
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
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