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P E T E R  B A L K O e l b e s z é l é s

A vadászkés története

Akkor, Lošoncon

Vadászkés esetén a lényeg a funkcionalitás. A penge legyen rövid és enyhén ívelt, nyúl-
hoz és nagyvadhoz egyaránt alkalmas. Élének állnia kell követ és csontot is. A ro-
vátkák között elegendő helynek kell lennie, hogy a penge könnyen fejtse a bőrt, de 

ne roncsolja a húst. Markolata szilárd legyen, ugyanakkor lágy, tenyérbe simuló. Nem szív-
hatja magába a vért és a halott állatok szagát. A kés olyan, mint a nő, az egyetlen. A vég-
zet asszonya. Egész életre szól.

– Te gennyes méhkaparék! – üvöltött fel Kápia, és a táblához nyomta Maco Mamukót.
Ahányszor csak belenyomta ujjait egy-egy áldozata nyakába, és az áldozat ettől fuldo-

kolni kezdett, meg hadonászni a kacsóival, földöntúli mosoly terült szét az én barátom ar-
cán. Ekkor általában el is engedte a zsákmányt, megvárta, míg az elegendő friss levegőt 
vesz magához, majd seggbe rúgta. Aztán diadalmasan felemelte a kezét, és átadta magát az 
osztály ünneplő tapsának.

Ki tudja, honnan eredtek Kápiának ezek az agresszív, zsarnoki hajlamai, amelyeknek 
szinte minden szünetben tanújelét adta. Sokáig abban a tévhitben éltem, hogy egyszerű-
en csak jó bulinak tartja a dolgot.

Az áldozatokat illetően nem volt válogatós. Fojtogatott, ütött, harapott, lepisált és alá-
zott mindenkit fajra, nemre, szülei vagyoni helyzetére való tekintet nélkül. A keddek kivé-
telével. Keddenként nyugi volt. A Dienstag ugyanis szent nap volt Kápiáéknál, mert azon 
a napon halt meg a nagymamája, egyetlen lányára hagyva családi házát, három kecskéjét 
és az immár nem működő puskát, amellyel a szlovák nemzeti felkelés idején a fess német 
katonákat lődözte.

Kápia egy gyenge pillanatában beavatott a jó és rossz emberekről alkotott elméletébe. Ha 
behunyja a bal szemét, másképp látja a világot. A helyiség elveszíti határozott körvonala-
it, egybemosódik, a falak szétfolynak, furcsa alakzatokat képeznek. És mikor nyitott jobb 
szeme előtt elkezd így változni, átcsoportosulni, torzulni a kép, az a különös érzése támad, 
hogy semmi keresnivalója ebben a ferde, összevissza facsart világban. Egyszeriben nem ő 
áll a helyiségben, hanem a helyiség áll benne. Nem az ő örömét szolgálják a körülötte lé-
vő tárgyak, hanem a fél szemmel hunyorgó Kápia válik a tárgyak tulajdonává, szolgájukká, 
adósukká életfogytig. Zaklatott, ingerült volt ez a vallomás, hiszen ezek a tapasztalatok je-
lentették számára az első olyan alkalmat, amikor nem ő irányította az életét.
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Ugyanígy működött az emberekkel is. Ha lehunyja a bal szemét, mondta, a látószögébe 
eső alanyok változni kezdenek, testük elképesztő fizikai torzuláson megy át. Ezek a lények 
aztán alakjuk állandó módosulásával, folyamatos mozgásukkal lángnyelvekre emlékezte-
tik. El is nevezte őket Lángoló Embereknek. A Lángoló Emberek basáskodók, álnokok és 
gonoszak. És ha Kápia fél szemmel körülnéz, látja a körülötte lévők valós természetét. Aki 
nem torzul el, az jó ember, és nincs szüksége preventív verésre. Ennek az őrült elméletnek 
az alapján mindössze két jó ember van az iskolában – Alica meg én.

