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Az 1943-ban elhúnyt író utolsó novellája; két évvel ezelőtt

került elő hagyatékából.

Nyár, koranyári délután... a nyitott ablakon át hallom elzörögni
az öntözőautót, egy pillanat s a felvert por szárnyán mindjárt elér a hűs

esőszag. A vadgesztenyefák zöld levelei behajolnak az ablakon s elfogják
azt a keveset, amit a nyugati ég esteledő, tompuló sugárzásból minden
nyár legigazibb hírnökei az egyetemen: a tatarozás állványal még been
gednének. AUg látom már a betűket, a villanykapcsoló ott a szemináriurní
könyvtárszeba másik végén, tíz lépés, de nincs kedvem mozdulni, tíz oldal
van még hátra a könyvből s érzem, nincs sok kedvern befejezni, Ez a
nyár: ez a megtorpanás a Ibeteljesülés előtt. Egy hosszú píllanatig vissza
tartjuk Iélegzetünket, mintha semmi sem változna, látszatra mindennap
egyforma a búza, a táj, az ég színe, látszatra egyformák vagyunk mí is,
tán csak a visszatartott lélegzetet, a város feszültségét érezzük. Kitérek
valami elől, amitől igen sokat várok, halasztom. ebben benne van az ifjú
erők kalandkereső bátorsága, a bőség, a ráérés érzete, a magabízók ké
nyelmessége, de talán a csalódástól való félelem is, az előérzet borzongása,
rnint magunknak sem merünk bevallani. Felgyújthatnám a víllanyt, hogy
tovább olvassam a regényt itt, a francia szeminárium könyvtárában, de
minek? Már nem sürgős az olvasás. Négy napja, hogy letettem a vizsgát,
a könyvek, melyek azelőtt úgy zsongtak bennem, mint tülekvő, kavargó
méhraj, egy képzeletbeli trombita szavára most oszlanak két seregre: ezek
már sértődötten bandukolnak el, örökre elfelejtem őket hamarosan, mert
nem lesz többet szükségem rájuk, azok most állanak igazi hadrendbe,
hogy teljesen meghódítsanak. mert rájuk sem lesz szükségem többet.

űlök hát a félhomályban s mikor a villanykapcsoló csattan, szinte
belekáprázom a fénybe.

- Hát te itt vagy? No végre valaki. Olyan üres ez az egyetem.
Kovácsnak többnyire üres az egyetem: nehéz négy embert összete

relni a kártyapartihoz, különösen tavasszal és nyáron, mindenki húzősz

kodík, ki tanul, ki udvarol, röviden lerázzák vagy komplikált hazugságo
kat találnak ki ... Lustán, kihívóan méregetem, álmos vagyok s még nem
döntöttem, milyen kibúvóhoz folyamodjak.

De Kovácsnak csíllog a szeme, s hallgatása nem gyanakvás, befelé
kuncog, valamire készül.

- Hallottad a nagy újságot, - kérdi végre szelesen. titokzatosan.
- Hm ... miféle újságot?
- Hát hogy Matolay Zoli ...
És vigyorog hozzá.
- Hogyne tudnám - mondom s nagyobb nyomaték kedvéért a re

gény fölé hajlok, mintha folytatni akarnám az olvasást.
Kovács topog, tanácstalan. Vékony kis bajsza van, azt piszkálja. Érzi

az ugratást, de a mondanivaló is erős, nem tudel1enállni neki.
- Komám, ne izélj! Mit szólsz hozzá? Egy szavad sincs?
- Mi legyen? Míndíg mondtam, hogy ez lesz a vége ...
Felháborodva mér végig.
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- Ebből elég. Sohasem mondtad. Mondtad ám... Komám, ne i'e
tesd magad! Te, te, 'én fogadni mernék, nem tudsz semmit. Csak blöffölsz.
Azt se tudod, hogy míndennap hazakiséri a Lenke térre,

Ritkán van az embernek ilyen szerencséje; ám ha van, én nem futok
előle. Az előbb még sötét volt minden, de erre az egy szóra felvillant.

- Ugyan - mondom nyugodtan s fordítok egy lapot a könyvben, 
tegnap is találkoztam velük. Hildán virágos blúz volt, fekete szoknya, tu
dod az az "én jó szerény kis diáklány vagyok" ruhája ...

- Na, és és ...
- Mit és és? Hát most Matolay következik. Pont.
Kovács néz rám, csóválja a fejét, a haja tele gyanús, művészi hullá

mokkal, ránt a vállán, mit kezdjen hozzám hasonló bolondokkal? Sértő

dötten búcsúzik, megy, én is szedelőzködní kezdek, ilyenkor úgysem jön
már senki a szemináriumba.

