
MÁTYUS ALIZ

1948-ban született Zala
lövön. lró, szociológus.

Más és más
szerelmek
Akár Firenzében is állhatott volna, pedig csak a Batthyány utcában
volt, az azonos nevű tér metrómegállójához közel. A sarki ház,
amire a sorból épp rálátott, nemcsak egy hasonló firenzeit juttatta
eszébe, de előhozta a város hangulatát is.

Firenzében, szerelem idején. Egy fénykép örökíti meg, mögöt
te a Ponte Vecchio. A híd a sok kis házacskával, amikben mint
egymáshoz tapasztott fészkükben a fecskék, árulnak szorosan
közel a kereskedők. S közepén ott a mester, Benvenuto Cellini,
az ékszerkészítő szobra. Ott jártukkor a fiával, elhajthatatlanul
ugyanazzal a galambbal a fején. Így róla csak olyan fotó készült,
mint az egykori otthonban, a Nádor utcai lakásban Leó bácsiról,
az egykor a Miss Arrizona, 1956-ban a Múzeum Kávéház, ké
sőbb a Bástya söröző pincéréről a nyolcvanas évek elején. Ké
pek, róluk, madárral a fejükön. Celliniről galambbal, Leóról pa
pagájjal. Árnyképbe illően karakteres kopasz fején.

A postára a nyitásnál betóduló várakozók magukkal sodorták,
egyszer csak ott volt a benti sor közepén, jóval hátrább, mint az
érkezése miatt kellett volna, de nem bánta. Biztosan jobban siet
mindenki. 6 reggel szokott kevésbé, neki a hazafelé útja a sür
gős. Azon múlik, hogya fia iskolából érkezve megkapja frissen
készített ebédjét.

A firenzei fényképen a feje egészen közel. Jól kivehető rajta a
szemfesték, a Nofretetét utánzó vonal. A két szemén más
képp-másképp vastagítva, kerekítve. Úgy látszik, annyi gondja
nem volt rá, hogy jól összemérje, vajon egyformára sikerültek-e.
A híd, a Ponte Vecchio a háttér, meg az Arno folyó, ami ott foly
dogál abban a térsávban, ami még a feje és a híd között a képen
érzékelhető. Arcán az a csak szerelmeseken fellelhető mosolyfé
leség, nem mosoly, tekintete élénk és mégis révült. Igen, ez a
képtelenség. Szerelmes arc, elvarázsolt ember.

Rádőlt az Arno-parti kőfalra, tudta maga mögött a Ponte
Vecchió-t, s miközben várta, hogy megörökítse a fia, azzal a tu
dással nézett szembe az optikával, hogy de jó, most ebben a ki
vételes állapotában rögzíti őt a technika csuda vívmánya. És
most aztán olyan kép készül róla, amelyiken az utókornak nem
lesz majd könnyű megállapítani a korát. Ez már önmagában is
jó játék volt. Akkor kitalált még hozzá valami nagyon bölcsnek
látszót. Szerelemben a jelen lenyomatát átrajzolja a múltat a jö
vővel összekötő szerelemélmény. Ez is jó őrület. Miért is ne ta-
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lálta volna ki, ha ez is gondolható a szerelemről. S miért is ne
foglalkozott volna folyton folyvást szerelmes érzűletével. ha neki
ahhoz csak kivételesen lehetett köze, sőt rendhagyóan. Nem volt
az az ő életébe tartozó. Másfélét választott helyette. Most meg,
hogy valaki mégiscsak, szánt szándékkal annyira megmutatta
neki magát, hogy beleszeretett, mit volt mi mást tenni, ünnepel
te. Úgy gondolt rá, hogy ez el fog tartani, akár egész nyáron át,
és nem éli majd túl az őszt. Szerelmes cselekmény nélkül, elviszi
majd a zajos ősz, a munkák hada, a hajnali kelés sel nyersen be
álló iskolaidő.

Zuglóban. már az ágyán fekve, az elkészült képet nézte, s felfedez
te, hogy fél évszázaddal maga mögött egy öt éves gyerek ábráza
tát is mutatja. Olyanét, aki épp jó álomból ébredt, s biztos a folyta
tásban, vagy olyanét, aki épp meglátta, s már indul is, hogy
leipíapacsolja a másikat a bújócskában.

A fénykép szerencsére jól megmaradt az emlékezetében. Mert
hogy kivette a többi firenzei fotó közül, hogy kéznél legyen, s
nem találja.