A barátom csodás képességét a legkülönfélébb teszteknek vetettem alá. Ha az utcán gya-
núsnak találtunk valakit, Kápia lehunyta fél szemét, és nagy biztonsággal megállapította, 
jó vagy rossz ember-e az illető. Arra azonban nem volt elég ez a tálentum, hogy a gonosz-
ság részleteit is felfedje, tehát nem tudhattuk, hogy az illető az élettársát veri, pincébe zárja 
kiskorú lányát, vagy éppen poltári fekete mágiát űz herélt szurikátával és román egyszarvú 
vérével. Persze csak a gyengébbeket bántotta. Sosem aggasztott igazán a viselkedése. Van, 
aki iszik, van, aki pucéran futkos a napraforgótáblában, és van, aki rossz embereket ver. Mi-
kor egyszer megkérdeztem tőle, hogy beállt-e már a tükör elé fél szemmel, nem válaszolt.

Aztán megmutatta a kést.
A születésnapi bulimon történt, a nyolcévesen. Kápiától egy követ kaptam, amit útköz-

ben talált, meg egy tincset a nővére hónaljszőréből. Megnéztük a Dupla dinamitot Jean-
Claude Van Damme-mal, Kápia pedig marcipántortával tömte magát, mert az anyja gyű-
lölte a cukrot, és kitiltott a házukból mindent, aminek köze volt ehhez a sátánspermához. 
Aztán cinkos pillantást vetett rám a barátom, és előkapott egy viharvert vadászkést. Kopot-
tas barna bőrmarkolatából rövid, görbe, dúslila penge állt ki. Alsó része az idő vasfoga el-
lenére tökéletesen éles volt, a felső rovátkolt. Nyúzáshoz, mondta Kápia. Fuj, gondoltam, 
miközben a marcipánt nyalogattam az ujjamról.

A markolat alsó részén egy fémlapocskán ez állt: 1899, Óbuda.
A késnek, érthetetlen módon, illata volt. Nem az acél szagát éreztük, és nem is a kopott 

bőrmarkolatét. Valami üdeség fricskázta a szaglósejtjeinket. A lila pengéjű öreg szerszám-
nak bizony levendulaillata volt.

A kést a padláson találta Kápia, egy régi bőrkofferban, ami még a dédnagyapjáé, vagyis az 
anyja nagyapjáé volt. A dédapa tisztázatlan körülmények között hunyt el 1969-ben. Fény-
kép sem maradt róla. Kápia anyja azt mondta, rettentő csúnya ember volt, és nem akadt 
fotós, aki megörökítette volna. Ritkás ősz hajában kopasz folt, amely fentről úgy nézett ki, 
mint egy dudorodó heréjű madár, ajka kékre dagadt, homloka magasabb volt, mint ami-
lyen széles – féltek hát tőle az emberek, a felesége pedig csak sötétben élt vele házaséletet. 
Kápia tisztában volt vele, hogy az anyja közönye tulajdon családjával és az általa idióta szol-
ganemzetnek tartott szlovákokkal szemben, akiknek jobb lenne Magyarország védőszárnyai 
alatt, már nemegyszer elferdítve adta vissza a valóságot. Így hát a barátom csakis a legjob-
bakat gondolta a dédapjáról. Az öreg bőröndből egy tetűette kalap, néhány érme és egy fo-
gakkal teli bádogdoboz társaságában előbukkanó lelet tovább erősítette a derék dédunoka 
meggyőződését elődje kivételes mivoltát illetően.

A kés onnantól fogva Kápia lényének részévé vált. Azzal aludt, vele volt az iskolában, 
a templomban, és ha valaki úgy istenigazából feldühítette, előkapta, hogy éles pengéjével 
megcsiklandozza a boldogtalan orrát. Sohasem adta ki a kezéből. Hitte, hogy a csúf dédapa 
szelleme ott lakik valahol a kopott, markolatra feszülő bőrborításban, a hajlított penge fölött.
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A kövér Bálint kováccsal kezdődött.
Bálint kovács Budapesten élt, Óbuda legszélén, és olyan kövér volt, hogy járni sem bírt. 

