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A NIKLAI BATÁR
Változatok egy legendára (1. rész)

A PENNA vágott éle két ágra szaladt
írta le az utolsó sort:

"KUPA: Gyermek, gyermek! Tudod-e, hogya nemzet csak a maga
szokásában él?" - A pennát tartó izmos-párnás férfikéz tett volna három
pontokat is a jelentősnek vélt 'Sor után, miként a Kotzebue drámáiban
látta, de hirtelen haraggal ellökte a papirost és elhajította a szétágazó
pennát. Nem jól Nem tetszenék Kazinczynak. A rövidlábú, fa támlásszék
nagyot reccsent, amint hatalmas testét lihegésnek beillő sóhajtással hát
ravetette. Állát vöröses haragú tokájába fúrta. Acéllal csapdosott kovakő
a szikrát : úgy villogtatta szemét az indulat. Rántott egyet a szemhéján:
Nem tetszenék Kazinczynak?

- Ki gondja minden agynak tetszeni? l - mormolta dölyffel, önma
gát idézve. Két esztendeje biztatta föl Döbrentei: írjon drámai játékot.
A kolosvári aktorok híre ide is elszállt, a haragoszöld halmok közé, maga
választotta somogyi tömleeébe. Miklára.

Kérte Kazinczyt is, Döbrenteít is, mondjanak témát neki és írják
meg: mi volna követendő s mi elvetendő az egyetlen mustrában, mihez
hozzájutott? Kérésére mégcsak nem is válaszoltak.

A téma míntha mégis ráköszöntött volna. Kondást fogadni járt Öreg
Inkon, az övékét, az öreg Orda Janesit pünkösd hétfőjén leszelte a vil
lám. Franklín tudományának még csak a szép híre jutott idáig. Itt isten
nyila .még a villám s gyéren ha akad jó rideg kondás, ki a falkával 
more patrio - telet-nyarat kitöltene a viharos erdőn. Mondá múltkor
György, a keszthelyi gróf, hogy nem módi már a makkoltatás : ők ólban
tartják s kukoricára fogják. Akkor szökött ki ez a két sor a fejéből: "A
makkosernber és mi, nagy különbség; a makkal elmúlt a szilaj szabad
ság!" - Ami féligazság, mert makk termik még ene bőven; Somsichék
is erdőn élő kondákat tartanak. De a mezei szorgalom terén csappant
eléhaladású somogyi népből olyan kondást fogni, aki ősszel makkoltatna
is, télen meg sertés-karámot verne s új módi átteleltetésben lenne szor
galmatos, bajos. Errefelé a pórfísk között szinte csak több az afféle, bör
tönjárta, aki egy időre jó okbóle1záratván IH tömlöcben, száz meg száz
gonoszokkal jött ismeretségbe. Az ilyen több -esztendei raboskodás után,
ha szabadul, már a kaposvári határban elkezd lopkcdní. S mi lesz még
belőle, mire idáig vetődik? Orda Jancsi ritka erkölcsű kondás volt, még
kívülről sem ismerte a vármegyeház falait. Erdőn született, tudatlan fa
tuskó. Csimbókba fonta a szél ellen az is a haját, akár a többi, büdös volt,
piszkos, életében sem mosdózott meg, csak ha a maga veritékében nem.
Hullott bivaly bőréből hasított bocskort magának, de a szaporulatot, azt
felrótta a botja nyelére becsülettel s nemcsak cifra rózsák faragásán, 10
páson, szoknyakergetésen jártatta az eszét, mint itten a többi kondás, ez
a csupa tömlöcszagolt félzsivány. Orda Jancsi télre a kertek alá hajtotta
a disznókat a fagy elől, nem nótázott unosuntalan s nem pökött hegyese
ket nagy nonkurámosan a rőzse tüze mellett, mialatt valamelyik emse a
kupacban vinnyogva megfíalt, hanem futott s a körül lógó inge aljában
hordta be a kertek alá a malacokat. Ilyen kondás ma nem terem Miklán.
Somsich tanácsolta, hogy fogadjon hát embert a jobberkölcsű Öreglakról.

