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K Ó S A   C S A B A

Nyelvünk bujdosó fejedelme

A kolozsvári paptanároktól tanult stílust? A nagyságos fejedelem kancelláriá-
ján, Ráday Pál kancellári directortól? Párizsi esztendei alatt, Rákóczi Ferenc
kíséretének legifjabb tagjaként a levél-mûfajnak hódoló francia írástudók bû-
völték el?

Avagy már a gyermekkor feltarisznyázta? Háromszék és Zágon adta az életre
szóló ajándékot: a szókincs mellé a gondolkodásmódot, a tündérszárnyú mon-
datok röptetésének titkát?

Táncolnak, libegnek, a levegõégre kívánkoznak a mondatai. Megannyi éne-
kesmadár, tolluk aranyban, ezüstfényben villan. De ahogy rajokba gyûlve elhúz-
nak a szemünk elõtt, hirtelen elsötétedik az ég. Egy-egy könnycsepp hull alá
onnan.

Lakozik egy ifjú magyar a Boszporusz partján, Bejkoszban, aztán Rodostó-
ban, a magyarok utcájában, és röpteti a madarait:

„Édes Néném!… Látja ked, hogy Ázsiából írok kednek. Ha Amerikában vol-
nék, Missisipiából is írnék kednek…” De a madarak soha nem érkeznek meg a
szülõföldre, mert az õ madarainak tilos átrepülniük Erdély határán. Mint ahogy
tilos neki magának is visszavágyakozni Háromszékbe. Megüzenték Bécsbõl egy-
szer s mindenkorra: „Ex Turcia nulla redemtio.” Törökországból senki vissza
nem térhet!

Mikes Kelemen zágoni nemes, kuruc országháborító, II. Rákóczi Ferenc ud-
vari kamarása élete végéig számûzetett. Amikor - a szatmári békekötés után -
maradhatott volna, nem tette le a Habsburgoknak a hûségesküt, mint Károlyi
Sándor. Mint oly sok küzdõtárs. Mint, némi megfontolás után kancelláriai fõ-
nöke, Ráday Pál. Ment helyette a fejdelemmel bujdosóútra, Lengyelországba,
Párizsba, végezetül elhajózott vele török földre.

Sorsa a fejedelem sorsához kötött, eloldozhatatlanul. Akkor sem oldozná
el, ha megtehetné. Zágoni Mikes Kelemen a hûséggel jegyezte el magát.

Több mint negyven rodostói esztendeje alatt kétszázhét levele, lélek-, táj-
és emberrajza íródik – azokkal a varázslatos szavakkal, amelyeket ide menekí-
tett a félhold sarlója alá, a Márvány tenger partjára, a magyarok utcájába. Ame-
lyeknek itt rak fészket messzi idegenben, hogy dédelgesse és melengesse õket.

Mikes Kelemen portrét rajzol a szultánról, a török fõemberekrõl, a háborús
tervekrõl és az övéirõl is, természetesen, a bujdosókról. Bemutatja a török
köznépet, a török szokásokat, a török világot – és szállnak, repülnek ezek a
mondatok is, mert mást nem is tehetnek. Mert bárhová is sodródnak, ez a
természetük.

Megír mindent, amit megörökítendõnek tart. Tudja, hogy most Törökország-
ban is történik a magyar história, és a históriának nem lehetnek üres lapjai.

Ha Mikes Kelemen nem száll fel arra a gályára, amely Jenikõbõl Rodostóba
viszi a bujdosókat, tudnánk-e róla, hogy a gályapadhoz láncolva, félmeztelenül
kik vonják a lapátot török felvigyázók korbács-suhogtatására?
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Kétszáz gályarab rándítja vezényszóra a lapátokat, viszi elõre hajót: „Igen
szép múlatság azt nézni, de meg, ha az ember azt gondolja, hogy azok a sze-
gény rabok csaknem mind keresztények, és hogy holtig ott kell maradni nekik,
megesik az ember szíve rajtok... A való, hogy az ételöket megadják, de a
ruházatjok csak rongyból áll.” Keresztény rabok, közöttük magyarok. A magya-
rokra ez alkalommal – mivel Rákóczi fejedelem és a kísérete utazik a hajón –
inget adtak. Kivételesen kímélettel bántak velük. „De másként ing nélkül dol-
goznak, és a verést legkisebbért szenvedniök kell, amint magok is mondogat-
ták szegények.”

Mondogatták? Igen, mert míg a magyar és török elõkelõségek a fedélzeten
társalogtak, a háromszéki ifjú lebotorkált az evezõpadokhoz. Vitte a kíváncsi-
ság, vitte a szíve.

„Az õ székek úgy vannak rendiben egymás után kétfelõl, valamint a temp-
lomban szoktak lenni – közepette utca vagyon, ahol szüntelen járnak alá s fel a
tisztek, és azt nézik, ha valamelyik nem vonja-e jól a lapátot, ha beszéllnek-é
egymással. Kinek-kinek a maga helyén kell maradni, oda van láncolva, és mihent
a vonást elhagyják, és olyankor igen szomorú zörgést hall az ember: mert csak
a sok lánc zörgésit lehet hallani.”