Van tehát egy fotója magáról, ami, ha meglesz, ugyanúgy
üzenet lesz neki magáról, mint a szülei üzenetei. Akiktől épp
ma reggel is jött egy. Pedig csak egy Ady-idézetet akart pontosí
tani. A szerelem eposzából valót. S ahogy kinyitotta, az első oldalon,
az 1955-ben a Szépirodalmi Könyvkiadó által kiadott két kötetes
Ady Endre Összes verseí ötvenezer példányának egyikében ott ta
lálta. A könyvet az anyja vette az apjának. S a régi szokás szerint,
beleírt. Ahogy manapság már csak a szerzők dedikálnak. Az áll
benne, a mondatkezdő É betű gyönyörű hosszúra nyújtásával:
Édes kis Uramnak, születésnapjára Alice. Pápa 1959. március 28.

Ezerkilencszázötvenkilenc. Ady az apjának. Ajándék.
Adyt akartak olvasni.
A három éve lezajlottakról jobb volt nem beszélni.
Másról nem volt miért.
A megélhetéshez kellót előteremtették. (Ha ők nem tudták

volna, ott volt három házra nagyanya és a kocsma. Az időben

az öttagú család legapróbbja hat éves volt.)
Éltek.
A begyakorlott csendhez jól jött Ady.
S a gyönyörű ruhák. Amilyen utoljára csak az anyjuknak volt,

még lány korában.
Az ötvenhatos amerikai rokonok biztatására megindultak a

csomagok a két háború között kitántorgó rokonoktól. Küldték
őket, egymás után, tejporral. kakaóval, ruhával. Kistafírozták
őket egy évtizedre. Inkább egy életre. Átalakításokkal minden
esetre túlélték az anyját. Aki a kerek ezerkilencszáznyolcvanas
évet választotta eltávozása dátumának. nem várva be még a hó
napok múlva adódó másik kerek lehetőséget, hatvanadik életé-
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vét sem. Nem volt maradása. Elmentek a családi házból addigra
mind, nem volt kinek alakíttatgasson. Érzéke szerint jelmez vagy
díszlettervezőnek született, elméletibb változatban a művészet

történészség illette volna meg. Különleges érzéke volt a különös
höz és a széphez. Ha életükben nélkülöztek volna, észre sem ve
szik, miatta annyira kedvezőek voltak a formák.

Amikor már családon belül sem élhette ki adottságait, nem
talált magának elég cselekvési teret, porontyot, akire irányulha
tott volna, hagyta, hogy felboruljon sejtjei egyensúlya, nem hoz
ta magát vissza a billent állapotból sem, elengedte az utolsó fo
gódzót is. Megtette. Döntött. Ő csak egyetlen dolgot nem tudott
eldönteni, amíg élt. Hogy vajon melyik fiát szereti jobban. Az el
sőszülöttet vagy a legkisebb gyereket. Lehet, hogy zavarta érzé
kelésében. hogy természete szerint ez utóbbi talán-talán kicsit
jobban hagyta magát?

Firenze, a város, amely a fiával először fogadta be őket, ujjongóvá
tette az érzéseit. Olyan távol voltak mindentól, ami távol kellett
volna, hogy tartsa érzelmei szabadjára engedésétől, elhatározta
magát, s zavartalanul ünnepelte őket. Firenze segítette a megvaló
sításban. Ilyen városról álmodott mindig, s épp ekkoráról. Nem lé
tezett telítetlen pillanat. Adódott a látvány, s mindaz, ami már ko
rábban neki Firenzéből kijutott. Beleértve még a dühödten bántani
akaró Michelangelo Buonarrotit is. Nincs kétség benne: drága / ékszer
e város, de ezt te nem érted, / tehetséged annál sokkal csekélyebb. Ez jó
kamaszos hang volt, s akkorra őrizgette,amikor majd a fiától úgy
is kap belőle. Előhangnak, ha majd emez jön, annyira ne fájjon.

A szerelmes Buonarroti sorait illesztette, illesztgette magában,
magának, az összecsengőkkel a pillanatot külön is jutalmazva. A
szerelem felkölt, serkent, a szárnya / felvisz oda, hová vak vágy nem
érhet; / első lépcső, melyen a szomjú lélek / útját teremtőjéhez megta
lálja. És benne derű volt s maradt, nem úgy, mint a mindig elé
gedetlenkedöben, Csak nevetett rajta, hogy Buonarroti még sze
relmesen is képes volt kitalálni, mit kérhet az égtől számon.

Szerelmi üzeneteid sorában/ tán azért sujtottál annyi szunettel, / mert
ritka jót jobban becsül az ember, / ha messze van, vágyai távolában.

