
~ 43 ~

Apám azonban felhagyott most már azzal, hogy a kerítésen 
át meneküljön. Faképnél hagyta Kele Józsit, s iramodott a Duna 
felé.

De hirtelen megrettent. Eszébe jutott, hogy hiszen a Duna-
partra se futhat le, mert nincs is Duna-part. Elnyelte a víz.

„Most mit csináljak?” – kérdezte magától.
Közben a legények, mint a bőszült vadak, úgy törtettek utána.
– Állj meg, te pelenkaöblögető! – hallotta Kostorják iszonya-

tos hangját.
Megtorpant. A magas part szélén állt már, a kőfal tetején, 

amely alatt zavarosan kanyargott a Duna. Feltette magában: 
lesz, ami lesz, itt bevárja a veszedelmet.

Visszafordult. Fejét előrevágta, s erősen fi gyelte a feléje zúdu-
ló legénységet. Legelöl maga Kostorják jött. A vér elöntötte már 
a nyakát, s futás közben az arcára is rácsapott.  A fene-legény 
fújt, prüszkölt, de csak jött, viharzott apám felé ökölbe szorított 
kézzel. S nyomában a többi legény Zámbó Lajival az élükön, 
akinek a képe szintén olyan véres volt, mintha egyenest valami 
háborúból érkezett volna.

De Zámbó Lajiék hirtelenül megtorpantak. Egyedül hagy-
ták rohanni Kostorjákot, akiről tudták, hogy maga is elintézi 
apámat. Persze, hogy el, azt a kis hörcsögöt, le is nyeli egy da-
rabban.

Mert az ellentét, amely apám s a behemót Kostorják közt mu-
tatkozott, valóban nem engedett más egyébre következtetni. 
Apám egy teljes fejjel alacsonyabb volt, mint Kostorják, s időben 
is legalább öt esztendővel fi atalabb volt nála.

Zámbó Lajiék megálltak tehát, mondom, s várták, hogyan 
küldi a nagy, vörös legény a másvilágra cseppecske apámat.

Apám pedig e kétségbeejtő pillanatban a következőképp 
cselekedett: előreszegett fejjel csak mozdulatlanul állt a magas 
part peremén, s mikor Kostorják vérbe borult képpel s hatalmas 
lendülettel hozzá érkezett, egyszerűen félrelépett az útjából, s 
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Kostorják – olyan pokoli ordítással, hogy szemközt a kék Gere-
cse is beléremegett – lezuhant a kőfalról. Egyenesen a Dunába, 
amely zavarosan ott örvénylett a part alatt.

Zámbó Lajiék megdermedtek. Csak kapkodták a levegőt, s 
ostobán néztek egymásra. Beléjük szorult a szó is, ajkukra fa-
gyott a vigyorgás is. 

Végre Zámbó Laji nagy nehezen összeszedte magát, s a part 
szélére futott. A többi legény utána. Nem törődtek már apám-
mal, csak a nyakukat nyújtogatták, s erősen kémlelték a Dunát, 
amelyben sehol se látták Kostorják Imrét.

– Ejnye! – szólalt meg végül Zámbó Laji, s továbbra is olyan 
buta maradt a képe, hogy az újkapu is megcsodálta volna.

Apám arra gondolt, hogy kereket old. Könnyen megtehette 
volna, mert a legények a fülük botját se mozdították feléje. A 
menekülésről mégis lemondott egyelőre, s letekintett ő is a Du-
nára.

Kostorják feje akkor bukkant fel éppen. Erősen köpte a vizet, 
de közben nyelt is belőle nagyokat. Mindjárt látszott, hogy gyen-
ge úszó a nyavalyás, ezenfelül többet is ivott a borból a kelleté-
nél, hát az eszét is zavarhatta az alkohol. Amit úszott, azt sem a 
part felé cselekedte, hanem inkább a Duna közepe felé.

– Erre, Imre! – kiáltozták a legények. – Ihol vagyunk!
Azonban Kostorják nem hallgatott a jó szóra. Csak kepickélt 

egyre beljebb, itta a hideg, szennyes Duna-vizet, s egyszer csak 
felordított:

– Segítség!
Zámbó Lajiék megint egymásra néztek, aztán csak toporogtak 

egy helyben. Kele Józsi a fejét csóválta, s látszott rajta, hogy igen 
sajnálja Kostorják Imrét, a legjobb komáját.