Mikor megegyezett Fekete Fülöppel, az új kanásszal- az öreglaki föl
desúr átengedte neki ezt az embert -, hogy a szokásos kommencióért
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hozzájuk telepszik Miklára, ott hajtatott hazafele a Kupavár alatt. A so
mogyi nép így mondja. Igy írta fel ő is drámája címéül: .Kupa lázadása".
Ezen a néven pedzette Kazinczynak is, Döbrenteinek is, hogy nagysza
bású nemzeti dráma írásába fogott. Kedve lett volna ezt is beleírni a le
velébe:

"Kupáról és nem Koppányról, ahogy némely, minden szép dunai sza
vunkat el1ohonyásitó tiszántúl litterátorok ejtik eme ősi héroszunk ditső

nevét." De aztán mégsem írta bele. Kupa az, ha egyszer a hagyomány
úgy tartotta meg. Kupa nevét őrzi 'az ősrégi földvár is, melyen a régi po
gányok kő-fészke állott. Mondják, hogya Balaton abban az időben majd
nem idáíg ért el s hogy a Kupavár környéke alig fél mérföldnyire állt
volna ki az akkori tóból. Az együgyű öreglaki nép tud egy regét is, s e
szeréut "Kupa apánk úgy szerette a szegény népet, hogy megelégedett,
ha az neki nem pénzában hanem apró halban fizette meg az adót." Mi
csoda barbár tudatlanság! Az adót mái formájában nem a török hozta-é
bé szokásba minálunk? A tanulatlan nép összekeveri az évszázadokat. Hja,
a míveletlen föld csak gazt terem ... Termett ugyan Kupa apánk s a tö
rök idők között némi rózsákat is az öreglaki földvár. László, király akit
a pápisták szentnek mondanak, ide, Kupa-hegyére emeltette egy évszázad
múltán azt a kolostort, minek célja lett volna, átnyúlván svábok, szászok
~ más germánok tengerén a napnyugati kultúra virágait fakasztani , fran
kokat hozott ide, frank bencéseket. A Kupa-vár maradványaival egyetem
ben ezt a kolostort is földdel egyberontatta a minden nemzeti erősségün

ket ezéthányó török. De míg élt, ama László! Micsoda virtus lobogott
abban is! Drámai hérosz lehetne ő is, ha a szentség conflictusokat ellá
gyító kenet je nem csappantaná charactere emlékezetét. Nincs másképpen:
az igazi tragikai hős e tájról nem Ő, hanem a hozzá külalakban, férfi szép
ségben oly hasonlatos dédnagybátyja, ama Kupa vezér.

De Döbrentei semmit sem tanácsolt, hogy miképpen is írjarn meg,
megírjam-e egyáltalán hát Kupát? Ehelyett nem átallja engem kérlelni,
hogy küldenék neki, ó nem új verseket, nem! Hogy küldenék neki némi
népi dalokat, mert azok gyűjtése divik. Hagyján! Ha abban lelik kedvü
ket. Leírtam s el is küldtem valami hatot,amit unosúntalan hallani itten
a fonókban s bárhol. Egyszerre kellenék művelni mi a közösben alant s
mi az egyes elmében étheri magasban fogant? Hídat verni, lass/Ul, vagy
áttörni egyszerre a tudatlanság setét kárpltját s ragadni míndeneket feL
fel a magasba?

- Rá se hederítenek, hogy Kupáról akarok, de nem tudok! Nem jó,
amit eddig csináltam ... - kiáltott fel s arca vereses színe epe-sárgára
sápadt. - Későn vettem észre, hogy itt, ha drámába írom, religiókról és
országlásról kellett volna szólnom! Mert észreveszi, baráti tanács nélkül
is, rendre az ember. Ha élnék, századokig! Hogy mindezt tudjam, avvég
ből esztendökig kellett volna tanulmányoznom a religiók históriáját. .'\
Religiók históriája? - kérdezte magától az egyre sápadó, és agyának vil
lanására ijesztően feldübörgött a szíve. - Századunk gondolkodóí szerént
nem egyéb a religiók históriája, mint az emberi gyarlóságnak és gonosz
ságnak tüköre, melybe 'a józan sohasem tekinthet elszomorodás nélkül. A
józan - mondta magának - a józan? - Mintha önmagával gúnyolódna
s utána nyomban: - A józannak mégis méltó tárgy volna ez vizsgáló
dásra, Minő végtelen következményeket okoztak a világnak a religiók!
Rousseau ..., eh, mit nekern Rousseau! Istent gondolni és hinni, mégsem
idea! Nem! Hanem az értelemnek és természetnek elfojthatatlan szava.
Csak akkor változik Ideává, midőn-mi azt az emberi elme mechanizmusa



