
55 E S Z T E R G O M  É S  V I D É K E 
 

 
 

 

 
 

2018 / 1 

 

Egyedi Márta 
 
A tiszavirág 
 
Virágzott a Tisza. A parti korlát előtt rengeteg 
néző állt. A látvány elbűvölő volt, amennyire a 
halál elbűvölhet valakit. Tágra nyílt szemeket 
szegeztek a vízre. Ma már mindenki kezében 
mobil lenne, és megörökítenék ezt a nem min-
dennapi, egyedi jelenséget. 

Akkor viszont, több mint negyven évvel ez-
előtt, esetleg filmeztek vagy fotóztak, kinek mije 
volt. 

A fiatal hatos: Márk, Magdi, Jani, Pali, Megi 
és Virgonc, az egyedüli elemista, csónakba száll-
tak. A túloldali partot vették célba. Igyekeztek 
kikerülni a tiszavirágok tetemeit, amelyek még 
nem értek oda hozzájuk. 

Virgonc, Jani öccse volt. Nem akarták, hogy 
társuljon, de kitartóan esdekelt... 

Nem lehetett lerázni már azért sem, mert a 
víz megszállottja volt. Az a vízrajongó típus, aki 
már márciusban alsónadrágban derékig áll a víz-
ben, picézik, vagy csak társalog a vízzel, mint az 
Anyafölddel: tegező viszonyban. 

Minden virágzáskor ott ült a töltés alatt a fák 
között és nézte, ahogy a hernyókból kifejlődnek 
a szárnyas szépségek, ahogy szeretkeznek, lete-
szik az iszapban a petéket, és holtan tovatűnnek 
a víz hátán – ezrivel. Megöli őket a szerelmük. 

Rajta kívül ez a folyamat ilyen kontextusban 
senkinek sem jutott az eszébe. Élvezték a vizet, 
tetszett nekik a látvány, megvolt a céljuk, és – 
ennyi. Virgoncnak nem kellet fényképezőgép, 
hogy megörökítse az élményét. Mélyen bevéső-
dött emlékezetébe a különleges jelenség. Oly mé-
lyen, hogy visszamenőleg minden virágzásra em-
lékezni tudott, sőt arra is, miben különböztek 
egymástól bizonyos virágzások. 

Egyszer pl. fejest ugrott a sekélyben, meg is 
ütötte magát egy kőben, vagy az iszapban leragadt 
fatörzsben, úgy húzták ki a lábainál fogva. Tele volt 
a szája sárral. Aki látta, rémképeket álmodott na-
pokig miatta. Akkor sem sírt. Azt mondta, hogy 
egyszer úgyis átváltozik tiszavirággá. 

– Akkor csak néhány órát élsz majd! – fenyí-
tette meg Jani. 

– Nem baj, de megéri! – válaszolta. 
Hatodikos volt aznap, amikor csónakba száll-

tak. A tiszavirágtetemeket, amelyeket a folyó kö-
zepére sodort az áradat, még nem kellett átszel-
niük, bántalmazni őket.  

– Ülj nyugodtan! – ripakodott Jani az öccsé-
re. – Még felfordítod a csónakot a ficánkolásod-
dal! – Szemmel láthatóan megbánta, hogy enge-
dett az öccse könyörgésének. Nagy felelősséget 
érzett iránta, hat év korkülönbség volt köztük.  

Virgonc nagyon izgatott volt. Ilyen közelről 
még nem látta a virágzást, csupán a part mellől. 

Nem tudta féken tartani az érzéseit. 

Már a folyó közepén eveztek. 
Őket is kísérték a kíváncsi tekintetek, ahogy 

igyekeztek minél előbb átjutni a folyó túlsó part-
jára. Lenn, a töltés alatt, néhány motorcsónak 
kötött ki, bennük is ültek nézők, közelebbről 
akarták látni a vizet. 

Virgonc hirtelen hátradőlt, hogy kivegyen a 
vízből néhány tiszavirágot. A mozdulatát félre-
értve, hárman ugrottak fel, hogy megfogják, ha 
esni készül. Elveszítették az egyensúlyt, mind-
hárman egy irányba dőltek, a csónakkal együtt, 
amely pillanatok alatt megtelt vízzel, később el is 
merült. 