Az életét egy hatalmas, hárommatracos ágyon töltötte, amelyben volt egy lyuk a kis-, egy 
pedig a nagyszükségének. Az ágyra kerekeket szereltek, így Bálint tudott közlekedni a ház-
ban és a városban. Hatalmas csecse és hasa volt, akkora, hogy nem látta tőle a lábujjait. És 
volt neki három szenvedélye. Az első a kovácsmesterség. Bálint apja híres kovács volt, ő 
látta el a komplett Osztrák–Magyar Monarchiát karddal, páncélzattal és olyan vázákkal, 
amelyekből később szárba szökkent az art deco. Franc Jozef is hűséges vásárlói közé tarto-
zott. Az osztrák császár és magyar király a fegyverek és lakásdekoráció mellett titokban egy 
rokokó ruhához való fémabroncsot is készíttetett a kováccsal. Ferenc Jóžefnek nyilvánvaló 
vonzalma volt a női holmihoz. Gyakorta öltött habostorta-fazonú ruhát, kifestette a száját, 
a fejét púderes parókával ékesítette, magas sarkú cipőben parádézott a tükör előtt. Így ki-
öltözve, csípőjét ringatva kóricált éjszakánként a bécsi bulvárokon a választékos modorra 
sokat adó uralkodó, aki ilyenkor mademoiselle Joschkának szólíttatta magát.

Mikor a császári szenvedélyről szóló hírek kiszivárogtak, Ferenc József elsőként a ková-
csot fejeztette le, mert azt hitte, a neves iparos az ő elhajlásán akart meggazdagodni. Mire 
kiderült, hogy nem a vasműves, hanem az uralkodó másodszülött leánya, Habsburg Gi-
zella Lujza Mária adta el az információt az Osztrák–Magyar Monarchia Ma! című első eu-
rópai bulvárlapnak, késő volt. A kovács feje a Duna hullámain lebegett a Fekete-tenger fe-
lé. Ott maradt utána a felesége és hétéves fia, Bálint. Ferenc Józsefet a bűntudat arra indí-
totta, hogy őszinte részvétén felül életjáradékot is biztosítson a családnak a világhírű oszt-
rák Johannes W. Krüger-féle praliné formájában, így a szegényes óbudai hajlékba minden 
hónapban érkezett egy teljes vagonnyi édesség. Bálint, aki onnantól fogva pralinét reggeli-
zett, ebédelt és vacsorázott, nagykorúsága elérésekor elnyerte a világ legkövérebb férfija cí-
met. Tekintélyes nyolcszáznyolc kilóját, szétfolyó testét egyszer megpróbálta körberepülni 
egy pillangó, de félúton megdöglött.

Bálint harmadik szenvedélye a kovácsmesterség és a rumos praliné mellett az volt, hogy 
szerelmes leveleket írt. Imádta a világ minden nőjét, de nem kellett egynek sem. Behúzó-
dott hát a műhely félhomályába, és írt egy-egy levelet Budapest valamennyi kisasszonyá-
nak. Egyetlen válasz érkezett. Kristóf Matildtól, a híres magyar balett-táncos, Kristóf F. Ed-
gár egyetlen leányától.

Kétévnyi intim levélváltás után egyszer csak azt írta Matild, hogy látni kívánja.
Bálintot az anyja még aznap megfürösztötte, lenyírta a haját meg a körmét, és tizenkét 

kordbársony öltönyből tökéletes szmokingot öltött össze neki. A kerekes ágyat rózsával dí-
szítették, guruló szerelmi lakófészekké varázsolták. Egyetlen dologról kellett már csak gon-
doskodni: a jövendőbeli após ajándékáról. Bálint tudta, hogy Matild apja nagy rajongója 
a vadászatnak, és ha létezik a világon valami, ami a népes publikum előtt produkált pas de 
chat-nál, vagyis macskalépésnél is nagyobb örömet szerez neki, az az elejtett állatok nyú-
zása. Bezárkózott hát a kövér ember egy teljes hónapra a kovácsműhelybe, és nekilátott, 
hogy készítsen egy vadászkést. Tökéletes ajándékot akart adni, amely kitárja az após szívét 
és Matild combjait, így belemorzsolt az olvasztott acélba némi levendulát, és egy kis Mis-
kolc környéki porított ametisztet.

