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sem lebet mondani, micsoda nagy sírás és keserűség 
/’agyon itt m¡közöttünk még csak a legalábbvalón is. ítéld  
el, ha lehet, micsoda állapotban írom ezt a levelet, de 
m ivel tudom, hogy örömest kívánnád tudni, mint esett 
szegénynek halála, m ind témával, m ind könn yhul- 
latásimmal leírom, ha szinte azáltal megszaporítom is 
keserűségemet.

Úgy tetszik, hogy az utolsó levelemet az elműlt hol
napnak 25-ik napján írtam va/a. Azután szegény mind 
nagy bágyadtságokot érzett, igen keveset, de másként 
m indent a szokás szerént v itt végben, abban a 
gyeugeségiben is az esztergájában dolgozott első áprilisig. 
Aznap pedig a hideg erősen jö tt reá. és annál inkább 
meggyengítette. Másnap jobbacskán volt. Virágvasámap 
a gyengeség miatt nem mehetett a templomban, hanem a 
köze! való házból hallgatta a misét. A mise után, amely 
pap odavitte neki a szentelt ágat, térden állva vette e l 
kezéből, mondván, hogy talán több ágat nem fog venni. 
HetJ'ün jobbacskán volt. kedden hasonlóképpen. De azt 
csudálta mindenikünk benne, hogy ő  semmit halála 
órájáig a háznál való rendben el nem mulatott, s meg 
nem engedte, hogy őérette valamit elmulassanak. M in
dennap szokott órában felöltözött, ebédelt, és lefeküdt, 
noha alig volt dél, de mégis ügy megtartotta a rendet, 
m int egészséges korában. Szeredán délután nagyobb 
gyengeségben esett, és csak mindenkor alutt. Egynéhány
szor kérdeztem, hogy mint vagyon, csak azt felelte: én jó l 
vagyok, semmi fájdalm at nem érzek. Csütörtökön igen 
közel lévén utolsó végihez, eltiehezedék, és az Urat 
magához vette nagy buzgósággal. Estve a lefekvésnek 
ideje lévén, kétfelől a karját tartották, de maga ment a 
há/óházában. A szovát igen nehéz volt már megérteni. 
Tizenkét óra fe lé  étszaka mindnyájan mellene voltunk. A 
pap kérdette tőle, ha akar/a-é felvenni az utolsó kenetet. 
Intette szegény, hogy akarja. Annak vége lévén, a pap 
szép intéseket és vigasztalásokat mondván neki, nem 
felelhetett reája, noha vettük észre, hogy eszin van. Azt is 
láttuk, hogy az intéskor a szemeiből könnyhnllatások 
fo/ytanak. Végtire szegény, ma három óra után reggel, az 
Istennek adván lelkét, elaluvék, mivel ügy holt meg, mint 
egy gyermek. Szüntelen reá néztünk, de mégiscsak azon 
vettük észre általmenetelit, midőn a szemei feln  yíltak. Ő 
szegény árvaságra hagya bennünket ezen a földön. Itt 
irtóztató sírás, rivás vagyon közöttünk. Az Isten vigasz
taljon meg minket. "

Mikes a fejedelem és több más sorstársának halála 
után 1741-ben szeretett volna hazatérni, de kérelmét 
M ária Terézia elutasította. Mint mélyen hívő ember, 
belenyugodott sorsába. A leveleken végigzengő alapdal
lam is az, hogy a „Mindenható akaratjára kell magunkat 
hagyni”. A hontalanná vált bujdosó végül már csak azzal 
vigasztalhatta magát, „hogy most már mindegy, hogy hol 
él az ember, Zágonban, Gdanskban, Grobois-ben vagy 
Rodostóban, hiszen a föld minden pontján egyformán 
közel és egyformán van mennybéli, igazi hazájától. Ne 
szomorkodjunk hát azon, hogy a dolgok nem úgy foly
nak, amint nékiink tetszenék. Aki a jövendőt igazgatja, 
azt í^tudja, hogy mint kell folynia azoknak.”

A levélíró ily módon szemléli és fogadja el élete 
mindennapjainak történéseit: „Aki a keresztet adja, a 
vigasztalást is attól kell várni. Aki a hideget adja, mentét is

ád melléje. Aki bennünket idehozott, az gondunkat is 
viseli.” Viszont meggyőződése, hogy a dolgok megváltoz
tatására, nemkülönben önmagunk jobbítására kötelesek 
vagyunk erőfeszítéseket tenni, s bűneinket meg kell bán
nunk. Tehát minden egyes embernek feladatai és céljai 
kell hogy legyenek -  az isteni végzés folytán is -  a világ
ban.