Még mindig álmos vagyok s valahogy nem tudom komolyan venni
Kovács pletykáját. Ha visszagondolok rá, igen, láttam néha együtt őket,

de hát abban nincs semmi különős, Tegnap véletlenül a Lenke-terre té
vedtem s ott álltak Hildáék háza kapujában, de az is inkább véletlen ta
lálkozásnak tetszett, esetleg udvariassági gesztusnak s semmi esetre sem
szerelemnek. Kovács félreértett valamit - gondolom. - Kovács nem va
lami zseniális, hallott valamit s hozzáképzelt még többet. Nem lehet, hogy
nem vettem volna észre. És nem is logikus.

Mi egyetemisták túlságosan ismerjük Hildát. Közülünk nem igen fog
senki komolyan beleszeretní, Senkivel sem beszéltem erről, de meg vol
tam győződve róla, hogy értelmesebb társaim, barátaim mind úgy látják
Híldát, mint én.

Hilda egy professzorunknak s egy közismert jótékony hölgynek a
lánya. Mind ismertük, velünk együtt járt egyetemre. Ha Hilda kijön vala
melyik könyvtárból, hogyelszívjon egy cigarettát, öt perc múlva hódoló
udvar veszi körül. Hilda igen szép, magas, lányos, lágy szépség. Az utóbbi
időben a fél egyetem szerelmes volt bele. Ha végignézek az udvarló ha
don, pontosan meg lehet különböztetni azokat, akik egyszer már reméltek
s most gúnyos mosolygással igyekeznek bizonyítani, hogy már túlestek
rajta, az elszántakat, akik az legyetemi tanár lányának udvarolnak, az
atyai barátokat, akik elnézően tréfálJkoznak vele, de nem tudnak szaba
dulni varázsa k~réből... és a sértődötteket, akik e1fogulatlanok szerét
nének lenni, hogy ne lássék rajtuk a megbántottság. Én is ezek íközé tar
tozom, az első pillanattól kezdve éreztem, nem szabad udvarolnom neki,
mindenképp kevés vagyok hozzá s egyre jobban bánt, hogy nem tudtam
megtartani bölcs elhatározásomat. Én tehát azért, szívom el a magam ci
garettáját Hilda mellett, hogy bebizonyítsam magamnak: valóban olyan,
amilyennek tudom. Már nem érzék iránta semmit, legföljebb mulattat a
körülötte lévő tülekvés. Meg egy kis düh maradt bennem, ha apró csala
fintaságaira gondolok. Bizalmas mosolyára - melyet úgy oszt ki a már
elejtett hódolóknak, mint anyja, a jótékony hölgy az éhező gyermekeknek
a zsákbamacskát. Egy kézszorítás tánc közben;

. - Látja ott a sarokban azt a magas, a bajuszos alakot. Az üldöz
engem! (Arcán kislányos ijedelem.) Ne nevessen. komolyan üldöz. Mínd
úntalan felkér, súgdos la fülembe, olyan dolgokat, amit nem illik. Amit
nem szabad hallanom. Nem is 'akarom hallani. (Itt durcásan rázza a fe
jét.) Bizony, komolyan üldöz. És szinte rosszul leszek már, ha felkér. Le
gyen olyan aranyos, olyan jó kisfiú, pici-pici jó kisfiú, vegyen el tőle I
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(Közben könyörögve néz.) Ugye megteszi. hiszen maga olyan kedves tud
lenni. (Most gügyögve naiv az arca.) Ki tudja, mit akarnat az az ember!
Jaj, úgy félek tőle! (Most egész testével borzong.)

Később Hidy Elemérrel táncol. Önkénytelenül figyelni kezdem: most
megszorította Elemér karját, most kislányosan ijedt lett az arca, durcá
san rázta a fejét, könyörögve nézett, naívan gügyögött, végül egész tes
tével megborzongott. Állunk a majomszigeten s Köröndí egyszerre azt
mondja: - Jaj, le kell kérnem Hildát, már megint az az alacsony vörös
képű táncol vele és tudod, Hilda fél tőle. Amilyen óvatosan nevelt kis
úrilány, ugye? ...

Ha ennyi nem lett volna elég, hogy Hilda biedermeierrel palástolt
kacérságát kiismerjem, ott volt az anyja, a jótékony hölgy, ez az önhitt
teremtés, ez a királynői járású méltóságos asszony, akinek mínden mozdu
latából csöpögött a jóság, szelídség, álszerénység. Kétszer voltam náluk
úgynevezett zsúron: tanulságos délutánok voltak, annyi bizonyos. Hilda
és az anyja néha tüntetően szeretni és dicsérni kezdték egymást, általában
nemeslelkűek és fennköltek voltak, túl a hihetőség határán. Soha ennyi
negédes társalgást! Soha ennyi álnaivság mögé rejtett mesteri emberszó
lást l Soha olyan felemelő tárgykört: náluk csak előkelő emberek kiemel
kedő jótéteményeiről lehetett hallani, csak nemeslelkű megbocsátásokról,
kitűnően sikerült házibálokról. jó családból való, csinos úrifiúk ragyogó
előmeneteléről, meg okos, kedves, rnűvelt, régimódi kislányokat feleségül
vevő ötvenes részvénytársasági igazgatókról.