Gurult Bálint felvirágozott, kerekes nyoszolyáján a macskaköveken, és érezte, hogy fel-
virradt az ő napja. Megállt a kis barokk palota előtt, és beleüvöltötte szerelme nevét a nagy 
magyar égbe. Jobb kezében kilencvenkilenc szál vörös rózsa, a balban a lila vadászkés. Ma-
tild hosszú, fehér ruhában lépett ki a repkénnyel benőtt muskátlis erkélyre. Szép volt, akár 
egy méretre készült porcelánbaba, arany haja a térdéig ért, szabályos arcát szeplők pettyez-
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ték. Egy nő, akiért meghalni is érdemes. Matild hátralibbentette haját, és pajkos pillan-
tást vetett Bálintra, aki az erkély alatt nyáladzott kerekes ágyában. Néhány végtelen per-
cen át csak nézték, nézték egymást szerelmesen, ahogy azt a leveleikben annyiszor elkép-
zelték már, és most, hogy közös életüktől csupán néhány méter választotta el őket, hallgat-
tak, csak nézték egymást némán.

És akkor Matild elájult.
Kisvártatva megjelent az erkélyen az apja, és a kövér kérőt a pokolba átkozva karjába 

kapta alélt leányát. Tragédiába illő spicceléssel hátat fordított, majd leányostul elnyelte 
a ház. Ha Bálint tudta volna, hogy Matild kómába esett, amelyből soha többé nem ébredt 
fel, még összébb tört volna, és kétségbeesett tettét nem fél órával később, hanem azonnal 
elkövette volna. Nem rendelt volna előtte a vén Bence fogadójában jól átsült szilvás-rebar-
barás borjúhátszínt, nem öblítette volna le egy korsó édes barna sörrel, és nem adott volna 
a főúrnak szemérmetlenül bőkezű borravalót. Nem parkolta volna le kerekes ágyát a Du-
na-hídon, nem gombolta volna szét az ingét, és nem nyelte volna le a jövendőbeli apósnak 
szánt tökéletes ajándékot, a saját kezűleg készített vadászkést. Nem zuhant volna a folyó 
békés hullámai közé, és teste, a világ legnehezebbje címmel büszkélkedő test nem a Du-
na fenekén végezte volna.

De mégis így történt.
Mikor három nappal később egy tajt részeg halász meglátta a partra kivetett tetemet, azt 

hitte, delfin. A kórboncnok, aki a vízbefúltat felvágta, negyven éve dolgozott a szakmában, 
pedig lehetett volna búvár, ügyvéd vagy éppen virágárus. Csakhogy a családi hagyomány 
kötelez – ha a kórboncnok nagyapa és kórboncnok apa után az egyetlen fiú nem kórbonc-
nokságra adta volna a fejét, a tudás kórboncnoki fonala elszakad, és megszűnik a kórbonc-
nokvilág. Nos, a derék patológus látott már a negyven esztendő alatt Eustach-kürtbe szo-
rult kubai szivart, vastagbélben rejtőző fél pár gyerekzoknit, és húgyvezetékben dagonyázó 
angolnát. Élőt. De mikor felnyitotta a kövér megboldogultat, kinek nagylábujján az F379 
jelzésű cédula lógott, levette csontkeretes szemüvegét, és elismerőn ingatta a fejét.

A lila kést a szekrénybe rejtette, nem szólt róla senkinek. És ha meg-megfurdalta is né-
ha a lelkiismeret, azzal nyugtatta magát, hogy egy szép napon majd az útjába sodor a sors 
valakit, talán épp Juditkát a belgyógyászatról, és Juditkával nemzenek egy gyönyörű fiút, 
aki a tizennyolcadik születésnapjára megkapja apjától a vadászkést. Ezzel az ábrándképpel 
szenderült álomba a kórboncnok éjszakánként mindaddig, míg az asztalára nem került az 
az átkozott podagrás öregember.

