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Rl1rrocrz.t rranran^6.sa
A

,,R6koczi-6v'folyamdn i116 megemlekezri

a

fejedelem leghiisegesebb kovetojer6l: Mikes
Kelemenr6l is, akinek leveleib6l maradt rdnk a

leghitelesebb kep, portre II. Rdkoczi Ferencr6l. Az,
hogy szil'tinkhoz olyen kozel dll a nagy fejedelem,
els6sorban Mikes
azt
halhatatlan tettein kivril
koszonhetjtik.
Kelemen leveleinek
Mikes Kelemen 1690-ben szuletett Zdgonban
(Erdely, Hdromszek megye). Edesapja, Mikes P6l,
Thokoly oldaldn harcolt, majd csdsz6ri fogsdgba
meghalt. Edesfia szuletese eveben
esett, ahol
anyja l0 evi ozvegyseg utan, f6rjhezment Boer
Ferenchez, aki kes6bb szinten reszwett a Rdkocziszabasdgharcban.
Mikes Kelemen nemesi szarmazAsi, foldbirtokos csal6dbol sz|rmazott A mi hazulrol legjobban
szekelysege. T6jszol6sa,
megmaradt benne
szokAsai, eszejdrdsa alig vdltoztak tobb mint egy
felevszinad alatt, amig tavol elt szrilofoldjetol. Ez
vilaglik ki minden megnyilatkozdsdbol, f6kent
leveleibol.

Kor6n, I I eves kordban elkertil hazulrol: szulei
beiratjak a kolozsv6ri jezsuitdk kollegium6ba. Itt
tanul het evig, amig nagybirtyja, Mikes Mih6ly,

II.

Rd.koczi Ferenc tabornoka tandcsdra be nem lep a
fejedelem aprodiai sordba.
Mikor Mikes R6koczi szolg6lalAba szegodott, a
Yezerll Fejedelem hatalmdnak tetopontjdn 6llott. A
szabadsdg ugye azonban hamarosan rossz fordulatot
vett. A f6urak kezdtek elfordulni Rdk6czitol es a
klilfoldi, f6leg francia segitseg elmaradt. 1708-ban
bekovetkezett a szerencsetlen v6gti trencseni, majd a
romhdnyi csata. A fejedelem Lengyelorszdgba megy,
hogy orosz es lengyel segitsegrol t|rgyaljon' Ezalatt
K6rolyi Sdndor Majtenyndl letette a feglwert.
Mikes koveti urdt Lengyelorszdgba, s6t, amikor
a fejedelem Danzigban hajora ult, hogy Franciaorsziryba menjen, oda is elkiseri. V6ltozatos esztend6ket toltott Mikes Franciaorszagban, ahol
feltarult elotte nemcsak XIV. Lajos, a napkirdly udvardnak minden fenye, hanem egy virdgzo kultura es
irodalom teljes gazdagsaga.

XIV. Lajos meghalt es utodja beket kot az
osztr6kokkal. A magyar szabads6gharc ilgye elvesztette erdekesseget a franciak szdmdra. Kitor az

es III' Ahmed szult6n
l717 -ben hajora sz6ll
Rdkoczit.
TorokorszdLgba hivja
osztrdk-torok haboru
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II.

Rrlk6ezl Ferenc,

Marseille-ben
Mikes is.

a

A

Nagys{gos FeJedelem

fejedelem es kisereteben

ott

van

A torokok nagy tisztelettel es pomp6val
de kozben seregeik
fogadtak a bujdoso fejedelmet,
veresdget-veresegre szenvednek el az oszttitkoktol es
l7l8-ban kenytelenek megkotni a beket. A
bekekotes egyik osztr6:k feltetele, hogy
nem maradhat a torok f6v6rosban.

a

fejedelem

A bujdosok els6 dllomdsa Bojtikdere, majd
Jenik6. Vegril Rodost6, ez a kies fekvesti vdroska
kovetkezik a Mdrvany-tenger partj|n, ahol vegleg
megtelepszenek.