Szerette ezt a mindig érdes embert. Ha volt álma, amire szíve
sen emlékezett, akkor az, amelyikben Michelangelo-rajz díszítette
szobáját. Megnézte álmában, s azt állapította meg, valódi volt. A
Madonna a gyermekkel. Közben tudta, nem lehet, mert a mű sokkal
nagyobb, mint valójában. Csakis ezért tudta, hogy nem lehet iga
zi. Miközben valami miatt annak találta. Sokat foglalkozott a va
lódiságával, s keveset örült neki. Ennek nem örült az álmában. A
rajzot biztosan azért álmodta magának, mert ott volt reprodukció
ban a barátnője falán, Bécsben meg Budán, s még úgy is szerette
volna mindig. Azt mondta magának, nem tehet róla, hogy reprót
nem tud feltenni. neki a kapott képek miatt olyan a lakása.
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Firenzében Michelangelót percre se tudta feledni, pedig Leo
nardót nem szerette kevésbé, Dantét meg egy emlékeztető fel
írástól kezdve visszatérően ott citálta mellette a fia. Oly gaz
dagok voltak Firenzében, mondhatni pazarul gazdagok. A város
hoz oly sok minden kötötte őket, s oly önfeledten jártak benne,
mintha csak szülővárosuk lett volna. Mentek, utcák során, ke
resztül-kasul, át az Amón.víssza, egy keveset a partján. A fia ve
zette őket, egy kis, előző esti várostérkép böngészés után. Ennyi,
hogy mindent felfedezzenek, mindent lássanak, elég is volt hozzá.

Ráhagyatkozott a fiára. Ment mellette, gyors sétatempóban, s
várta, türelmesen, ha egy-egy újabb erődházat, palotát fényké
pezni megállt. Fiatalnak érezte magát. A teste volt fiatal. Beszip
pantották magukba a rátörő érzések. A mozdulatai, ahogy meg
emelte a karját, és árnyékot tartott a fényképezőgépnek, de
ahogya fia mellett lépett, vagy ahogy az Amo partjának kőpár

kányára hátrahajolt és hátrakönyökölt, mind-mind, szerelemtől

való, s szerelmet gerjesztő mozdulat volt. Ez az, amilyet, tudta,
Buonarroti sose érzett. Az ő szerelme olyan volt, mint a Sixtus
kápolna freskóin az összes meztelen test. Gyönyörű és gyötrel
mes. Michelangelo úgy szenvedett meg a gyönyör pillanatában
is minden szerelmet és minden elválást, ahogy egyszerű földi
halandók között csak anyák szenvedik azt meg.

Együtt és különváltan. Érintéstől szerelmesen, és egyedülléttől

szerelmesen. A szerelemben ő épp azt tartotta a természet nagy
találmánynak, hogyaszerelmesétőlnem úgy szakad el a szerel
mes, legyen az érzés bármilyen újdonatúj, legyen akármennyire
erős, sőt legyen a szerelem tiltott, reménytelen, jövő nélküli ér
zelem, hogy az elsősorban, vagy csak fájjon. A fájdalom, az arra
az alkalomra van fenntartva, amikor az anya tanulja a gyereké
től az elszakadást. S hogy mennyire siker nélkül, tökéletlenül,
Michalengelo Piétaja rá a legjobb példa. Ahogy Mária ott tartja
az ölében az övét, visszakapott, halott fiát, Jézust.

Michelangelo kivételes tudásoknak van birtokában, kivételes
érzelmeiben sincs hiány. De érzékletesen nincs a birtokában, ami
ről az anyák mind tudnak. Egytől egyig. Arról a szerelemről, ami
a gyerekük iránti. Minden anyáé. Ha vannak, ha nincsenek úgy
egymásra szegeződve, egymásra hangolódva, mint ők a fiával.

Minden múlt-pillanat ott szunnyad minden anyában, amikor
tetten érhették érzelmeiket. Az ő szerelmük, bontakozóban a fiá
val, egy szoptatás utáni, Bence feje már a vállán pihen, ránéz és
elmosolyogja magát. Olyan szerelem nincs, ami ennél boldogab
bá tette. Mert ez a mosoly, jelentés egy másik bolygóról, egy he
tekkel előbb még benne fejlődő kis lénytől, hogy minden rend
ben. Hogy jó itt. Jó vele. Lenni jó.