. Közben - de csak pillanatokra, - Hilda apja is megjelent a veridé
gek közt, szertartásosan homlokon csókolta feleségét és lányát, kiállha
tatlan, vékony selypítő hangon néhány kegyes szót szólt a hajlongó egye
temístákhoz, aztán lábujjhegyen elsietett. Ez az alacsony, sovány, gör
nyedhátú ember mindig sietett, örökké dolga volt, mozgásában volt va
lami az ideges agarakéból, mintha állandóan azt szimatolná, hol lehet
egy kis pénzt keresni. Szigorú hírben állt, tán azért is buktatott sokat,
hogy akin lehet, kétszer vegye be a vizsgadíjat. Hildának külön hangja
volt az apja felé, még jólneveltebben beszélt vele, mint az anyjával: csupa
úrilányság, nemes törekvés és ámuló csodálat az apjában megtestesült
ember-eszmény iránt; velünk sokkal szabadabban társalgott.

Nemcsak Hildában, Matolayban is voltak olyan vonások, melyek 
érzésem szerint - kizárták a kettőjük közti kapcsolatot. Erre gondoltam
s önkéntelenül megráztam a fejem:

- Lehetetlen, - mondtam magamban, erélyesen megráztam a fe
jem, visszatettem helyére a könyvet és elszántan becsuktam a. szeminá
riumot.

De amíg a nagy hídon hazafélé ballagtam, éreztem, hogy valami ked
vetlenség vett rajtam erőt.

Ereztem. hogy valamit kihagytam a számításból. - Hátha Hilda még
sem úgy bánik mindenkivel, mint velem? Matolay apja gazdag ügyvéd,
s ha fia bölcsésznek is jött valami furcsa szeszélyből, bizonyára más meg
íiélés alá esik Hilda szemében. Hátha Hilda, aki annyiunkat nem vett ko
molyan, Matolayt komolyan vette?

És még valami:
Hátha tévedtem. Hátha Hilda nem az, akinek megbántottságomban

képzelern. Amögött, amit én álszerénységnek. negédességnek. álnaívság
nak éreztem, hátha van valami leplezett igazi természet s valami nyomós
oka a színészkedésnek? S hátha Matolay ezt az okot s azt a valódi termé
szetet sejtette meg?



A főltevés lehangolt. :f:ppen Matolay? Ha én hem jöttem rá? :es ha
tározottan meggyőztem magam, hogy kishitű félelmem alaptalan. Hilda
az, aminek látszik, csinos, kedvesen képmutató, irigykedő, elkapatott
fruska. Matolay pedig vak, ha 'ezt nem vette volna észre. De akár vak,
akár nem, rnít tartozik rám, hogy kibe szerelmes?

Nem érdekel. Igazán nem érdekel! - mondtam s nem {jrtettem, miért
vagyok olyan dühös. Jó, tegyük fel, Kovács nem tévedett. Jó, megtudtam,
kész, ennyiben maradt a dolog. ..

Nem maradt annyiban.
Évfolyamtársaink közt is volt valaki, ki, mint Hilda, egyetemi ta

nárt - bár vidékit - nevezhetett apjának, Hidy Elemér. Magas, rend
kívül csinos, kellemes modorú, nyugodt fiatalember, aki tökéletesen tu
datában volt szépségének, bölcsessegenek, okosságának. Sokat adott ma
gára, öltözködésében mindig akadt valami csöppet feltűnő keresettség: ha
éjfél felé benyitottál a szobájába - ugyanabban a kollégiumban lakott,
ahol én -, eppen tükre előtt állt s Mozartot fütyürészve, különböző té
gelyekből, látszólag ötletszerűen, de bizonyára mély haditerv szerint kré
meket kent arcára. Egyszer egy pattanás keletkezett az állán; míg az el
nem múlt, szobájába zárkózott s ha lejött ebédre vagy vacsorára, kecses
angoltapasszal fedte el még a rni tekintetünk elől is azt a kis vulkánt,
amely arcának tökéletességét oly arcátlanul merte megzavarni. Az öltöz
ködés apró gondjai, egy kölni kiválasztása, nyakkendők vétele valamiképp
olyan természetesen komoly feladat volt számára, lényének olyan sors
szerűen szerves tartozéka, hogy nem emlékszem, akadt-e valaki kollé
giumi éveink alatt, akinek eszébe jutott volna, hogy Hidy Elemért ele
gánciája miatt gúnyolja. Egyébként ha valaki körül, úgy Hidy Elemér
körül a lelki előkelőségnek, a határozott, de mégsem bántó zárkózottság
nak olyan levegője alakult ki, hogy igazán nem juthatott eszébe senkinek,
hogy Hidy Elemért valami miatt ki is lehetne gúnyolni.