Megi néhány éve edzett, elsőként ugrott a víz-
be, amelynek felszínén már hárman fel is buk-
kantak. Virgoncot és Megit keresték a tekinte-
tükkel. Sehol sem voltak. 

Megiről tudták, hogy jó úszó, ő nem volt gond 
a számukra, de Virgonc már nagy aggodalmat 
jelentett. 

Az is, hogy hosszabb idő elteltével, egyikük 
sem bukkant fel a vízből. Már két motorcsónak 
is megérkezett, szinte pillanatokon belül. 

Jani lebukott az öccse után. Egy gondolat töl-
tötte be egész lényét: meg kell találnia az öccsét. 

Olyan szerencséje volt, ami folyóvízben ritka 
eset: Megi testébe botlott. Megragadta a haját, és 
húzta a felszínre. Nagyon lassan haladt, és ne-
héznek tűnt. Márk is beugrott egy csónakból, 
amelybe már mindhármukat besegítették: Mag-
dit, Palit és Márkot. 

Magdi megbénult a félelemtől, sokkos álla-
potban hisztérikusan sírt. Pali nem volt túl meg-
bízható úszó, inkább a társaság kedvéért csatla-
kozott. 

Márk, Jani és a csónak tulajdonosa kihúzták 
Megit nagy erőfeszítés árán. Akkor látták, hogy 
mindkét markában görcsösen fogja Virgonc pó-
lóját, annak mozdulatlan testével együtt. Ez tar-
totta a mélyben, mintha követ kötöttek volna a 
lábára: nem tudta felhúzni a gyereket, akit a fo-
lyó a fenekére húzta minden erejével. 

Megibe gyorsan életet fújtak. Miután kidobta 
magából a vizet, fel is ült. Tekintetével Virgoncot 
kereste. 
Őt nem tudták visszahozni a mentők sem, 

akik időközben megérkeztek. 
– Ő nem akart... ő nem engedte... nem lehe-

tett... – ismételte foszlányokban Megi, miközben 
nem vette le tekintetét a gyerekről. Kérdő tekin-
tetét: miért húzta őt a mélybe, amikor görcsösen 
fogta, ki tudott volna úszni vele a felszínre... 

Teljesült a kívánsága: néhány percig, Megibe 
kapaszkodva ő is tiszavirág volt. 
 
Jani éveken át nem tudta feldolgozni öccse halá-
lát. Nem tudta túltenni magát a bűntudaton, 
hogy öccsére nem vigyázott eléggé. 

Hiába vigasztalták azzal, hogy megmentette 
Megi életét, mert segítsége nélkül ő is a folyó fe-
nekén maradt volna... 
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Megi fanatikus vízkutató lett, a legveszélye-
sebb jelenségek elől sem hátrált meg. Amikor 
pedig úszott, úgy tűnt a szurkolóknak, hogy ke-
zeivel pofozza, a lábaival rúgja a vizet, oly dühö-
sen, hogy szinte minden versenyt megnyert... 

Janit senki sem látta többé a víz közelében. 
Egyébként se látta senki, mint ahogy egymást 
sem látták. Szétszórta őket az élet áradata. 

Megi soha nem felejtette el, hogy Jani meg-
mentette az életét. Azt sem, hogy nem sikerült 
megmentenie annak öccsét, inkább vele fulladt 
volna a mélybe. 

Jani ezt tudta. Tudta, hogy inkább odaveszett 
volna az öccsével, mintsem hogy elengedje. Ez rá 
vallott. Jani sokszor elmesélte ezt a történetet, 
mintha meg akart volna szabadulni a kínzó em-
léktől... Főleg, amikor több bort ivott... 
 
A Községháza előtt sok érdeklődő téblábolt. Kí-
váncsi, ragyogó tekintetük a bejárati ajtó felé 
irányult. Ott voltak az osztály megmaradt részé-
ből azok, akik nem éltek külföldön. 