Megállt a szíve, állt a papírjaiban. Az özvegyember lement a reggeli újságért, de hazavin-
ni már nem tudta. Szegény, gondolta magában a patológus a boncolásra készülődve, meg 
sem nézhette a lutri nyerőszámait. És Horthy félrelépési botrányának fejleményeit sem. Er-
ről eszébe jutott, hogy ő sem látta még a lapot. Fejébe nyomta hát a kalapját, és leszaladt 
a trafikba. A feketekrónika-rovat új témájának, amely boncászatilag érintetlenül várt sor-
sára az asztalon, egyszer csak megmozdult az ujja.

Az orvos visszajött, és nem hitt a szemének. A test eltűnt. Ám hirtelen mintha mozdult 
volna valami a terem sarkában. Odafordult. Az öreg volt, aki az imént még a boncasztalon 
feküdt pőrén a fehér lepedő alatt, és akinek a lábujján cédula fityegett. Egy darabig der-
medten nézte a köszvényes kísértetet, aztán összeszedte magát, előkapta a szekrényből le-
vendulaillatú kést, és halálra döfködte vele az újjászületett kuncsaftot. Az öreg a padlóra 
rogyott, és újra meghalt.

A műhiba, amelyet az esethez kihívott orvos követett el azzal, hogy nem vette észre, nem 
exitált, csak kollabált az öreg, aki ennek következtében a boncteremben ébredt, ugyanolyan 
gyorsan be lett söpörve a szőnyeg alá, mint az ópiumfüggő idegsebészek összeomlása, vagy 
a kórházi fasírtba darált kétes eredetű hús. A kirúgott kórboncnok nyitott egy virágüzletet 
Pesten, a lila kést pedig behajította egy rókalyukba a Hun-erdőben.

Hosszú éveken át hevert ott a tőr, míg csak rá nem bukkant egy tízéves, szürke hajú 
kislány, aki évtizedekkel később Alica dédnagyanyja lett. Letisztogatta róla a mohát, be-
legöngyölte a kendőjébe, és becsempészte az erdőszéli vályogházba, ahol az apjával lakott. 
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A lány tudott lőni, csapdát állítani, tüzet rakni, kunyhót építeni, halászni és olvasni. Mi-
kor a Hun-erdőn átdübörgött az első világháborús front, az apát besorozták a Monarchia 
regimentjébe, a lányt pedig elhelyezték egy Szolnok környéki árvaházban, ahol napközben 
bakancsot varrt a katonáknak, esténként pedig a Gusztáv nevű nevelő fojtott nyögdécse-
lését hallgatta, aki lényegesen több figyelmet fordított a gondjaira bízott leányokra, mint 
az egészséges és legális lett volna.

Egy éjjel, mikor a holdat sötét fellegek takarták, és a német hadak a verduni erőd felé 
törték útjukat, a vadász leánya ismerős ajtónyikordulást hallott, majd Gusztáv lépteit a ro-
zoga padlón. Mivel a léptek zaja csak nem szűnt, rájött, hogy a túlbuzgó intézeti nevelő 
már elhaladt Paula meg Rozália ágya mellett, és egyenesen az övé felé tart. Hallotta az iz-
gatott zihálást, érezte, hogy emelkedik a takarója, és érezte a libabőrös combján matató uj-
jakat. Mikor a férfi ráfeküdt, és kigombolta a sliccét, a lány kikapta párnája alól a vadász-
kést, és belevágta a nevelő mellkasába. Gusztáv hördült egyet, majd elkotródott az örök-
kévalóságba. Merevedéssel.

A lány még aznap este kiszökött az árvaházból, és napokig kóborolt a háború dúlta Ma-
gyarországon. Romos házakba húzódott be éjszakára, és ette, amit talált, a szentjánosbo-
gártól a gumiabroncson át egész a vastag sárga lepedékkel benőtt tojáslevesig. Mikor elért 
a Dunához, tudta, hogy a túloldalon egy új, torz, a köznapiság kontextusából kiszakított 
világ várja, tele veszélyes helyekkel, aknamezőkkel és mély lövészárkokkal, amelyekben az 
apja és a hozzá hasonlók kuporognak, akiknek fegyvert nyomtak a kezükbe, és a fülükbe 
súgták: „Menj, és láss!”