Hogy nem volt közülünk való, azt ha fel is ismertük, nem éreztük
bántónak, mert nem is élt egészen a mi világunkban. Ahogyan élt, amit
tett, nem azért tette, mint mi. Úgy tetszett, semmit sem akar elérni, min
dene megvan, tökéletes harmóniában él, semmire sem vágyik. Minket
ezer és ezer kétség zavart, ő tökéletesen bízni látszott Istenben, emberek
ben, magában és a világban: maga volt a bizalom, és mi is megteltünk
bizalommal iránta. Hozzászoktunk, hogy amit tesz, amit mond, tökéletes;
szellemi restségünkben akkor is megcsodáltuk tetteit és szavait, ha azok
tán véletlenül nem is voltak egészen tökéletesek, vagy ha okait fogyaté
kos elménk nem is tudta átlátni.

Ilyesféle szelíd meghatottsággal fogadtam el én is Hidy Elemér meg
hívását apja balatoni villájába.

- Stolz lesz ott, ~ mondta -, Gábori, Köröndi és Matolay.
Stolz az egyik miniszter unokaöccse volt, Gábori egy tankerületi fő

igazgató fia. Köröndi apjáról mitsem tudtunk, de Köröndi szígorúan meg
válogatta, kikkel érintkezik, vagy ahogy a rossz nyelvek mondták, kinek
udvarol. Voltaképp tűnődhettem volna rajta, hogy kerülök közéjük, sem
származásom, sem tudományos előmenetelern nem elégséges magyarázat,
egyetlen jó pontom, hogy bridzsezni szoktam Elemérrel és tarokkozni Gá
borival, de a meghívás Elemér szájából megint olyan természetesen hang
zott, olyan magától értetődően, hogy tán nem is illett tűnődní rajta.

A meghívás három napra szólt. Az első nap esett az eső. A villa meg
lehetős távolt volt minden fürdőteleptől, egyedül állt a Balaton északi
partján, nagy ablakain át elfeketedve, unalmasan ásított ránk a somogyi



lapály, Június huszadíka volt, a kihalt vízen egész nap hem láttuk az
élet más jelét, mint a Révfülöpre tartó hajó füstjét. Másnap is borult volt
az idő, de a légsúlymérő [avulásra hajlott, s fújt a szél. Tíz óra felé Ele-
mér kijelentette, fürödni úgysem lehet, legjobb lesz, ha vitorláznime
gyünk. Igen, de ott volt Elemér két unokahúga, ikrek, tizenhét évesek,
borzasztó elevenek, ennyien nem férünk fel a kis vítorlásra. Mindez
persze csak a mólón derült ki. Nos, Köröndi gálánsan besegíti a hölgye
ket, aztán Stolzot, aztán beül ő is. A vége az lett, hogy én, aki úgysem
rajongtam a vitorlázásért s Matolay, aki rosszkedvűnek látszott s egyál
talán nem tolakodott, szépen ottmaradtunk a parton.

Az ebéd. nem a legjobb hangulatban folyt le. Matolay alig szólt, az
ikrek anyja is savanyúan ült, méregetett bennünket, azt hiszem haragu
dott Elemérre, minek hozott Ibenünket az ő nyakára. Délután négykor el
állt a szél, kisütött a nap. Hidyék vincellérje közölte velünk, hogy a vi
torlás a fiatalúrral ma már aligha jöhet vissza. Ujságot olvastam, nézelőd

tem a parton. Este hideg vacsora. Az ikrek anyja sápítozott, aggódott,
hogy még valami baj éri a lányait, de ezt is inkább csak álszeméremből

tette, gyomorbaján kívül semmi sem érdekelne. Délután rosszabbul érezte
magát, ez feloldotta velünk szemben való rosszhangulatát. mindent elme
sélt, kúrája részleteit, a szakorvosok véleményét: - Most jobban fáj, job
ban, tudom, az izgalom árt nekem, pedig nem lehet nyugtom, amíg ez a
két lány férjhez nem ment. Ha ugyan megérem, hogy férjhez tudom őket

adní , ..
Lefekvés előtt kimentem az erkélyre cígarettázní, Az egyik karos-

székben ott füstölt Matolay. Éppen nagyot sóhajt.
- Mi bajod van?
- Te vagy az? - néz hátra - ej, semmi!
- Csak nem szerelem?
- Ugyan, szereleml
úgy mondta, hogy azonnal eszembe jutott Kovács s - ki tudja míért