Mikes Kelemen megtalálja a módját, hogy a tilalom ellenére is szót válthas-
son a magyar rabokkal. Kérdi tõlük: mióta vannak a gályán. Húsz esztendeje.
És ha közbenjárna, hogy megszabaduljanak? „Miért mennénk mi már Magya-
rországba?” – válaszolnak a rabok. Feleségük, gyermekük tán nem is él, és ha
élnek is, már meg sem ismernék õket. Itt ételt adnak, beleszoktak a rabságba.

Megdöbben az erdélyi ember: „Nem vártam ezt a feleletet töllõk, másként is
gondolkodnám, ha helyettök volnék.” Ám õk így gondolkodnak, nyomorúsá-
gukba beleszokott, szülõföldjükrõl kitépett magyarok. Vonják, viszik a gályát a
víz hátán, szinte szakítja ki az evezõ a karjukat, csattan a hátukon a korbács.

Látjuk õket ma is, fülünkbe süvölt a török tisztek vezényszava, halljuk a
láncok csörrenését. „Szomorú zörgés.”

Miként a gályát, megrajzolja, néhány tollvonással a jellegzetes ázsiai török
várost is, amelyben a szép házak csak a falaikat mutatják az európai embernek.
„Mivel az utcára nem hagynak ablakot… hogy a feleségek ki ne láthassanak.”
Az erdélyi ember mindjárt meg is dicséri a jószívû férjeket, nem másként, mint
egy Mikes Kelemen-i fordulattal: „Micsoda szép dolog az irigység!”

Nem rökönyödik meg a savanyúvizes fürdõben sem, mert ahány ház, annyi
szokás. „Negyven, ötven mérföldnyirõl ide eljõnek az emberek szekereken fele-
ségestõl, gyermekestõl. Húsz vagy harminc szekeret meg lehet látni a sár körül,
és abban a sok asszony, férfi, gyermek úgy hevernek, nem külömben, valamint
a sertések…” Gyógyerõt tulajdonítanak ugyanis a sárnak, amiben Kelemen nem
hisz, ám miután megkóstolja a rossz ízû, sós savanyúvizet, maga is lelkiismere-
tesen belehever a sárba. Mert csak akkor tagadhatunk valamit, ha az igazunkról
meggyõztük magunkat.

S hogyan élnek a rodostói magyarok? Mikes Kelemen tolla nélkül ezt a külö-
nös fejedelemi udvart sem tudnánk magunk elé képzelni:

„A való, hogy egy klastromban nincsen nagyobb rendtartás, mint a fejede-
lem házánál. Ezek pedig azok a rendtartások: Reggel hatodfél órakor a dobot
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megütik, akkor a cselédeknek fel kell kelni, és készen kell lenni hat órára. Hat
órakor dobolnak, és akkor a fejedelem felöltözik – azután a kápolnába megyen,
és misét hallgat. Mise után az ebédlõházba megyen – ott kávét iszunk, és do-
hányzunk… Amikor az óra három fertály nyolcra, akkor elsõt dobolnak misére,
nyolc órakor másodikát, és egy kis idõ múlva harmadikot dobolnak – akkor a
fejedelem misére megyen, mise után a maga házába megyen, és kiki oda megyen,
ahová tetszik. Tizenegyedfél órakor megütik a dobot ebédre, és tizenkét órakor
asztalhoz ülünk, és törvényt teszünk a tyúkokra…”

Ki mondaná, ki írná másként így, hogy: megebédeltünk, mint zágoni Mikes
Kelemen?

És ki írhatná rajta kívül „Úgy szeretem már Rodostót, hogy el nem felejthe-
tem Zágont”?

És ki írhatná ezt: „A nagy vígasságban csak suhajtunk s olyan jó kedvünk
van, hogy majd meghalunk búnkban”?

Nemcsak belsõ kamarása õ Rákóczi Ferencnek, hanem kincstartója a hazai
tündérkertben kivirágzott anyanyelvnek is. A székely élõbeszédet hozta el, Len-
gyelországon, Párizson, a tengeren át Kis-Ázsiába, itt õrzi évtizedeken át, halá-
láig, érintetlen szépségében és tisztaságában. Hozta a szökellõ gondolattársí-
tásokat, az ellentétek bukfences játékát, a bûbájos észjárást, a népi stílusfor-
dulatokat.