szerént megszemélyesítjük, földi ruhába öltöztetjük. Dehát tárgya-é a
poétának, a más embernek, a kívül állónak, a régholtnak lelkiisméreti há
borgása, hite, hitetlensége virtussa? Kínja? Vagy csak önmaga a tárgya,
önmaga, ő? Már ötven lapot írtam tele. Rosszul. Újra kezdeni?

- Késő! - üvöltött fel, marokra kapta az asztala sarkán kihűlten

meredő pipa kupakját s a pipaszárral a Kupa drámának ötven sűrűn

telerótt lapját, mint a mákfejeket csapdosta le az asztalról, berúgdosta
az asztal alá, oszlop lába buggyanós csizmájának patkós sarkával az asz
tal alól kifehérlő lapokra is rátaposott.

A postakocsi éppen akkor állt meg a szecsel útbekötésnél, a kőkrisz ...
tus előtt. A Berzsenyi-kúria postát leső legénye ágaskodva nyújtotta nya
kát a leveles-zsákot oldó férfi felé.

- Van?
-- Egy - mondta a leveles zsák kezelője. - Berzsenyi Dániel te-

kintetes úrnak, Niklán, Keszthelyről, méltóságos gróf Festetich György
kezeitől.

A legény átvette, kebelébe tette a levelet s lóra szállva sietett vele
hazafelé,

SUSI ASSZONY a levegőbe bámulva, villámsebesen jártatta a kö
tőtűket; fehér harisnya készült öt tűre, sarokkal, ahogyan most volt a
módi. Mikor az ötödik tűről a negyedikre átperegteka szemek, a szabaddá
lett tűvel könnyedén megvakarta .a keskeny választékot a feje búbján, a
kis, kerek, barna konty előtt és sehová se nézve, gyerekes, hadari be
széddel megkérdezte:

- Mit akar már megint Festetich? - Dániel a cserefával jó melegre
hevített kis búbosnak vetette a hátát, mintha állva szunnyadna. Susi
darálta tovább kérdéseit:

- Mondtad már, hogy tudós solemnításra invitál, jó, jó, de mit abr?
Hiszen hallottam, felolvastad: .Dicshírét a niklai Bölcsnek, Somogy Ka
zinczyjának" inneplendő, tégedet a Helikonra invitál, vagy hogy is? Te
tanácsoltad neki, hogy Keszthelyből Weimart, vagy mi a macskát csi
náljon. Ezt akarja most csinálni? Megtehetné éppen. Kronekker azt mond
ja: Festetich évi jövedelme három milliomot meghalad. Meg se kottyan
neki egy ilyen solemnitás megrendezése. Ha többször ötszáz forint poétai
jutalmakat osztogat, akkor se. Inneplés, az van. De azért a svájci tehe
neket csak nem küldte el.

lvIinden szót hallott, mert a svájci tehenekre úgy horkant fel, mint
egy ugrásra készülő oroszlán:

- Hogy mondtad?
- Csak úgy, ahogy hallottam - felelte Susi - te mondtad, mikor

tavaly hazajöttél Keszthelyről, a kocsiderékban azokkal a kerti oltvá
nyokkal, dugványokkal. fűvel, fával, mi a macskával, amivel Festetich
megajándékozott, hogy azokkal míveid ezután kertünket. Két dugvány
eredett meg összesen, mert azokat nagy gonddal elraktad, még öntözted
is egyideig, de a nagy fennen megígért tehenek, azok bezzeg elmaradtak.