- megint azzal a rosszkedvvel állapítottam meg, hogy igazat beszélt. De
azért módszeres akartam lenni:

- Hilda? - kérdeztem Matolayt.
Elég sokára felelt:
- Hilda.
No Igen, vele másképp bánt, mínt velem. Értelmetlen megvetéasel

egyszerre úgy érzem, összeillenek. Nagy társadalmi nő lesz Hildából, ki
tűnően fog reprezentální Matolay mellett, Áldásom rájuk.

- Gratulálok - mondtam.
- Ugyan kérlek. Elég baj ez nekem.
- Miért volna baj?
- Mert nagyon belemásztam. És az egész alapjában véve nem ne--

kem való. Hogy én egy nővel ennyit foglalkozzam, nem hittem volna!
Egyáltalán a szerelern nem rendes, nem természetes valami.

- Hát vedd el feleségül!
Dühösen nézett rám. Nem szerette, ha valaki nem a kimondott sza

vakra, hanem a mögöttük lévő gondolatokra felel.
- Az nem olyan egyszerű. Mert föltéve, hogy szeret... ami nem

biztos. .. szóval, még ha hajlandó lenne is, .én nem tudom megmondani
neki, hogy ... ez nem bátorság kérdése, ne gondold! A helyzet olyan,
hogy nem illő, hogy én megkérdezzem tőle ... Ej, hagyjuk, a dolog nem
olyan egyszerű . .. gondold csak meg ...



Csöndes, hűvös este volt, beültem én is egy karosszékbe, találtam
benne egy takarót, bebugyoláltam magam. Az erkély a dombokra nézett,
határvonaluk egyre jobban belemosódott a sötétbe, egyformák lettek a
felhős éggel. ültünk a teljes sötétben, csak olyankor láttuk egymást, ha
cigarettára gyújtottunk.

A történet valóban nem volt egyszerű. Matolay előadásában meg kü
lőnösen távol állt az egyszerűségtől.

Hildának vőlegénye van, Hilda húszéves, a vőlegénye harminc, mér
nöke és örököse egy kisebb, magánkézben lévő gyárnak. A gyár vidéken
van, a völegény kéthetenként fölutazik Pestre, olyankor a jótékony hölgy
kíséretében moziba vagy színházba mennek.

- Érted? Moziba v:agy színházba! Kéthetenként látják egymást nincs
mondanivalójuk. Szörnyűség. Persze az egész házassági terv a jótékony
hölgy találmánya. Megértem, hogy lannak a mérnöknek tetszik Hilda, hi
szen olyan aranyos gyerek, de hogy Hilda nem szereti, lannak ezer meg
ezer jele van. Cook mert jó kislány, és mert az anyja így akarja, hát nem
szól. Sőt nemcsak hogy nem szól, és nem panaszkodik, de ő maga figyel
meztetett engem is, hogy vőlegénye van, nem kiélezetten, nem, igen ta
pintatossan egy olyan pillanatban, amikor közelebb kerültünk egymás
hoz, úgy tett, mintha véletlenül mondaná el, amolyan jóbaráti, testvéries
bizalomból. .. Csak akkor az egyszer mondta, de csak a tényt, minden
megjegyzés nélkül, azóta sohasem. emlegeti. Nem azért mondta el, hogy
kérkedjen vele, nem azért, mintha szeretné a mérnököt, hanem azért,
hogy tapintatosan figyelmeztessen. hogy én tudjam, ne menjünk mélyebb
re, lássam be, neki teljesítenie kell, amit anyja akar. Érted, milyen le
hetetlen helyzet? Ha a jótékony hölgy nem lenne!

Közös ismerősök révén sok mindent megtudott Hilda titkos meny
asszonyságáról. Négy éve tartott már a dolog. A mérnököt - Tibornak
hívták -, Hilda apja fedezte föl: micsoda gyöngyszem, vagyon is van,
nem is dohányzik, nem is iszik szeszes italt, csöndes, keveset beszél, ha
tározatlan. .. - látszott, Matolay türtőzteti magát, hogy azt ne mondja
róla: mulya. Mindenesetre hajlítható, kitűnő férjanyagnak látszik. A pro
fesszorúr mindig azt hitte, a földön egyedül ő képes valamit tökéletesen
elíntézní, hát nyélbeütötte hamar az eljegyzést, s azóta tökéletesen elé
gedett, meg van győződve róla, hogy Hilda magától soha jobb férjet nem
találhatna, még azt is elhítette magával, hogy Hilda boldog. Voltaképpen
csak a pénz érdekelte, de fukarságát meg zsarnoki természetét szerette
mindenféle fenkölt eszmékbe burkolni. Matolaynak például kifejtette
egyszer, hogy Hilda korai eljegyzésével mennyire megkímélte lányát az
ifjúkor érzelmi kilengéseitől.