Rrikoczi ahogy Mikes meseli kes6bb
leveleiben a sz|m'(izetesben sem volt tetlen.
Szigorri eletrendet szab ki mag6nak es korirja az irodiak
nyezet6nek. ,,Klastromi eletet eltink
minden ordnak megvan a maga foglalatoss6ga.
-6maga is kedvet kap Rakoczi pelddjdra, aki Val-irasra. Naplot vezet (arn:lyet
lomdsait tria
- az
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fordit
kes6bb felhaszn6l leveleiben), majd franciabol
utja'
kirdlyi
keresztnek
magyarra ket konyvet is: ,'A
6s ,,Az ifius6g nevel6se'cimii miiveket'
1735-ben meghal a fejedelem' Leveleiben igy ir

Mikes

,,Magunkat sirattuk' kik a
a nagy
- gytszrol:jutottunk

'
legnagyobb ilrvastryra
a galatai (Kon(a
ellenere)
tilalma
korm6ny
titotUan

stantin6poly kulv6rosa) katolikus templomba
is
temettek el, edesanyj a, Ztinyi Ilona melle' Ott
sziilitnem
haza
nyugodott 7 | evig, amig a nemzet
tatta Kassara 1906-ban.
A fejedelem haldla Mikest nagyon megviseli:
benne tegibUU atyjitt, peldakepet vesztette el' Rodosto
u ,,rro-o.,rs6g helye'lett szdmdra, ahol minden csak
forduljak'
az" 6 drilga ui6tu eml6keztet: ,'Akarhova
puszta'
olyan
minden
es
minden Re emlekeztet
egyetlen
m6r
elhagyatott lett.'Nagy btnatAban most
-ben szuletik
,rigaiztatasu, id6toltese irds' I 7 37
mlg benne a gondolat, hogy az akkori divatos franciairodalmiformamintilj6ra6isleveleketirjonkepzeletbeli konstantindpolyi nenikejehez'
A level-forma villxzt6sdban ketsegtelentil hade hogy mtitAssal voltak Mikesre a francia minlik'
legve ma is el es a 18. sztnad magyar irodalmanak
maradandobbalkotdsdv|v6|t,aztegyedilsaj6tiroi
kozkeszsegenek, tiszta magyar nyelvezetenek es
vetlen stilus6nak koszonheti' Maga Mikes nem volt
tudat6ban iroi kepess6genek, nem is akart irodalmi
alkotast letrehozni: eppen ezert lett nagy iro es
alkotott orokertekii irodalmi mrivet' Pont ez a term6vil6gszetesseg ad leveleinek olyan beit, lzt' amely
azonaki
termett'
irodalmi magaslatra emeli' ironak
ban err6l nem vetett magdnak szdmot' hanem csak
mesel mindarrol' amit let, megfigyel' mint egy
maga
eleven eszri, minden ul6n erdekl6d6 ember' a
zamatos, szekely nYelvdn'
Osszesen 207 levelet irt Mikes 1737-t5L 176l'
ben bekovetkezett hatiiitig' A leveleknek nemcsak

irodalmiertekeori6si'hanematortenelemkutat6sis
sokat koszonhet nekik. Mikes mint szemtanu'

hfisegesen feljegyezte a Nagy Fejedelem eletenek
utolso eveit es a Rdkoczi-emigr6cio tortenetet'
Sz6munkra, akik szinten szdmkivetesben elunk'
v&Il:
a ,,L€veleknek' m6g egy nagy jelentosege lehet
.r.kbOl a levelekbdl megtanulhatiuk' hogyan
6s kell a nagy idegens6gben is hiien megmaradni
magyarnak! Peldat vehetiink Mikest6l' hogyan lehet

naiyobb ketsegbeesesben is hiv6nek'
rem6nyked6nek, kiegyensulyozott embernek marad'
ni, hogyan lehet a iitig ttitutt"ni elvek es eszmek
mellett!
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