kézi váltós, Graetzin karburátoros ČZ 175 modellszámú mo-
torjához. Kašák az akció után hálát érzett a motorja iránt, bármekkora őrült-
ségnek hangozzék is ez. De ez már egy másik történet. Eljutunk majd ahhoz 
is. Egyelőre mondjunk csak annyit, hogy a  „minőségi gépek” szókapcsolat-
nak a  ČZ motorbiciklik esetében más jelentése is volt a  praktikus-kereske-
delmin túl; az egyszerű emberekhez, amilyen a strakonicei csendőrök talpig 
becsületes hadnagya, Kašák volt, a ČZ Strakonice cég motorkerékpárjai, ezek 
a cseh kezek munkáját dicsérő gépek valami plusszal érkeztek a gyártásból, 
mondjuk úgy, hogy az őket gyártó kezekkel. Őrültségnek hangozhat, de ká-
bult állapotaiban, amelyek a gátnál leadott lövései után napokon át kísérték, 
Kašák ténylegesen látta a motorja körül ezeket a kezeket. Megesküdött volna 
rá, hogy az arany cseh munkáskezek összekapcsolódtak a motorjával, Kašák 
látta őket az ülésnél, a láncnál, a karburátornál. Gondoskodtak róla, összesze-
relték a karburátort; ezek a kezek rendbe rakták a dolgokat.



Kašák végül egy sima figyelmeztetéssel megúszta a halálos kimenetelű lövöl-
dözést. Ami a másik keresett személyt, Němejcet illeti, őt az ifjú Vojík tartóz-
tatta le podsrpi házában, aki ismét stréberkedett: közvetlenül a beavatkozás 
után úgy fél órára sikerült felvennie a készenléti egység egyenruháját, de visz-
szafelé már csendőregyenruha volt rajta, a szemében pedig megint az előlép-
tetés és a Kašák hadnagy iránti odaadás látszott, tehát az égvilágon minden 
pont olyan volt, mint korábban.

A további események közül ezeket kell megemlítenünk. Délután négy 
órakor a prágai büntetés-végrehajtási intézetből jöttek Němejcért, mivel sú-
lyossága miatt a  fővárosba utalták az ügyet. Ugyanebben az időben történt 
még valami, ami először apróságnak tűnt: a csendőrőrs kis konyhájában folyt 
a csapból a víz. Sehol senki. Kašák elzárta a vizet, és közben idegesen nézett 
át az üvegen az udvaron álló motorjára. Öt perccel később a biztonság ked-
véért megkérte Vojíkot, hogy nézze meg a motorját, menjen el vele legalább 
a Virtre és vissza, és az úton mindent alaposan ellenőrizzen: hogy hogy húz 
a motor, hogy nem rendetlenkedik-e a váltó, a karburátor, és így tovább. Ne-
gyed ötkor megérkezett az őrsre Záveský.



Kašákot kereste. Erősködött, hogy épp a csendőrök főnöke hívta be az őrsre, 
aki minden megrázó részletet elmondott neki telefonon a  kislányáról és 
ezekről a vadállatokról. A patikus az összevérzett lepedőt szorongatta tinta-
foltos kezében. De Kašák senkit sem hívott. Biztos volt benne, hogy Záveský-
vel utoljára nála beszélt a gyógyszertárban.

Aztán megint kopogtattak. Vojík volt az: „Minden rendben van – mond-
ta. – A motor túlzottan is húz, a váltó olyan, mint az új, a karburátor tökéle-
tesen működik.”

Kašák megkönnyebbülten köszönte meg a tájékoztatást. Utána rögtön fel-
állt, határozottan az asztalra támaszkodott, és azt mondta: „Nézze, Záveský 
úr, azt hiszem, tudom, mit akar ezzel bizonyítani” – mondta, és a lepedőre 
mutatott. A  mondatot Kašák már nem tudta befejezni. Hirtelen elsötétült 
előtte a világ, és noha kint meleg nyári idő volt, Kašák a véres lepedőt nézve 
nem bírt másra gondolni, mint havas síkságokra és ugató szánhúzó kutyákra. 
Világosan látta. A lepedő, amit a patikus szorongatott, volt a havas síkság, és 
a vörös folt a szakadék, a havas hasadék. Kašák mondatai és gondolatai vol-
tak a szánfogat, ami lassan, de biztosan csúszott bele a szakadékba; az utolsó 
szánok némelyike, valószínűleg Kašák mondatának végéről lehetett szó, már 
örökre el is tűnt benne. A kutyák vonyítottak, a mancsukkal próbáltak fent 
megkapaszkodni, mindhiába. A fogat vége egyre mélyebbre csúszott, és a ku-
tyák lassan eltűntek a felszínről a vörös foltban. Kašák szó nélkül kiszaladt az 
udvarra, és a motorok felé vette az útját. A motorja karburátora alatt rögtön 
észrevette az olaj- vagy benzinfoltokat. Ösztönösen a készenlétiek ablakai felé 
nézett. Úgy tűnt neki, megmozdultak a függönyök. Kašák keresztet vetett, és 
lábát áttette a nyergen.