Szinte jobb lenne, ha Hilda kevésbé szeretné apját - tette hozzá
Matolay - jobb lenne, ha nem lenne olyan finomlelkű. olyan érzékeny,
olyan kötelességtudó, ki tudja, milyen szomorú helyzetbe hozza még egy
szer a szülei önzése.

- De hát az anyja? Az nem szól bele?
- Nem - rázza fejét Matolay - nem, mintha vak lenne. Ha ugyan

vak. Mert, tudod, néha az az érzésem, hogy Hilda anyja is képmutató és
rosszindulatú. A barátnőit ártatlannak tetsző, álnaiv megjegyzésekkel
néha úgy kikészíti... és amikor nemesen felháborodik, brr! Milyen jó,
hogy Hilda nem ütött rá! Hilda olyan jó... no igen, ilyen elcsépelt szót
kell mondanom, de nagyon illik rá. :És tudod, leginkább azt szeretem
benne, hogy ... hogy olyan normális, Nincs benne semmi szenvedélyesség,



exaltáltság. Ma amikor olyan divat az idegesség, ő még osak nem is nyug
talan, És semmi fölösleges romantika, semmi nyálas érzelgőség. ú gy veszi
a dolgokat, amint vannak, természetesebben. őszintébben nem is fordul
hatna a világ felé. És okos, és olyan jól lehet vele beszélgetni. Amikor a
legtöbb nő intellektuálisan annyira semmi ...

Matolay leplezetlen vellenszenvvel beszélt a professzorékról, Hilda
anyját csak jótékony hölgyként emlegette, ezt én teljes egyetértessel s
nagy élvezettel hallgattam. Amikor Hilda őszinte természetét, józanságát,
terrnészetességét, meg finom lelkét dicsérte, már lett volna különvélemé
nyem, de nem széltam közbe, Hildáról való szemléletünk különbsége nem
látszott lényegesnek, elvégre Matolay szerelmea bele ...

- De hát Hilda ilyen - fejezte be Matolay - s éppen ez teszi ne
hézzé a helyzetet. Voltaképp meg sem mondhatom neki, hogy szeretem,
mert tudom, hogy menyasszony, s amíg nem mondja, hogy megbánta a
mérnökkel való eljegyzést, ha sejtem is, hogy úgy van, nincs jogom föl
tételezni ...

Abbana:z időben még hittem abban a bizonytalan és relatív valami
ben, amit józan észnek hívnak. Azt hittem, minden megoldható, minden
rendbe jön, ha az ész világosságával rendet teremtünk benne: bontsuk ki
a kusza gondolatokat, simítsuk el az érzelmek zavarát: mögöttük egy
szerű képletek lelhetők, határozottan megmutatják, mit kell tenni s már
csak bátorság, erő vagy jóakarat kell hozzá. Homályos helyzetben, vélet
lenek és esetlegességek dzsungeljében. érzéseink bizonytalanságában, ab
ban az egész zűrzavarban,ami az élet, erőteljes igenekkel és nemekkel
kell rendet teremteni, élesen szétválasztani a jót és a rosszat, ez méltó
értelmünkhöz. s ez a bátor és férfias magatartás. Ha nem is kért rá, sze
réttem volna segíteni Matolayn. Mások kétségel mindig aktívvá tesznek.

- Kezdjűkelőlről - mondtam. - Szeréted-e annyira Hildát, hogy
feleségül mernéd venni? Igen, vagy nem?

- Igen, de ...
- Talán igen. Akkor miért nem mered megkérni a kezét? Hiszen

végeredményben mégis csak ez a fontos ...
- Mert előbb Hildával kellene tisztázni ...
- És vele rniért nem rnered tisztázni? Ha igazán szerelmea vagy,

semmi mást nem kell tudnod, semmi mással nem kell törődnöd, csak az
zal, hogy szereted, Igen vagy nem?

