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Málnási Ferenc 
 

„Úgy szeretem Rodostót, hogy el nem felejthetem 
Zágont.” 

(420 éve született Mikes Kelemen) 
 
„Rengeteg havasok alján van egy szép, nagy székely falu: Zágon a neve. 

Három oldalról erdős hegyek veszik körül a falut, mely egy háromágú 
csillaghoz hasonló fennsíkon fekszik. Mint egy gyönyörű kert, olyan Zágon, 
melynek legszebb pontján állott Mikes Kelemen szülőháza, tölgyes erdő 
közepén… Ha valaki a hűségnek személyi nevet akarna adni, nevezze Mikes 
Kelemennek. Íme, ez ember, aki megható hűségével tette halhatatlanná a nevét. 
Aki ifjú korában került II. Rákóczi Ferenc udvarába, s többé el nem maradt 
neve mellől, követte bús vándorlásaiban, megosztotta vele a számkivetés 
keserveit, zokogott ravatala mellett, s ő maga is, hosszú évek múltán, ott hunyta 
le örök álomra szemét, ahol ura: az idegen földön, tenger partja mellett, nagy 
Törökországban. Hűséges lelkének örök emléke az a 207 levél, amelyet idegen 
földön írt, s melyet amellett, hogy becses adatokat szolgáltat Rákóczi életének 
utolsó fejezetéhez, jeles íróvá is avatja a derék Mikes Kelement” – vallotta 
Benedek Elek (Nagy magyarok élete. Társ Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2006, 5). 

Mikes Kelemen alkotása eredetiben kézzel írott, kötetben nyomtatott 
prózaszöveg, levél. Fiktív, el nem küldött 207 levél egy képzeletbeli 
nagynénjéhez: „Groff P…E… irot leveli M…K.” Koherens, összefüggő 
szöveg, mindenik levél szerzője azonos, és azonos a címzettje is. 

Az a világkép – valóságos és elképzelt – világdarab, amely a szövegben 
kifejezésre jut, egyrészt valóságos: a Rákóczi Ferenc vezette bujdosók élete, a 
törökországi szokások, életmód, maga a város, az emberek, a tenger, a szüret, a 
török birodalom diplomáciai erőfeszítései, Mikes diplomáciai útja Jászvásárra, 
bukaresti tartózkodása stb., olvasmányai alapján elképzelt világkép. Mikes 
leveleinek középpontjában II. Rákóczi Ferenc fejedelem áll, az ő emberi 
nagysága világítja be az első 117 levél lapjait, s a halála feletti mélységes 
fájdalom árnyékolja be a későbbi leveleket, míg az utolsó levelekben nagyobb 
teret kapnak az olvasmányélmények. 

Mikes levelei mélységes hazaszeretetének tükörképei, Mikes magatartását 
hazája iránti szeretete irányítja, s ez indítja a bíráló megjegyzésekre is. Magát és 
társait bujdosóknak nevezi, és minden levelét az elveszett Tündérország, Erdély 
iránti ragaszkodás pátosza fűti át, élete a megrendítő hűség és hazaszeretet 
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példája. Leveleiben a jó gazda szemével néz körül, ha valami hasznos dolgot lát, 
nyomban arra gondol, milyen előnyös lenne mindezt meghonosítani 
Erdélyben. Például gyapotot, selyemeresztő bogarakat. A tenger hullámai, a 
rodostói szüret, a török ifjak nevelése, a török ételek, a török asszonyok stb., 
mind-mind az elveszett szülőföldet juttatja eszébe. A fejedelem halála után 
keletkezett egyik levelében olvashatjuk, hogy sok év után letette a francia 
köntöst, és ismét székely ruhát vett fel. 

A szövegtípus: magyar nyelvű, régies elemeket tartalmazó, írott szöveg, 
kapcsolatteremtő, érzelemkifejező, szépirodalmi szöveg, levél, irodalmi napló. 

A szöveg stílusa is szépirodalmi, amely a székely emberek mindennapi 
beszédéből táplálkozik, könnyed, társalkodó hangú, a szelíd harag, az öröm és a 
bánat, a keserűség és a férfias megnyugvás színezik a stílusát. A szöveg 
írásjegyeinek stílushatását (az eredeti kézírásban) a régies formájú betűk adják, 
ezek egyéni betűk. Egyes szavakat a kiejtés szerint, fonetikus formájukban ír le: 
kéd, bé akarok menni, itt vagyon a mi rakás kenyerünk. 

A szöveg szavainak stílusértéke Mikes leveleiben is abban jelentkezik, 
hogy a szavak elsődleges, szótári jelentésére ráépül a másodlagos, a 
szövegösszefüggésből adódó, az érzelmi-hangulati többletjelentés. Különösen 
akkor, amikor Erdély és Rákóczi iránti ragaszkodását fejezi ki. Találó jelzők, a 
jelenség lényegére tapintó kifejezések sorakoznak a levelekben: A kellemes hír 
jószagú, csendülő hír, a barátságtalan levél hidegebb téntával vagyon írva, a  
fejedelemasszonyt kigyomlálták a világból, az Isten nagy cselédes gazda, a világ nagy 
vendégfogadó, a török dervisek bőrharangok, a szeretet megenyvezi a barátságot, az 
asszony Rodostóban olyan gyümölcs, amelyet nem visznek az asztalhoz, Rodostó 
kedves, megunt város,  a szultán vendégsége igen szomorú vigasság, az asszonyok 
bóbitás foglyok, szép tyúkok, a hajók tengeri lovak stb. 