A révésznek, egy mankós, magas, sovány fiatalembernek egyetlen kincsével fizetett a lány. 
Gazdát cserélt a lila kés, a vadász lányát pedig elnyelte a túlpart. Az apját sosem találta meg, 
a révészre pedig még aznap este rátámadt egy ferdeszemű ördöghorda. A hórihorgas de-
rekasan küzdött, felváltva hadonászott a mankójával és a késsel, így végül két sárga ellen-
felet is likvidált, mielőtt férfiként helytállva kiadta a lelkét. A ferdeszeműek Laskatök be-
cenévre hallgató legfiatalabbja tisztességgel eltemette, és a tőrt magához vette. A „Károly 
vadászkürtje” fedőnevű titkos küldetésben járó japán katonák eredeti feladata IV. Károly 
megmerénylése volt budapesti rezidenciáján. Mikor azonban kezdett úgy tűnni, hogy Ja-
pán titkos egyezséget köt az Osztrák–Magyar Monarchiával Oroszország, Franciaország és 
Nagy-Britannia háta mögött, megszűnt az összeköttetésük a támaszpontjukkal.

Szerencsére a titkos küldetésre való felkészülés jegyében még odahaza részt vettek egy 
speciális tanfolyamon, amelynek programja egyebek mellett haladó magyarnyelv-ismeretet 
és rendszeres paprikafogyasztást tartalmazott, továbbá egy átlagos kišasszonkával esetlegesen 
lebonyolítandó flört útmutatóját is. Végigcsalinkázta a japán különítmény Magyarországot. 
Ismerkedtek a helyi kultúrával, bolondították a helyi özvegyasszonyokat, iszogatták a he-
lyi erjesztésű nedűket, és itt-ott agyonlőttek valakit, de csak ha tényleg elkerülhetetlen volt. 
A több hónapnyi semmittevésben elvesztették a fonalat, fogalmuk sem volt, ki harcol ki el-
len, hol áll a front. Mi több, azt sem tudták, nem ért-e véletlenül véget közben a háború.

A révésztől tulajdonképpen csak az utat akarták udvariasan megtudakolni, meg hogy ho-
gyan mondják az ország nyelvén a hódot, mivel a rendelkezésükre álló japán–magyar szó-
tár csupán a mormotát és a görényt ismerte. A hórihorgas azonban Magyarország ellensé-
gét látta az egyre közeledő, kapatos ferdeszeműekben, és támadott.

A vadászkés Laskatök markában folytatta kalandos útját egészen addig a pillanatig, míg 
rájuk nem rontott egy csapat parasztnak álcázott német katona. Az ifjú japán élete utol-
só küzdelme során elhelyezett néhány halálos döfést, majd elesett az ugyancsak ifjú Lars 
Morgenstein kezétől, aki szögletes germán vonásait tekintve akár Hrachová nyanya, az osz-
tályfőnök távoli rokona is lehetett volna. A német egység búvóhelyét aztán letarolta egy 
brit vadászgépraj, a menekülő, lenyalt hajú fiúkat pedig szétpörkölte a szárazföldi szerb se-
reg. Lars volt az egyetlen, akinek sikerült megmenekülnie. Ausztriában rejtőzött el, Baden 
külvárosában, egy lakatlan házban várta ki a háború végét. Lenyelte a vereség keserű pi-
ruláját, Michael Böllre változtatta a nevét, és egy osztrák zsidó hamis útlevelével kivándo-
rolt Izlandra. A keflavíki vasárnapi piacon megismerkedett Anna Olaf Grímsdóttirral, egy 
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gyermekkönyvírónő és egy protestáns lelkipásztor leányával. Esztendőre rá megszülettek 
Michael és Anna ikrei, Åsa és Ida. Lett egy szép kék házacskájuk is, egy csomó macskájuk, 
a kertjüket pedig egy fjord szelte át.