„Egy vaknak nehéz a világtalant vezetni.”
„Minden szerencsém, jószágom jégre vagyon építve.”
„A megorvosolhatatlan dolognak nincs jobb orvossága az elfelejtésnél.”
 „Az idõ jó orvosság.”
„Halál ellen nincs orvosság.”
„Halál ellen nincs fû a kertben.”
„A szegény fogja a madarat, a gazdag eszi meg.”
„A szegénynek szerencséje is szegény.”
„Aki gazdagabb, az hatalmasabb.”
„Aki hatalmasabb, az erõsebb.”
„Ki sokat ígér, keveset ad.”
Nála az indulat legfelsõ foka, amikor „beste kurafinak” nevez valakit. Egyéb-

ként az epeömléses harag is humorral kívánkozik ki belõle. Fõ- és jószágvesz-
tésre ítéltetés? Ex Turcia nulla redemtio - üzeni Mária Terézia?  „Tartozunk
meghálálni a királynénak hazánkból való kirekesztésünket, mivel ott az élet
fogyatkoztatására több ok vagyon. Itt nincsen bajunk se tiszttartóval, se szám-
vevõvel. A perlekedésben a fejünk nem fáj. A kvártélyos nem szomorgat. A
jószágszerzésen vagy elvesztésin nem törõdünk. A más sorsát, tisztségét, elõ-
menetelét, udvarházát nem irigyeljük. Gondolom, hogy más sem irigyli a mi-
énket…”

Rodostói mondatatit szállóigékként idézzük:
„Jobban szerettem volna káposztás fazék lenni Erdélyben, mintsem kávét

ivó findzsája a császárnak.” „Jobb volna Erdélyben málét enni, mint itt búzake-
nyeret.” „Mi haszna vagyon egy éhenhalónak abban, hogy Kolozsvárt jó kenye-
ret sütnek.” „Micsoda szamár ez a világ, vagy mi vagyunk szamárok, hogy úgy
kapunk rajta.”



39

Ez a hazulról hozott nyelv avatja a tizennyolcadik század legnagyobb magyar
írójává, ezért talál nála Kis-Ázsiában is minden hangulat, érzés, gondolat, íz
megfelelõ és csakis reá jellemzõ szót, jelzõt, kifejezést.

Amikor elveszíti élete legszeretettebb emberét, amikor halálos ágyán többé
nem mozdul, õ így zárja le, egyetlen szóval a fejedelem haláltusáját: „által-
ment.” Több tucatnyi szót ismerünk a halál jelölésére, egyik sem ilyen megrá-
zó, egyik sem ilyen egyszerû, ilyen pontos. Általmenni egyik létbõl a másikba:
Mikes Kelemen óta meghalni is könnyebb.

121. levelét gyakorta ütöm fel.
A számûzött Rákóczi rodostói házában vagyunk, ahol – miként láttuk – szi-

gorú rend szerint zajlik az élet. Szabott ideje van a misének, az együtt kávézás-
nak, a dohányzásnak, az estvéli imádságnak. Az estvéli imádság és a vacsora
között, délutáninként a fejedelem mesterember. Fúr, farag az esztergában, sza-
kálla tele forgáccsal. Alkonyat idején, még vacsora elõtt a hivatalos ügyekkel
foglalkozik. Például a vásárlások ellenõrzésével.

A számadás Mikes Kelemen dolga. Odaáll a fejedelem elé, és átadja a
papíruszt, amelyre felírták, milyen portékát és mennyiért vásároltak a város-
ban. Rákóczi gondosan végigböngészi a listát, ujjával rábök egy-egy számra:

– Drágán fizették, nem kellett volna úgy venni.
Megesett az ilyesmi máskor is, nem egyszer, nem kétszer. Szegény fejedelem

udvarában minden polturának helye van. De hát éppen az udvari kamarás ne
tudná ezt? Nála gondosabban senki sem vigyáz a bujdosók pénzére. És mégis õ
kapja a szemrehányást. „Drágán fizették…” Azaz drágán fizette õ, aki a vásárlá-
sokat intézi Rodostóban.

Mikes Kelemen, aki soha, egy pillanatra meg nem bicsaklott a tiszteletben
és a hûségben, ezúttal felindul. „Erdélyi vér nem adomért szolgál, hanem a
becsületért” – hát talán a szolgálatában kételkednek?

Most, egyszer, egyetlen egyszer visszaszól. Ha kételkedik benne a fejedelem,
parancsolja másnak, vásároltasson mással!

Rákóczi visszaadja a listát, elfordul, hang nélkül. És nem szól a vacsoránál
sem Kelemenhez, nem szól hozzá másnap sem, egész nap.

Éjszaka nem jön álom a kamarás szemére, napközben nem mer a fejedelem-
re nézni. Harmadnap már se nem élõ, se nem holt. Délelõttönként, a kávézás
és a dohányzás után Rákóczi mindig visszavonul az írópadjához. Dolgozik az
emlékiratain. Kelmen összeszedi minden bátorságát. „már nem tûrhetem,
bémegyek utána az íróházába, ott eleiben borulok, és könnyes szemmel csó-
koltam kezét és kértem bocsánatot…”

A fejedelem – hisz’ éppen erre a pillanatra várt – feláll az írópad mellõl,
megöleli a kamarását.

– Megbocsátok – mondja.
Aztán kis hallgatás után, csöndesen hozzáteszi:
– Sokszor eszedbe jutok én neked, ha meghalok, sokszor megemlegetsz en-

gemet: de akkor késõ lesz.
Ennyi a 121 levél. Portré a kurucok számûzött fejedelmérõl.
Tizennyolcadik századi novella. Ének és sóhajtás.
Írta Mikes Kelemen. Egy másik fejedelem, nyelvünk bujdosó fejedelme.