- Susi! - mondta Dániel s fenyegetően, nehezen fújtatva lélegzett.
- Susi, Susi! Csak ezt tudod rá mondani, De azért marrad sem gon-

doltad komolyan, hogy szemtelenség volna elfogadni a gróftól azokat a
jóféle svájcereket, a mi kotúrágó, sárdagasztó. roggyant bivalyaink he
lyébe! Pedig nagy kevélyen levélben panaszoltad el Kazinczynak is, meg
Wesselényinek is, hogy Festetich neked svájci tehenek ajándékozásával
akarna udvarolni, amit te úri szeméremből el nem fogadhatsz tőle!
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~ Mit írtam én, mit mondasz - kiáltott fei és köd ereszkedett sze
me elé.

- Mit? Mit? Hallottam. Megjegyeztem. ll':ppen eleget felolvastad ne
kem, hogy mit. Szó szerínt ugyanazt Kazinczynak is, meg Wesselényinek
is. Ahogy már te szoktad, magadat tízszer is ismételned. szó szerint. Még
ha svájci tehenekről írsz, akkor isI

Ellökte magát a búbostól. két lépessel átszelte a szobát, sarkon for
dult s odadobbant az asszony elé. Két tenyere megremegett ahogy ki
nyílt.

- Na, talán megütsz? - kérdezte Susi fakón, meg se rezzenve,
szinte közönyösen.

A két kinyitott tenyér ökölbe szorult s önmagát megfékezően lefelé,
a dolmánya mentén dagasztott egyet velök a levegőbe. Aztán kivágta
az ajtót maga előtt s fedetlen fejjel, kabát nélkül, ahogy volt, házi dol
mányban kilépett a januári fagytól ropogó udvarra.

Hátul összefogott kézzel, leszegett fejjel rótta körbe a kerítés mentén
az udvart.

- ll':s ha végezetül tizenkét sor maradna az egész poézisemből is ...
- fagyott göröngyöt rúgott 'odébb vak kerengtében.

. - :Els nem is volna ez a Susi együgyű, ha tanulhatott volna mint ...
DudL

DUDl Kll':PE úgy állott elébe, mintha ott jönne szemközt a tárt kapun
át, a két havas jegenye között, darázsderékban, barnafürtösen.. Dudi ott
lesz Keszthelyen. Dudi a szép, a legvirgoncabb elméjű poétaleány. A Susi
húga. Egy töröl fakadt SusivaI. Unokatestvérek. Dukai Takátsok mínd
fl ketten. S esze, esze volna az én Susimnak is. Hogy én ismételek! Ismeri
is, óh, érti is, sokszor hallgatta Susi a verseimet. De hogy miért is kel
lett azzal hetvenkednem egynémely epistolámban, hogy az én feleségem
irástudatlan? Igaz, maga nem szeret olvasni. írni meg elég neki a nevét
írnia a lajstromok alá, amikor KronekkerrelelszámoI. Hogy ért-e engem
érzőri Susi?

. - Ne fogyasszak annyi faggyút! Ne írjak, olvassak örökkön! - Ö
az elsőszámú publicumom. De sokallja, hogy hányszor olvastam neki a
verseimet. Mert amilyen jó feje van, amit hall, megtanulja. Aztán képes
a fejemre olvasni - hogy ismételek! ll':N!