Michael aztán egy nap, pont úgy, mint az összes többin, felült piros biciklijére, letekert 
tizennyolc kilométert a kikötőig, és tengerre szállt a Hvítur Úlfur nevet viselő kis halász-
hajóján. Kicsit kijjebb ment a szokásosnál. Mikor eltűnt szeme elől a part, kidobta a hor-
gonyt, és bedobta a csalit. Egy cigarettányi idő sem telt el, és már húzta is kifelé az első jól 
megtermett lazacot. Előkapta a lila kést, és nekiállt feldarabolni. Ekkor azonban hirtelen 
behorpadt a vízfelszín, és felbukkant a mélyből egy hatalmas, szőrös lény. A hús-, ín- és 
kagylóhegyre emlékeztető valaminek fél szeme és hegyes füle volt, korallok lepte ajka mö-
gött fekete fogak rejtőztek. Akvamarinkígyóból, önmagán túlnőtt koboldból és elsüllyedt 
viking hajóból összetapadt testét kékesszürke szőr borította, amelyből kis mészkő csápok 
kacskaringtak elő, és rothadó halhullákkal benőtt kőzetdarabok álltak ki.

Még mielőtt az árja Larsként született Michael rádöbbenhetett volna, hogy Onibabo, a le-
gendás tengeri troll került elébe, a lény kitátotta a pofáját, és úgy kapta be a hajót, mint a kö-
vér Bálint kovács a rumos pralinét, majd alámerült, és az északi tenger felszíne elnyugodott.

Michael, a derék férj és nagyszerű apa szerencsésen túlélte a troll nyelőcsövén végigve-
zető utat. Innen a lošonci kultúrházra emlékeztető, iszonyatos méretű gyomorba került, 
ahol három nappal később megfulladt. Éppen kifúlt belőle a lélek, mikor a jól megtermett, 
szakállas Arne dán királyi halászhajó-kapitány odaordította a legénységnek, hogy jéghegy-
nek ütköztek. Mikor kiderült, hogy csak egy tengeri szörny az, szigonyt ragadtak, és meg-
ölték a bestiát.

Csak úgy. Mint Jean-Claude Van Damme.
A hatalmas testet elvontatták Klitmøller kikötőjébe, készítettek róla néhány fényképet, 

majd nekiálltak feldarabolni. A troll gyomrában heverő emberi test senkit sem lepett meg 
különösebben, a megboldogult markában szorongatott vadászkés viszont annál nagyobb 
felfordulást okozott. A talált kincsre ugyanis mind Arne kapitány, mind pedig Mort má-
sodtiszt igényt tartott. Mikor befuccsolt a diplomácia, amely halászberkekben egyébként 
sem dívott különösebben, a férfiak birokra keltek, és a küzdelem végén a kapitány ellenfe-
le szívébe döfte a tőrt. A győzelmet meg a zsákmányt alaposan megünnepelte némi pálin-
kával, és egy füst alatt el is kártyázta a kést.

Zsarót, a hírhedt bolgár kártyást a második világháború kitörésekor behívták frontszol-
gálatra, ahol aztán egy lila késsel irtotta a ruszkikat. Zsaro hosszú éveken át utazgatott Eu-
rópában, szerencsétlen lapjárású partnereit fosztogatva, és a hosszú évek alatt sok mindent 
látott. De olyan rondát, mint a kéken duzzadó ajkú, magas homlokú manus azon az éjsza-
kán a szibériai sztyeppe kellős közepén, hát olyat még soha. Sokáig nem is nézhette, mert 
a rusnya ember egy golyót eresztett a szemébe, és a Magyarországot, Izlandot plusz az észa-
ki tengereket megjárt vadászkés Imrichhez, Kápia dédapjához került.

A lila pengéjű, levendulaillatú késből, mellyel a pedofilfrizurás, ronda pasas nácik tor-
kát nyiszatolta, és trófeaként magával vitte a bölcsességfogukat, suttogva terjedő legenda 
lett az orosz, amerikai meg német lövészárkokban. Ezernyi árja bölcsességfogról szólt a fá-
ma, de valódi számukat egyetlen ember tudta csak. Ez az ember később, amikor a német 
hadsereg szétkergette a szlovák nemzeti felkelést, sok száz partizántársával együtt behúzó-
dott a Kárpátok sűrűjébe. Imrich bátorságáról és a nácikkal szembeni könyörtelenségéről, 
de elsősorban rendkívüli csúfságáról Ján Golian tábornok is megemlékezett naplójában.