Márk fia nősült. Annyira emlékeztetett min-
denkit apja fiatalkori képére, hogy nem volt ne-
héz Márkot sem megtalálni, holott ő igencsak 
megváltozott. 

Sokan, hosszú évek során nem találkoztak 
vele. Mint Megi sem. 

Úgy szorították egymást üdvözléskor, mint 
akik attól félnek, hogy elsüllyednek. 

– Gyönyörű a fiad. Gratulálok. 
– Köszönöm! Te is jól nézel ki. 
Ennyi volt. 
A Tiszához közeli vendéglőben nagy volt a 

nyüzsgés. Megi a legtöbb időt a kerthelyiségben 
töltötte. Éjfél körül elszivárogtak mellőle az is-
merősök, a teremben ültek, ittak, táncoltak. 

Egy széles, fehér, muszlin kendőt tekert maga 
köré, amely rövid, fekete kisestélyi ruháját telje-
sen eltakarta. 

Messziről hallatszott a tücskök zenéje, né-
hány kutya társalgása. Az égen ragyogtak a csil-
lagok, és az éjszakai levegő áramlása elhozta 
hozzá a víz illatát. 

Megborzongott. 
Valaki a háta mögé settenkedett, kézen fogta 

és elhúzta a sötétbe. Inkább tolta, mert a háta 
mögött maradt. 

Nem szabadkozott, nem sikoltott, nem kért 
segítséget. Bukdácsolt a füvön át és reményke-
dett. 

A víz felé vezette titokzatos kísérője. Erős kar-
ja volt, szorítása komoly fizikai munkára vallott. 
Ruhája szorosabban tapadt hozzá a mély léleg-
zetvételektől, mintha csak sóhajtozna lélegzés 
helyett. 

Nem tudta, hogy ki az, aki vezeti, mégis úgy 
kísérte, mintha tudná. 

Amikor a parthoz értek, már eltűnt a mester-
séges fény. Csupán a csillagok és a telihold vilá-
gították be a vizet. 

Így látta meg a csónakot is, amely egy vaskos 
karóhoz volt erősítve. 

Levette a cipőjét, és mezítláb szállt be a csó-
nakba. 

Kísérője leakasztotta a láncot a karóról, és 
meglökte a csónakot. 

Megi nagy lélegzetet vett. 
Látta a férfi arcát. Most már biztos volt ab-

ban, hogy ki ül szemben vele a csónakban, aki 
most felé nyújtotta mindkét kezét, letérdelt elé, 
és felnézett rá. 

A csónakot lassan vitte a víz. 
Megi érezte a forró testet, amely magához 

szorítja. Hallotta a másik elfojtott zokogását, aki 
közben simogatta Megi haját, és tenyerei közé 
vette az arcát. 

Hagyta, hogy megcsókolja. Szenvedélyesen. 
Fájdalommal teli. Ahogy tenyerével végigsimí-
tott meztelen lábain. Ahogy rövid ruhája alá 
nyúlt. 
 
Virágzott a Tisza. 

Szeretkeztek a tiszavirágok, és lehullottak a 
víz felszínére. 

Ahogy a két test szótlanul összetapadt a csó-
nak fenekén. 

Mindketten tudták, ki halt meg pontosan 
ezért a pillanatért. Olyan fiatalon, hogy meg se 
kellett volna értenie a jelenség lényegét. 

Egy ilyen pillanatért élt és halt meg. Fiatal 
lelkében ezt a képet vitte magával. Ez volt az 
egyetlen álma: átváltozni. Az álma, amely nem 
teljesült. 

Vagy talán mégis? 
Negyven év után? Abban a két lényben, akiket 

ő hozott össze a folyón, csónak fenekén, hogy 
most megvalósítsák az álmát? A tiszavirág-
temető rengetegében. Mintha mindketten erre a 
percre vártak volna, hogy felszabaduljanak a kí-
sértés alól. A bűnbánat alól. Mintha eddig egyet-
len átélt napnak sem lett volna értelme enélkül. 
Valahol szétszórtan az élet áradatában... 

Hiába kerülték egymást egy életen át. Egy-
másra voltak utalva, mint a jin és a jang. 

Simon Anikó: Életkövek 4. 