- Való - kellett gondolnia hirtelen - való, hogy vannak sorok,
amiket nem lehet elégszer újra írni, felolvasztani az agy forró kohójában,
s szívünk vérével szó-acéllá edzeni, vannak sorok, amiket ütni, verni,
csiszolni, kalapálni, ötvözni, edzeni:kell,. hogyaere perennius... álljon!
:f:& csakugyan vannak soraim - gondolta és melege lett - amiket betű
szerint felhasználtam itt is, ott is. A Kazinczyhoz 1809-ben írt epistolában
e sarok: "A míveletlen föld csak gazt terem; a lélek is csak úgy emelke
dik, A józanság tisztább vílágához, Ha a tudományok és isméretek Tárá
ból gazdag zsákmányt gyűjt magának" - így térnek vissza a, mikor is?
Bizony hat év, igen hat év múlva, Dudinak írt epistolában: "A míveletlen
föld csak gazt terem. A lélek is csak úgy emelkedik A virtusokhoz égi
szárnyakon. Ha Delphi isten önt súgárt belé." ... Hát nem ugyanez, mert
nem is írhattam Dudinak jézanságról abban az epistolában I Kazinczy ...
Kazinczy azt kérdezte egyik levelében, ha vajjon betéve tudom-é min
den egyes versemet? Fel lehetett volna-é tenni ezt a kérdést Homémak?
Nem! De még Horácnak sem, sohal Örök .ísmétlődésreméltó az, ami örök.
Wesselényi, mínt önmaga legjobb ~xpressi6ját citálja úton-útfélen az én
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szavaimat: "A derék nem fél az idők mohától.' Elmenjek-é Keszthelyre?
Elmegyek Nem mintha Keszthely Weimárrá lenne valaha is. De men
nem kell innéri már. Fene fátum ül ezen az elátkozott Miklán! Sár, konda,
makk, sappogó babonaság, rossz termés, aszály, pírholagos ég, igenis
pirholagos, nem vereses, nem rőt, nem bíborszínű, hanem hólyagos, fel
hőktől átütött pirholagos ég, úgy, ahogy a nép itt mondja, nem igazi ha
ragos veres, csak habos veres, nem dicsőszínűen bíbor, csak könnyű vér
habos, pirholagos, fene megette. Miklája, ítt: család, kötőtűre kopott Susi,
ott: poeták társasága; mit akar mit akar Susim, ott áll imé az ajtóban
s néz, néz felém, hogy esik ki a szeme. Azt kérdezi:

- Kik vagynak Keszthelyre invitálva? Csupa poéták? Ott lesz ugye
Kisfaludy is? S viszi magával a kapitánynéasszonyt is, igaz?

- Nem hinném - dörmögte, s a keringéstől fáradtan, nekidőlt a
házacska falának. - Nem költőnék tanyája a Helikon.

---: Akkor hát Dudink sem lészen ott? - kérdezte Berzsenyiné az ura
elébe állva és sietve kiigazította magát - vagyishát Malvina, a poéta,
ahogy szegény, jobb sorsra, s bár végre egy derék férjre érdemes, kicsit
már bizony időt töltött húgunkat, Juditot az a francos gusztusú finnyás
Kazinczy elkeresztelte ...

- Mit tudtál mondani? - kacagott fel Berzsenyi - időtöltött? Időt

töltött a húsz esztendős Dudi? - és bőven, szélesen nevetett.
- Nekem már három gyerekem lett tőled ennyi idős koromra 

rnondta az asszony, legyintett egyet, meg a vállát is felrántotta.
- Kölcsönkérjük Somsichtól a csukott batárt? Vagy a miénkbe mégy?

Mert annak mindig azonmód a sarkából ki van fordulva az ajtaja s be
fúj rajta a szél. Ha azon mennél, akkor egybefordított két vaslábasban
parazsat tétetek a lábzsákod alá. Kimosom a fodros kézelődet. A iekete
dolmányodat is kellene kefélni. Ne valami ápolatlan vén falusi medve
pátronálja Keszthelyen Dudinkat annyi nagy urak között, ha leány létére
mégis ott lenne, szegény.

- Szegény?
- Hát - Susi megint vállat vont, - amúgy módosabb nálam, nem

mondom. Neki több jutott a Dukai Takáts vagyonból, mint nekem. Le
hetnétek egy poéta pár tik is, mint Ferenc úr meg a Sophieja, tik is! Bogy
rníért is nem őt vehetted el inkább, mint engemet?

- Mit beszélsz? Kinek tudtad te ezt mondaní?
- Csak úgy magamnak mondom. A magamét. Ahogy te szoktad,
- l!;n a világhoz beszélek mikor verseimet mondom, én ...
- A világhoz bizony! Nelli, Fancsi, Lili, Lolli, Cynthia vagy ki a

szösz, bizony, egy egész világ asszonyregementjének írsz, meg beszélsz te.
Dúdinak az egész nevét megdicsőítve hosszú verset fabrikáltál. De nékem
úgy, hogy az igazi nevem belétetted volna, soha egy poémát nem csinál
tál. Soha.