Mikes képei, kifejezései igazolják, hogy észjárása a székely népnyelvhez 
igazodik. Hasonlatai is népies fogantatásúak: az erdélyi asszonyok szava állandó, 
mint a brassai havas; egy erdélyi asszony sem ér-é annyit, mint tíz magyarországi?; a rózsa 
többet ér a kórónál, a nap fényesebb a holdnál; Mikor Magyarországon napfogyatkozás 
vagyon a napban, csak egy erdélyi asszonyt vigyenek oda, annak szépsége elég fényességet ád. 
Egy másik levelében pedig az a kívánsága: Édes néném, erdélyi feleséget adjon kéd, 
mert nem tudok olyan országot, ahol az asszonyok olyan érdemesen viseljék az asszony 
nevet, mint a mi Tündérországunkban. Rákóczi fejedelem halála után árvaságukat 
jellemezve mondja: …olyanok vagyunk, mint a nyáj pásztor nélkül. 

Az egészséges, jó kedélyű ember, a közvetlen beszélgetés hangját idézik 
szójátékai: Már egy hete, hogy egymással nem nevettünk, és ez az idő hosszabbnak tűnt 
nekem, mint a nyúl farka…; Hát ez nekem jólessék, hogy a levélben káposztásfazéknak 
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neveznek?, Mert én úgy szeretlek, édes néném, mint a káposztát. De tudja kéd, meddig 
szeretem kédet? Valameddig dohányozhatom… Még akkor is, amikor valamilyen 
szomorú történetet mesél el, a végén feloldja egy humoros szójátékkal. A 97. 
levelében mondja el, hogy a szultán elrendelte a nagyvezír megölését, s Mikes a 
levelét így fejezi be: …én is alunni megyek, és megparancsoltam, hogy mihent elalszom, 
minden bolháimat megöljék, mert már így is elég vagyon… Egy másik levelét így fejezi 
be: Maradok a kéd köteles, láncos, madzagos, spárgás és zsinóros szolgája. 

Mikes mondatszerkesztése is az erdélyi székely népnyelv hatását 
tükrözi, kijelentő mondatait váltakoztatja kérdő és felkiáltó mondatokkal, és 
mindenkor tiszta magyarsággal ír:  Mi még itt vagyunk, de nem tudjuk, mire 
ítéltetünk: hadakozásra-é vagy békességre? Gondolom, hogy az utolsóval vetnek itt lábra…;  
Nagyon biztatnak a hadakozással, de mennél inkább beszél a török hadakozásról, annál 
nagyobb kedve vagyon a békességre…; Az volt végezve, hogy mi ide békességre jöjjünk, és 
ebben az országban töltsük el a bujdosást…; 

Látja kéd, mely jó az Isten, ha egyik kezével eltakarja előttünk Erdélyt, a 
másikával táplál.” 

Mikes majdnem egész életét idegen földön töltötte, mégis hamisítatlan 
tisztaságú maradt a beszéde, nyelve. Leveleiben gyakran él a közmondásokkal, 
szólásokkal: Ki-ki a maga kádjáról dézsmál; Az ember fogával ás magának vermet; 
Nyernek rajta, mint Bertók a csíkban. Képeit a mindennapi életből meríti, 
különösen a természetben dolgozó ember és az évszakok ragadják meg a 
képzeletét: De micsoda szép térségeken, micsoda helyeken megyen az ember Bukuresttől 
fogva egész Jászig…;  … egy menyasszony gyönyörűséggel járhatott volna velünk…,   
mindenütt a mezők bé voltanak terítve virágokkal, hogy csak szekfűre és tulipántra léptek a 
lovaink.  „Mikes nyelve tősgyökeres székely-magyar nyelv, fűszerezve az író 
szeretetre méltó lényének minden kedvességével” – idézzük újra Benedek 
Eleket. 

Mikes Kelemen magasabb művészi szintre emelte a levél műfaját is, 
ugyanakkor egy újfajta prózastílus lehetőségeit is megteremtette, a spontán, a 
népi szemlélet, a népnyelv ízessége és a rokokó könnyedsége, játékos 
ellentétezés fonódnak össze levélstílusában. Paizs Dezső szerint Mikes tollán a 
nyelv „az értelemnek fényes és hajlékony, a fantáziának színes, az érzelemnek 
finom rezgésű eszköze.” A Mikes teremtette nyelvi hagyomány Mikszáth 
Kálmán, Móra Ferenc, Tamási Áron és Sütő András írásaiban él tovább. Ne 
feledjük el mi sem! 
 
 