- Ezt nem lehet igen-nel és nem-mel elintézni. Szeretem Hildát, de
nem vehetem lelkemre, hogy ilyen dilemma elé állítsam. Éppen mert sze
retem, elsősorban vele kell törődnöm, azzal, hogy amit teszek, neki
kellemes-e vagy kellemetlen? Azt hiszed, hogy csak az apja miatt tűri;
azt hiszed szívesen bevallaná. épp ő, aiki öntudatos és határozott? Vagy
kényszerüljön esetleg hazugságra miattam: mondja azt csupa engedelmes
ségből, hogy szeréti Tibort? Aztán a dolgok anyagi oldala: én soha any
nyit nem kereshetek. bármilyen karriert csináljak, mint Tibor. Ha Hilda
engem választ, nem vethetné-e apja örökké .szemünkre, Hilda szemére.
hogy Hilda önfejűsége miatt nyomorgunk, hogy Hilda elpuskázta a sze
rencséjét. Nem bánná-e meg később maga Hilda is? Értsd meg, azt hi
szem, neki magának kell határoznia, akkor, amikor akar. Nekem még
csak siettetnem sem szabad ezt a határozatot. Szerétnék olyan becsületes
lenni, hogy ne is befolyásoljram, hogy szinte részem sem legyen benne,
melyikünket válassza.

Dühbe hozott, hogy épp nekem kell bátorítanom ezt az élhetetlent.



Fakír vagy? Mindenképpen el akarod veszteni? Hiszen a másik el
jegyezte; hogy akarod, hogy otthagyja a vőlegényét, ha nem szólsz neki,
ha nem hívod, ha nem mondod meg, hogy szereted? Nem akarod vál
lalni a felelősséget?

- És ha megmondanám is? Az csak formaság. Úgyis érzi.
- És nem gondolod, hogya formaságok néha tisztázzák az érzel-

meket, hogy egy érzelmi folyamatot gyorsabb beérésre ösztökélnek? Aztán
a túlságos becsületességet sem értem. Miért éppen a szerelemben akarsz
túlon-túl becsületes lenni? A szerelern harc, és semmi sem nevetségesebb.
mint azt hallani, hogy valaki becstelen eszközökkel harcol. Attól félsz,
hogy félrevezeted valamivel Hildát? De hát nem felnőtt lány-e, akinek
van magához való esze? Aztán nem csal-e önkénytelenül mindenki, aki
udvarol, nem a legjobbat igyekszik-e mutatni magából? Hogy lehetnek
ennyire fölösleges skrupulusaid?

Matolayegy darabig nem válaszolt. Mikor újra megszélalt, nem foly
tatta a beszélgetést, hanem újra kezdte.

- Belső önbecsülése is van az embernek - mondta. - Mert mi tör
ténik, ha megkérdem. s ő hű akar maradni a vőlegényéhez. az apja aka
ratához? Azt fogja felelni, hogy nem vette komolyan udvarlásomat. Még
ha nem igaz, akkor sem lesz könnyű elviselni. Kitegyem magam a meg
aláztatásnak, rákényszerítsem őt ilyen fájdalmas hazugságra? Pedig ha
zudnia kellene, hisz nem vallhatja be, hogy ő maga bátorított fel ilyen me
részeégre. Meg kell sértődnie . .. Nem, nem szerétném ilyen helyzetbe
hozni ...

- És milyen helyzetbe hozod akkor, ha egy szót sem szólsz, ha tű
röd, hogy szerelern nélkül hozzámenjen a mérnökhöz? Ha emiatt lesz
boldogtalan?

- Akkor ő akarta, azért én nem vagyok felelős; De ha hozzám jön s
csak egyszer is úgy érzi, rosszul tette, az sokkal rosszabb, az mindennél
rosszabb. Mert önvádjai lennének: miért nem hallgattam az anyámra?
Mégis csak az anyám tudta, mit kellett volna tennem. Nem akarom, nem
akarhatom, hogy valaha is ilyen önvádjai legyenek ...

- Nézd, csak egyet tanácsolhatok. Itt világos helyzetet kell terem
teni. Nem fonhatod körül magadat ilyen feltételekkel, hiszen tehetet
lenné tesznek. Határoznod kell. Vagy megkérdezed. vagy nem találkozol
vele többet és elintézed magaddal, ahogy tudod. Még az is jobb, mint ez
a se ide, se oda rágódás. Jobb, ha most magad elhatározod, hogy nem,
mint ha három hónap múlva tudod meg, vagy egy év múlva, amikor még
jobban fog fájni. Igen, hagyd ott - mondtam dühbejőve. - hagyd abba,
jobb lesz, egyszerűbb.

- Nem hagyhatom ott máról holnapra, az mindenkínek feltűnne. Az
emberek találgatnak, miért? Pletyka lenne a vége, Hildát kellemetlen
helyzetbe hoznám ... Öh, gondoltam én már erre ... Lassan, óvatosan le
hetne legföljebb eltávolodnom tőle. De az egyetem és a közös ismerősök

miatt annyi hely van, ahol nem kell magyarázni, hogyan kerültünk össze,
ahol természetes és véletlen is lehetne, hogy találkozunk, annyira össze
szoktunk, annyit voltunk együtt az utóbbi időben. Ha most egyszerre nem
mennénk sem ide, sem oda, képzelheted miket beszélnének össze, akikben
egy kis rosszindulat van ... Nem, ezt nem lehet.