Odaugrott, elkapta az asszony két kezét: - Mi lelt ma, kincsem:
Hogy én tégedet nem? Susi? Hát nem te vagy-é mindenki, száz néven is
elnevezve? Nem te vagy-é a megelégedésem?

-Kemenesaljára is örökkön visszavágyol. Azt írtad, szerelern láncai
kötnek oda. Kihez? Dudihoz?
~ Csak nem féltés bántja az én egyetlen Susimat? - mormogta Dá

níel - Neked, hiszen tudod, hallottad, megírtam, te vágy "az édes fiatalka
kineik itt oldalán örökre megültem" ...

- Féltés? - mondta Susi és kihúzta a kezét aDánieléből.
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- Inkább siettetIek, hogy csak menj, menj, készülj a barátaid, a
tudós társaság közé. Dudítól féltselek, én? Nem kellhetsz te már az én
öcsémnek. Tudod azt jól, Dániel. Hanem, hogy tenmagadtól nem kell-é
hogy féltsélek - mikor azt a nagy, hiábavaló epekedésedet látom Dudink
iránt - azt lásd, nem tudom,

Berzsenyi lassan elvörösödött.
- Asszonycsárogás, - mormolta. Hátat fordított Susinak s a házba

bement.

ESTE LETT, mire még egyszer elolvasta a meghívó levelet s ponto
sabban megértvén a benne foglaltakat, leintette Susi noszogató készülö
dését. Nem most, nem is a napokban, csak maid február 12,-f'n 1('."7 a
nagy solemnitás. Festetich egyben a király születésnapját is ünnepelni
óhajtja s éppen. azzal, hogy az ifjúságot az írásszerzésben és deklamáció
ban való példamutatás által jó ízlésre kapássák. Megtisztelő, sőt hízelgő

levelet írt. Mikor átfutotta a levelet, nem is figyelt ezekre s most, hogy
újra elolvasta, háborgó haragot érzett, mint mindig, ha valaki szemben
magasztalja. A dicséretben mérték soha sincs I Akkor sok az, ha kevés.
S minél zengzetesebb. annál sajgóbb hiányérzetet okoz. Somogy "Ka
zinczyja"? 01 Tisztesség az ország Kazinczyjának lenni, de Somogyénak?
Niklai bölcs! No hiszen! Bölcsnek lenni a makkos rengeteg közepéri. Csak
itt ne kellene élnie. Nem, nem Catónak van igaza, fordítva áll az: Inkább
Rómában második, mint Utícában első! Hanem a grófnak írt tavalyi le
vele azért úgy látszik, mégsem volt haszontalan. Tanácsot kér ebben a
levelében tőle.

- Tanácsot én csak enmagammal ülhetek! Még a nemzet nevelését
is csak a magam nevelése árán végezhetem. - Ne mondja el ezt írásban
a grófnak?

Egy pillantásra kísértést érzett, hogy éppen verset írjon a februári
keszthelyi ünnepélyre, Leült, s esti szokása szerint bőrborítású kéziratos
mappáját lapozgatta, melyben időrend nélkül sorakoztak a versei, a meg
jelentek, s a legfrissebbek is. A verscsomó tetején, egymást követve, lám
éppen a Susit dicsérő Magányossághoz és a hét évvel későbbi, a Vitko
vícs Mihályhoz című keveredett egyűvé. Olyanok voltak így egymás mel
lett, míntha hét év távlatából egymással feleselnének.

Mikor amazt írta, még a magány nagy,' termő boldogságót igért: élet
ereje teljében volt akkor, első versei megjelenésének idején. Akkor jog
gal írhatta, hogy a magányosságban van "menedéklakása a szabadságnak
s nemes érzeménynek". Miklán bezzeg másként lett! :És fanyar mosoly
lyal olvasta a másikat, a Mikláról keltett, (a gróf Niklát címez, Niklát ír
Kazinczy is, de ha Mikla az egyszer-l)

"Nyugodni. enni inni és alunni
Lehet mezőn is; 6h de mint örüljek
Fákkal füvekkel, ök1'ökkel sokáig?"

!ts alább:
"Szívemnek ember és tokon kebel kell
Kivel vegyítse érzeményeit
Elmémnek elme, mely megértheti . . ."

