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Jancsik Pál 

 

Mikes sorsaMikes sorsaMikes sorsaMikes sorsa    
 

Te Kelemen, te Kelemen, 
főhelyen ülsz a szívemen, 
mint igazi fejedelem. 
 
Milyen sors is volt a tied? 
Csupa vesztés, csatavesztés, 
hányattatás és vettetés. 
Az apádat kivégezték, 
vagyonodat elperelték, 
elvesztetted a hazádat, 
anyád többé sose láttad. 
Lengyelföldről Albionba, 
öt évig Franciahonba, 
végül nagy Törökországba, 
bujdosásból bujdosásba. 
A reményed szertefoszló, 
végállomásod Rodostó, 
lettél honvágyban rostokló. 
 
Árva Torma Éva szava, 
édesanyád hívott haza: 
állj a császár oldalára, 
ez lesz a kegyelem ára. 
Csalogató otthoni táj... 
Maradtál — s hű így maradtál. 
 
Zsuzsika* is Bercsényiné, 
öreg férje kincseié. 
Nemsokára özvegyivé 
vált a sorsa, de már többé 
sem a tied, sem senkié... 
Elment a lengyelek közé. 

Aztán meghalt fejedelmed, 
ki apád volt apád helyett. 
Csodáltad őt nagyságában, 
„hűségének rabságában”. 
 
Társaid sorra kihaltak, 
Csáky, Zay mind itthagytak. 
Harsogott a Márvány-tenger: 
„Nem volt még ily árva ember...” 
 
Amint Kempisz Tamás írta, 
Kelemen meg olvasgatta, 
és latinul mondogatta: 
Delibere me... 
Szabadíts meg engem a gonosz szenvedé-
lyektől... 
Gyógyítsd meg szívemet minden rendetlen 
kívánságtól! 
Hogy belsőleg jól meggyógyulva és megtisztulva, 
alkalmas legyek a szeretetre..., 
állhatatos a kitartásban 
és erős a szenvedésre...** 
 
Te Kelemen, te Kelemen, 
főhelyen ülsz a szívemen, 
mint igazi fejedelem. 
 
Nagyobb hűség, hívebb hűség 
lakta a te szíved csücskét: 
hűséged a tiszta szóhoz, 
Erdélyhez és Zágonodhoz, 
magyarsághoz, székelységhez,  
nyelvben élő ékességhez.
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Tudásod és emberséged, 
humorod lett egyre mélyebb, 
míg körötted a hidegség, 
benned nőtt a szívmelegség, 
azt is tudtad, hogy csak az él, 
az marad meg, aki mesél. 

Győztes fejedelem voltál, 
magad fölött uralkodtál, 
nagy volt országló hatalmad, 
míg mindenek hulltak, haltak, 
teremtettél birodalmat. 

 
 

U. i. 
A gályarabságból II. Rákóczi Ferenc által kiváltott Horváth Ferenc, aki százhúsz évet 

élt, őrizte meg a Törökországi levelek mellett Mikes más munkáit (Mulatságos napok, 
Az idő jó eltöltésének módja) és fordításait is (Ifjak kalauza, A zsidók és az Új Tes-
tamentum). 
 

__________ 
*Kőszeghy Zsuzsanna, Mikes fiatalkori szerelme. 
**Az Imitatio Christi sorait Pázmány Péter fordította magyarra. 
 

 
 

 
 

Nagy Irén 
 

NyárNyárNyárNyár    
 

Harmatban fürdik a nyári reggel. 
Lágy fény hull a lombos cserefára. 
Vidám cinkeraj előre-hátra 
cikázik, s leszáll rá bő sereggel. 
 
Tág mezőkön álmosító zsongás, 
szelíd dombok közt nyújtózik az út. 
Hűs hullámként öleli a falut 
friss-méregzöld kukoricás. S ha más 
 
irányt vesz a szél, át a dombokon 
harangszót hoz. Nem is valódi már: 
emlék ez is tán, mint sok régi nyár, 
mitől a gyász s az árnyék odébb oson.