Monoton hangja fárasztott, figyelmem kihagyott, egy-egy pillanatig
másra kellett gondolnom. - mínt ahogy az úszó lélegzetet vesz.

Micsoda bizalmas vallomásokra való éjszaka! - jutott egyszerre az
eszembe. - Ketten e kihalt, idegen házban, ismeretlen tájon, összezárva



egy rögeszmév;el... Pesten Matolay sohasem lett volna ilyen bizalmas
hozzám, sohasem lett volna olyan gyönge, hogy ezeket elmondja, soha
sem érezte volna ezt a kényszert, hogy beszélnie kell... - Aztán meg
az jutott az eszembe, hogy Hilda tehet mindenről, Hilda hibás az egész
ben. Egy villanásra átütött Matolay kétségem, vergődésén Hilda ter
mészete: szinte láttam, mint élvezi, hogy eggyel több udvarlója van, mi
lyen öröm lehet neki érezni, hogy Matolay kínlódik miatta. Egyetlen szó
val szét vághatná az egész csomót, de inkább nem szól: tán valóban kétfelé
is játszik, kényelmességből,hiúságból, felelőtlenségbőlhitegeti a mérnököt,
meg Matolayt is. Igen, 'ez jellemző volna Hildára ...

Ahogy felbúktam gondolataimból. Matolay épp azt fejtegette, hogy
Hilda tán nem is szeréti őt, tán csak udvariasságból, természetes jólnevelt
ségből tűrte eddig ...

Végül én mondtam, menjünk aludni. Beleegyezett. Egy szobában
aludtunk s mikor a villanyt eloltottuk. sokáig hallottam még forgolódni
ágyán.

Másnap későn keltünk. Az ebéden az ikrekanyja megint aggodalmas
kodott egy kicsit: még mindig tartott a szélcsend.

Fél év múlva - eléggé váratlanul - meghívot kaptam Hilda és a
mérnök esküvőjére. Az egyetemről egész kis különítmény vonult ki: Hilda
összes hódolói. Nem jöttek egészen hiába, majdnem történt valami apró
ság: Hilda, mit tudni miért - olyan sokára mondta ki az igent, hogy az
már szinte kínos volt. Köröndí nagyot bökött az oldalamba, s a szer
tartás után többen megállapították, hogy az eset nagyon jellemző volt.Ba
rátaim [órésze, úgy látszik, sejtette, hogy Hilda nem szeréti a mérnököt.
A gratulációra tolongók közt, épp a ragyogó, tüntetően boldog professzor
mellett Matolayba ütköztem. Eljött hát ő is ... Később együtt indultunk
el. Tökéletesen nyugodtnak látszott. Doktorátusáról beszélt, meg arról,
hogy külföldrakészűl egy évre. Mikor, vagy negyedórai séta után, elbú
csúztam tőle, hirtelen, mínden bevezetés nélkül azt mondta:

- Hát látod, Hilda döntött. Legalább vége. Megnyugodhatok. Hidd
el, örülök neki ...

Mert ravasz fickónak szerétern képzelni magam, s mert szavainak lé
lektani háttere igen világosnak tetszett, nagyon hitetlenül néztem rá. De
az arca nyugodt volt, szinte derűs, s 'egy hang belül nekem is azt súgta:
tán valóban örül ... Sajnos, ismétlem, szerettem azt hinni, ravasz vagyok,
elhessegettem hát a belső hangot s nagy fejcsóválások közt akartam to
vább indulni.

Mégegyszer megrázta a kezem:
- Voltaképp sajnálom Tibort - mondta csöndesen.
- Sajnálod? De hiszen te szeretted Hildát, te dícsérted, te egy szó-

val sem mondtad, hogy ... hogy tudcd, mílyen ...
- Szeréttem is... de ...
Furcsán elmosolyodik, a legnehezebbet most sem mondja ki, mint

ahogy akkor este sem tudta kimondani, magával sem merte megvitatni
a legsúlyosabb kétséget. -

A "világon" kívüli archimédeszi pont, nem más, mint az a kicsI kamra,
amelyben az igazi imádkozó teljes őszinteséggel imádkozik - ahol a sarkából
fordíthatja ki a világot. Igen, szinte hihetetlen, mire képes ott bent egy ilyen
imádkozó, amikor magára zárja az ajtót.

Sören Kierkegaard

607