Akart valakit, a gyereke apjával akartak valakit, lett, s ő most
létével elégedett. Kinek kellene ennél nagyobb boldogság. Le
het-e ennél biztosabb visszaigazolás?
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Természetesen szerelem, mondta Forgách András, a jóbarát,
és természetesen az volt. Ezért örökölhették meg András gyerek
orvos nénijét, élvezhették naponta a társaságát. Rajzolni járt,
Bencét. Álomittnak, Bence de l' eau de vie-nek. Születtek kette
jükről is rajzok, amolyan huszadik századian szabályos Madonna
a gyerekével alkotások. Nem lehetett csodálni. Gyönyörűek vol
tak. És el is halmozták őket. Ki-ki elhozta gyereke levetett ruhá
it, kinőtt játékait. András meghozta Csucsut, a közép-ázsiai vé
dőszellemet, Berlinből. Bence éjszaka álmában nevetett, s ő azt
érezte, szétveti az öröm.

Közben persze, ha nincs is róla szó, ott volt a mindenkori ag
gódás. Az, amíg egy gyerek kicsi, mindig ott ólálkodik, letagad
hatatlanul. De fájdalom csak ahhoz kötődö, ha el kellett válni.
Akármilyen rövid időre.

Az talán valami láthatatlan burok, amiben anya és gyereke
vannak. S ha ki kell belőle kerülni, ki kell jönni, valami kényszer
folytán, az először nagyon fáj. De van belőle másodszor és har
madszor is.

Az elválás lépcsőfokai.

A jövő emlékei.
A fia három hónapos volt, amikor először kellett elmennie

nélküle otthonról. Süppedős homokban jártak a lábai. Vitte a vil
lamos, s mintha ki akart volna szállni. De hát ott van, jól van, az
apjával van. Válaszolta magában annak a fájdalomnak, ami eltö
kélten visszafordulásra késztette volna. Együtt vannak, jól van
nak. De hisz Bence már alszik!

Villamos vitte, s neki ahhoz hasonló érzése volt, mintha egy
test, a benne levő, sérülékeny szervek védtelensége miatt, nem
tudná követni, aminek kitették, a sebességet.

Csaknem száz napos közös múlt állt mögöttük.
Két szoptatás között, alvási időben, otthagyott az apjára egy

gyereket, s az, micsoda képtelenség, nagyon fájt. (Még más volt
a klinikán, ha Bencét nem adták, az újszülöttek között tartották,
és csak szoptatáskor lehetett vele. Akkor nem tudott mi mást
kezdeni a helyzettel, s magával. Oda ült, s ott őrizte a fiát a szo
ba zárt ajtaja előtt. S mint házőrző kutyák, amennyire csak lehe
tett, követte a benti történéseket.)

Az első intézmény, az óvoda elkezdése, amikor már túl voltak
az összes elképzelhető együtt ott maradáson, s kellett egy óra,
amikor Bence egyedül kibírja, emlék szintén. Kijött az óvodából,
határozott, eljött az óvodától is. Elindult valamerre, s rótta az ut
cákat, de hogy hol jár, meg nem tudta volna mondani. Kiért a
Rókus templomhoz. Mint turista a Bazilikának, megörült neki.
Rögtön lett egy terve, elképzelése, másképp kezdett mozogni.
Átkelt a gyalogátkelőhelyen, bement a templomba, térdet hajtott,
keresztet vetett. Felidézte, utoljára akkor volt Isten házában,
amikor a fia keresztelőjén. Akkor talán kért neki egy szép, ren-
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des életet. Most magának kér erőt, hogy kibírja, idegen helyen,
idegenek között hagyta a fiát. Az órájára nézett, s világos lett,
hogy ez a tengersok idő, amióta nincs vele, nem volt több, mint
percek az órára kimért időből.

A templom homályában lassan elindult előre, kibomlott előtte

az oltár képe, s ahogy lenézett eléje, otromba nagy betűkkel ott
ólálkodott a felírás: Riasztóval felszerelve.

Riasztóval?
Ha nagyon összeszedi a képzelőerejét, akkor se tudott volna

templomban elképzelni ilyet.
Igen? S akkor valójában miben élünk? Akkor hol nem történ

het meg akármi? Erre született az ő fia?
Sikerült a rázkódó sírásig elengednie magát. S arra is kísérle-

tet tehetett, hogy mindig visszatérjen a könnyebb kérdéshez.
Te jó Isten! Itt tartunk? Riasztó, már a templomban is?
Akkor, semmi se szent.
Letérdelt az imazsámolyra. Térdelve még sokkal jobban ráz

hatta a sírás. És kint volt belőle az a képtelenül nagy nyomás.
Felállt, tudta, nincs tovább, ezen is túl vannak.