Mielőtt berúgta volna a  motort, először végigtapogatta az összes fogan-
tyút és kapcsolót. Aztán felemelte a lábát, és teljes erőből a pedálra lépett. De 
csak üres zúgás hallatszott. Aztán újra és újra.
 (regényrészlet)
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táplálkozni, a napfürdőző testek között átjutott Reitmajerékhez: „Hol van Va-
lenta úr, mondja meg, építész úr.” Reitmajer Otava felé mutatott. Kašák elen-
gedte a bőrkesztyűjét – az egyik a takaróra, a másik a fűbe esett –, és futva 
a folyó felé indult. Csípőre tette a kezét, és szemével a vízfelszínt vizsgálta.

Valenta saját maga leplezte le magát. Alighogy meglátta a  parton álló 
csendőrt, elengedte a  kövér gyereket, és elkezdett úszni az árral szemben, 
Horažďovice felé, de a  folyó húzta visszafelé, ezért Valenta ismét letette 
a lábát a folyó aljára, és legalább belepillantott a kezdetbe, a forrásba, ha már 
vissza nem térhetett hozzá. Aztán egy ideig megint gázolt a vízben. Széttár-
ta a kezét, a mellkasával hasította a  vizet, és ez már sok volt neki: Němejc-
cel ellentétben Valenta tanárnak volt lelkiismerete, és szenvedett attól, amit 
művel. Az eszében ugyanis nem a szülők jártak, nem is az iskolaigazgató, Re-
lich, ez a zenerajongó jótét lélek, aki ellen egykor, sok évvel korábban forron-
gott Valenta fiatal vére, hanem minden gyerek, akinek ártott. Amikor végzett 
a gyónással, keresztet vetett, nagy levegőt vett, és lebukott a víz alá. Amikor 
már lent volt a feje, kinyitotta a szemét, és végre pontosan meg tudta nevez-
ni azt az egészet, ami az életében zajlott ennyi időn át. Horažďovice felől 
a víz árama most szennyet, füvet, sarat és szemetet is hordott a szemébe. Az 
egésznek bizonyára mély értelme volt, és Valenta még ekkor sem hagyott fel 
a tanítással. Maradt egy utolsó tanítványa. Nagyjából fél évvel ezelőtt lett har-
mincéves, és most kapta az utolsó leckéjét. Valentának könnyek csordultak 
ki a szeméből, de a vízáram, ez a bíró, rögtön le is mosta az arcáról. A tanár 
ezzel is igazolva látta, hogy már semmilyen kifogásnak nincs helye. Zson-
gott a feje, a szájából levegő áramlott ki. Mellkasával bizonytalanul a sodrás 
irányába fordult. Feltartotta a kezét, és ellökte magát a vízfenéktől. Azt hitte, 
soha többé nem nyitja ki a szemét, most a biztonság kedvéért még egyszer 
utoljára maga elé nézett – meg akart győződni róla, hogy nem ütközik egyik 
fürdőző testnek sem –, aztán az árral gyorsan a gáthoz sodortatta magát, és 
a gáton is át.

A test úgy hullott alá, mint egy körte. Lent a víz sekély volt, távolról sem 
elég ahhoz, hogy belefulladjon, vagy hogy lehúzza az örvény. A partról Kašák 
lépett közbe. Az övéhez nyúlt, villámgyorsan kinyitotta a tokot, megragadta 
a szolgálati pisztolyát, célzott és tüzelt. Az eltelt hét-nyolc évben most legelő-
ször fordult elő, hogy emberre fogta a fegyverét, és lőtt. Mi ütött belé? Indo-
kolt intézkedés volt ez? Vagy Kašák cselekedete valamiképpen összefüggött 
az egész csendőrőrs körüli szerencsétlen históriával, az állomány átköltözte-
tésével a takarékszövetkezet melletti felújított, 141. épület-jegyzékszámú épü-
letbe, a készenléti egység létrehozásával és végül az ambiciózus fiatal Vojík-
kal? Valójában kire lőtt a gátnál Kašák?

A nap hátralevő részét mintha álomban töltötte volna a  csendőr. Ezen 
a  délutánon fordult elő először, hogy Kašák hozzásimult a  dupla keretes, 
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