Kostorjákot közben egyre beljebb sodorta a víz, s ott tartott, 
hogy a feje is alá-alámerült a hullámokban. Mikor aztán felbu-
kott, újra csak ordítozni kezdett, iszonyatosan és keservesen:

– Se-gít-ség!!
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Apám ezt gondolta:
„Úgy kell neki. Fulladjon csak belé a vízbe. Csak a rongyem-

ber gúnyolódik és sértegeti a másikat. Kostorják nagyon meg-
sértett. Hogy a Dunán akartam elfogyasztani a bort, s ezért azt 
mondta, hogy félek a csárádban, ez még hagyján. De mikor a 
halászlére meg a pelenkára hivatkozott, ez cudarság volt. Igen-
igen nagy cudarság. Mer’ a halászlét idesanyám helyett főztem, 
s a pelenkával is idesanyám kedve szerint bíbelődtem. Hát ezér’ 
a szóér’ csak pusztuljon Kostorják. Fulladjon belé a Dunába!”

És Kostorják, mialatt apám így gondolkodott, valóban fulla-
dozni kezdett. Elakadt a hangja, nem ordítozta már, hogy segít-
ség, végül pedig hirtelen csak eltűnt a feje, s semmi se látszott 
belőle a Dunában.

Zámbó Lajiék egymás karját ragadták meg rémületükben s 
olyan fehéren virított az arcuk, akárcsak a kocsma fala. Apám 
megelégedetten s büszkén nézte őket.

Ebben a pillanatban, hogy, hogy nem, Kostorják feje ismét 
megjelent a víz színén, s egészen gyöngén egy szót kiáltott.

Nem úgy hangzott ez a gyönge szó, hogy segítség, hanem így:
– Idesanyám!
És erre apám meredt kővé. Szívének ütődött a szó. Büszkesé-

ge hirtelen elszállt belőle, kapta magát, s hatalmas fejesugrással 
úgy, ahogy volt, ruhástul és bakancsostul levetette magát a kő-
falról. Belé a Dunába.

Úgy úszott, akár a hal. Fürgén, könnyedén, bár érezte, hogy 
a ruhája átitatódik a vízzel, s bakancsa is olyan nehézzé válik, 
akár a kő. De úszott, szapora csapásokkal hányta maga elől a 
vizet. Perc alatt a fuldokló Kostorják mellett volt.

Kostorják már a halállal tusakodott. A hideg, mocskos vízzel 
együtt gyomrába toppant a halál, s a szívéből is ki akarta szorítani 
az életet. És az arca eltorzult, kezét gémberedetten nyújtogatta a 
magasba, kapaszkodott volna a szalmaszálba is. Hogyne kapasz-
kodott volna hát olyan izmos és erős karba, mint apámé volt?
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Apám hagyta, hadd kapaszkodjék belé. De jól sejtette, hogy 
Kostorják ereje a halállal való tusakodásban iszonyatos nagyra 
nőtt, s ha csak kapaszkodni engedi a karjába, hát őt is magá-
val rántja a mélybe. Abban a pillanatban tehát, hogy Kostorják 
a karját ismét elkapta, hirtelen magához rántotta a bakancsos 
lábát, fordult egyet oldalvást, s olyat rúgott Kostorják nyakcsi-
golyájára, hogy Kostorják feje rögtön lebicsaklott. Apám sajnál-
ta már ekkor, de tudta, hogy Kostorják nem hal belé a rúgásba, 
hanem csak elájul, s így könnyebben bír vele. Így is történt: a 
mozdulatlan, ájult testtel könnyen úszott apám a part felé.

A Boncz-földje alatt ért partot vele. Ekkorra Zajos Miska is ott 
volt a ladikkal. Miska látta, hogy mit cselekszik apám, ment is 
volna utána a ladikkal, de – mint említettem – evezni nem tu-
dott. Valahogyan azonban mégis elbökte a ladikot a parttól, s a 
Duna szélében a víz sodrára bízva magát követte apámékat.

Apám kifektette az ájult Kostorjákot a partra. Aztán beléug-
rott a ladikba, lehányta magáról a ruháit, s mezítelen feküdt neki 
az evezésnek. Hamarosan a Duna közepén ringottak Zajos Mis-
kával. Onnan látták, hogy Zámbó Lajiék a kertek alul bolondok 
módjára rohannak Kostorjákhoz, tótágast állítják, s úgy döntik 
ki belőle a vizet.

VII.
Szépek voltak azok a ladikázások kettesben!

Feleveztek néha egészen Radványig, onnan átsiklottak Nesz-
mélyre, megrakták a zsebeiket vadalmával a szigeten, aztán 
újra ladikba pattantak, s már ott is voltak Almás alatt. Itt, ha 
éppen nyár volt, megfürödtek a híres forrásban, amelynek a 
vize büdös volt, akár a kén. A büdös vízben prüszköltek és kö-
högtek, csikarást kapott a gyomruk, viszont azért kacagtak is 