Kápia dédnagyapja a tervek szerint még a Reinhard Heydrich birodalmi protektor elle-
ni merényletben is részt vett volna. A többek között idomított patkányokat, egy törpe kur-
vát és az Imrich arcát viselő stricit felvonultató, „Cirkusz” munkanevű hadművelet előké-
születei hét hónapon át folytak az amerikai hadsereg felügyelete alatt. Pár nappal az akció 
kezdete előtt azonban kitört a protektoron a szifilisz, ráadásul rögtön a második stádiuma, 
ezért Heydrich minden előre fixált légyottját sztornírozta. Így az „Anthropoid” pótterv lé-
pett életbe, és Imrich helyett közeli barátja, Jan Kubiš ment merényelni.
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Heydrich halála után a Harmadik Birodalom felszippantotta magát, mint egy fekete 
lyuk. A háború vége karnyújtásnyi közelségbe került, Imrich pedig bélcsavarodással egy 
tábori kórházba, ahol megismerte Piroškát, a félszeg ápolónőt, és ezzel bevégeztetett. Be-
költöztek Lošoncra, házat építettek, és összenemzették Károlyt meg Etelkát, Kápia öreg-
anyját. A házasságuk jellegzetes lošonci házasság volt. Szerették egymást, veszekedtek, ve-
rekedtek, vagy épp egyszerre csinálták mindhármat.

Aztán eljött egyszer Lošoncra a híres poltári cirkusz. Imrichet magával ragadta Marína, 
a bajuszos díva csábereje, és elhagyta érte Piroškát. Múltbéli életének valamennyi emlékét – 
az öreg vadászkést is – összecsomagolta egy bőrkofferbe, és elrejtette a padláson. Írt egy bú-
csúlevelet, és továbbállt a cirkusszal. Csúf ábrázata miatt az Elefántember nevet kapta, és 
onnantól kezdve nem hallott róla többé senki.

Mészáros Tünde fordítása

Peter Balko 1988-ban született Dél-Szlovákia egyik legnagyobb városában, Losoncon (Lučenec). Diplomáját 
forgatókönyvírásból és dramaturgiából szerezte a Pozsonyi Film- és Színháztudományi Akadémián. 2012-ben 
megnyerte az Elbeszélés 2012 című országos pályázatot: nyertes novellája, a Hattyúballada Juhász Dósa János 
fordításában magyarul is megjelent a Gömörország című negyedévente megjelenő folyóiratban. Losoncról 
írott első kötetével bejutott az Anasoft Litera döntőjébe, és elnyerte a közönség díját. Írásait angolra, magyarra 
és olaszra is lefordították. Akkor, Lošoncon című elbeszéléskötete 2022 tavaszán jelenik meg a Kalligramnál 
Mészáros Tünde fordításában.

Mészáros Tünde (1970, Pozsony) műfordító. Jelenleg Budapesten él.

– Te… Felfogtad, hogy ez mit jelent? – kérdezte izgalomtól remegő hangon Kápia, mi-
kor a vadászkés történetének végére értünk.

Én szépen beírtam mindent a füzetembe, és felpillantottam a bunkerünk falán lógó órára.
– Hogy mindjárt beesteledik, és apám jól megzupál?
– Hogy akihez a kés került, az mind ölt vele – suttogta, és nagyot húzott a törött cigiből.
– Ugyan már, hiszen az egész csak mese!
Kicsit hátba csapkodtam Kápiát búcsúzóul, és szedelőzködtem, de megállított a leven-

dulás pengén pihenő álmodozó tekintete.
– Várjuk ki a végét – mondta a barátom, és úgy mosolyodott el, hogy nem lehetett nem 

szeretnem.
  