Bence nem sírt, sem a találkozásnál, sem amióta ott hagyta.
Kicsit még a szokottnál is lassabban engedte öltöztetni magát.

Nem sírt, sem ekkor, sem soha nehéz helyzetekben. A maga
módján állt ki minden próbát. Tudni akarta, előre, mibe kerül, s
mindent megoldott magában. Idegen orvosnál sem sírt, akkor
se, ha oltást kapott, ha vért vettek tőle. Ennél egyszerűbb hely
zetekben meg esze ágában se lett volna sírással felhívni magára
a fipyelmet.

Ovodából, iskolából, kirándulásokról, táborozásról, hazáig vitt
mindent, ami felgyűlt benne. Ahhoz, hogy helyzetekben megfe
leljen, felemésztette az összes energiáját. Ami ezen túl volt, ami
érte, ami játszódott benne, ami nyomasztotta, amitől tartott, s
amitől félt, az mind otthonra maradt. Hazatérését egy kétségbeej
tően nagy alvás követte. Előszörre óránként benézett hozzá tizen
két órai alvás után, aztán ezt is tudta már. Kialussza magából. Az
összes felgyülemlettet. A saját ágyában, otthon, védettségben.

S időközben, szépen, minden figyelmes ember számára követ
hetően, hát még akkor az anyjának, kijelölte a határokat. Miből

mennyit, mikor mennyit. Újból, jóból, emberből, kintből. Csak az
az egy, az olvasás maradt, amiben hosszú idő telt el, hogy senki
nem korlátozta őket. És ők se magukat. Csak amikor kiderült,
amikor fény derült rá, hogy hányra rúg a napi olvasási óra, ak
kor, a gyerekorvosuk is, mindenhez értő barátaik is, lebeszélték
őket róla. Helyette órában lett kimondva, mennyit kötelesek na
ponta a levegőn tölteni.

Hol van már a tavalyi hó? S mit lehetett tenni, ha még Bence nem
is látott, de már könyvtára volt. Öröklött darabok, s mellette az
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első új könyve Gyöngyvértől, Szabó Lőrinc: Húz a liba papucsot.
Második Máriától, Weöres Sándor: Bóbita. Ahogy látott, máris a
rajzokat nézte, s ahogy ceruza került a kezébe, húzta a köröket.
Miért csodálkozott volna, ha a firenzei kósza séta után, az Uffizi
képtárban azt látja, hogya fia nem az aláírásokat nézegeti, s tájé
kozódik a nevek szerint, hogy mit nézzen meg, mint ő, hanem a
szemére bízza magát.

Vajon honnan veszi magának a tévedéshez a bátorságot?
Honnan van benne ez a magabiztosság és ez a bizonyosság? Ti
zenhat évesen hogy mondhatja a Picasso Múzeum megnézése
előtt, hogy ehhez fáradt, majd ha legközelebb jövünk. Amikor
először van Párizsban, s még egyetlen világvárosban se járt, a
szomszédos Bécset leszámítva, ezen kívül? Honnan veszi, hogy
el tudnak, el akarnak jutni kétszer is, többször is helyekre?
Hogy jutott a tudtára, húgy lehet az is szokás?

Kiálltak a képtár tágas teraszára, a városrész, ahova ráláttak, olyan
egyszerű volt, mint egy jól sikerült díszlet. Annak a térnek az ár
kádjai alatt ott tudta a Medúzát, a haja helyett kígyókat a fejéből

kitekergőztető Gorgót, akitől volt miért félni, mert kővé változtat
ta, aki ránézett. Szobornak is félelmetes volt. Biztosan, mert Cellini
mester keze munkája.

Az Uffizi képtárban angol nyelven íródott Leonardo albumo
kat vettek, a The machines-t és az Anatomy-t, Bence választotta.
Előbb megnézte a szerkezeteket, aztán a legforgatottabb könyve
lett a másik. Leonardótól tanulta meg az emberi test titkos össze
függéseit. Az anyáét és a magzatét, s az előzmények csodáját.

Firenze búcsúzóban azt üzente nekik, visszavárja őket. De ők

Rómára gondoltak. Az Örök Város után majd visszatérhetnek.
Michelangelo miatt kellett, hogy tovább menjenek. Kellett, hogy
induljanak a nyomában. És a kettősük megérett rá. Meg akarták
szerezni maguknak a várost. Akkor még azt hitték, az is csak
olyan, mint a többi.
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