Legalább leveleket írok - határozta el hirtelen - prózai leveleket,
mert beszélgetni kell, erről a helikoni ünnepségről is beszélnem kell va
laki értö elmével ...

S már-már papirosért nyúlt, de a még mindig előtte fekvő Vitkovics
hoz írt verses levél kitárt lapjáról verssorok néztek rá:
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"Van ittis ember, mondd, de milyen ember?
Inség, gonoszság néz ki vad s%emébő~,

S ~esújt pipádért, hogyha nem vigyázasz,
Szemét sötétség, vállát terh sanyarja
S utálja mindazt, aki boldogabb
S mi szép mulatság, látni izzadását.
Mi szép nekem meg rajta szántanom
S aszott kezéből lesni sültemet? - "

No lám! Ezt aztán még módosítva helyre és alkalomra illesztve sem le
hetne felolvasni Keszthelyen a grófi körben. Hogyan is érthetné meg a
gr6f effajta lelkiesméreti háborgatásokat? És mégiscsak oda kell elmennem
elmét mívelni, tanácsot adni, ahová hívnak, ahová lehet, ahol hm ... Kis
faludy is ott lesz. Horváth Adám is, szegény ... És Dudi is!

Mintegy feleletül repdeső gondolataira, az imént olvasott vers hát-
rább következő sorai bukkantak fel hirtelen emlékezetéből:

"Rendeltetésünk nem magányos élet
S örök komolyság és elmélkedés,
Hanem barátság és társalkodás."

- De a keserves ménykőcsapja meg, hát beteg vagyok én? Beteg,
hogy régi, hűlt magamat idézem, kérőzöm. magammal társalkodom, mint
egy magát kárhozatra ítélt szellemi Onan?

- Ki, ki innen, mert megfulladok ! Hányadika van? Hányadika? 
Dühödten kereste s nem látta meg a falon előtte lógó kalendáriumot.

- Hányadika van már? - kiáltott fel s kinézett a jégvirágos ablakon.
Odakint, a telelésre dőlt világon jégpáncél feszült. Ha igy tart a tél, Dudi
szánkázni járhat a Balaton jegére.

- Szóltál? - kiáltott be Susi az ajtón.
- Nem! - kiáltotta vissza - nem látod, hogy ... dolgozom. - így

mondta, életében először mondta így azt, hogy verset kell írnia: dolgo
zom, Susi nagy szemet meresztve kapta vissza fejét az ajtónyílásból. S a
faggyúgyertyát a még nagyobb takarékosságet sürgető ösztöne ellenére
elsőízben nem fujta el. Ahogy máskor szokta, ilyen késői időben.

JANUAR KÖZEPÉTÖL, azaz a meghívó kézbekapásától február ti
zedikéig, Keszthelyre indulásáig négy hatalmas verset írt és hat prózai
levelet. Közben ráért Bárány Boldizsár hozzá bírálatra megküldött ódá
ját apróra szedni s lesztétikai és stilisztikai tanácsokkal ellátva megvála
szolni. Ha nem írhatott, nem lelte helyét. Ha Susi a szobába lépett, ki
küldte. Panaszolta, hogy a kutya se nyítja Tá az ajtót, s mikor egyik este
Somsichék beállítottak, vette a kalapját, kiment az istállóba s egy óra
hosszat nem jött elő.

- Két dolgot nem lehet elviselni - mondta Susinak, mikor az ha
bozvamentegetőzött a már éppen haza készülő szomszédoknak - azt,
hogy az ember mindig egyedül van s azt, ha soha sincsen egyedül. - Som
sich, mint valami jó tréfán, nevetett ezen.

- Na - mondta - ezt fel is jegyzem magamnak a kalendáriumba!
Most aztán menjünk, vagy maradjunk?
~ Maradjatok - mondta, hirtelen széles jókedvre derülve, - Susi,

bort, kalácsot. - De maga csak egy pohár vöröset hajtott fel, s máris úgy
nézett a vendégekre, hogy azok búcsúzkodní kezdtek. Alig ültek fel Som
sichék a szánra, már ült is, írt. Levelet Kazinczynak.

(Folytatjuk)
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