Bármerre is járt, szülőföldje, hazája emlékét magával 
vitte. Ezt igazolják a levelek és azon ismertté vált 
mondása is, mely szerint „úgy szereti Rodostót, hogy el 
nem felejtheti Zágont!” A hazai oktatásban, művelődés
ben, gazdasági életben reformokat sürget. Mikes szerint 
Erdélyben a legfontosabb feladat az ifjúság -  közöttük a 
nők -  oktatása, nevelése. „Az ifjúság szemünk előtt nevel
tetvén, a hazájához való szeretetet, az isteni félelemmel 
együtt több tudományokat és jóságos erkölcsökkel tanulja 
és gyakorolja." Hangsúlyozza az idegen nyelvek tanulásá
nak szükségességét, de ezek elé helyezi az anyanyelv 
ismeretét, ápolását.

Zágoni Mikes Kelemen több mint kétszáz év óta úgy 
él az olvasók, valamint a magyar irodalmat tanító és tanu
ló nemzedékek tudatában, mint a Törökországi levelek 
írója. Ezen művét angol, eszperantó, francia, lengyel, 
német, olasz, román és török nyelvre is lefordították. 
Kevesen tudják, hogy ő kiváló műfordító is volt. Vallásos, 
ismeretterjesztő és szépirodalmi műveket ültetett át ma
gyarra. íme, ízelítőül néhány cím: A keresztnek királyi 
útja (Benőit Van Haeften), A valóságos keresztyének 
tüköré (Mélicqe), A Krisztus Jézus éleiének históriája (Cal- 
met.) stb. Tekintélyes kéziratos hagyatékának nagy részét 
Hopp Lajos irodalomtörténész az Akadémia Kiadó gondo
zásában 1966 és 1986 között öt terjedelmes kötetben 
jelentette meg.

Befejezésként Mikes 1758. december 20-i, egyben 
utolsó levelét közöljük. Főművét, a Törökországi levele
ket a Szolgatárs olvasóinak figyelmébe ajánljuk. Meg
győződésünk, hogy azok 240-280 év távlatából is idősze
rűek, tanulságosak és mindannyiunk lelki épülését szol
gálják.

Rodostó, 20. decembris 1758.
Kedves néném, nemcsak mi, hanem az egész emberi 

tiemzet olyan, mint a halálra ítéltetett rabok, akik nem 
tudják, m ikor viszik, ki a halálra. A m i sorsunk éppen 
olyan. Mennyi urakot, nemesembereket temettünk már el, 
kit egy, kit más esztendőben, ügyannyira, hogy már csak 
kelteti maradtunk volt Zay úrral. Az Isten azt is kivét* a 
bujdosásból 22 octobris. Már most egyedül maradtam a 
bujdosók közül, és tiem mondhatom, mint eddig, hogy 
hadd vigyék k i ezt vagy amazt előre, m ert egyedül 
maradván, nekem kell kimet! nem az áldozatra. A Csáki 
tír halála után Zay urat tette volt a porta a magyarok 

fejévé, akik ebijen az országban vannak a császár protec- 
tiója alatt. Halála után a portára kelletett mennem, hogy 
hírré adjam halálát. A szokás szerént engemet tettek bás- 
bnggá, mert azt jó  megtudni, hogy akik ebben az ország
ban az öreg Rákóczival jöttünk, azok közül csak én 
maradtam, hanem akik most velem vaunak, azok újak. 
Micsodás a világi Menn yi változáson menteni már által, 
de az Istennek gondviselése mindenkor velem volt és 
vagyon mindnyájunkkal. Egész prédikációt csinálhatnék 
a siralomnak völgyében lévő változó életünkről, amely
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változást mindaddig próbáljuk, valamég az örömnek 
begyére nem megyünk. Vagyon immár egynebán y napja, 
hogy ideje visszaérkeztem. M it rendel az Úr ezután 
jélőlem, az ő  kezében vagyok, hanem azt tudom, hogy a 
pornak porrá kell /enni, és boldog az. aki nem az Úrnak, 
hanem az Úrba ha! meg. Annyi hosszas bujdosásom 
után kell-é mást kívánnom annál a boldogságnál.

Az e/ső levelemet, amidőn a nénémnek írtam, hu
szonhét esztendőt voltam, eztet pedig hatvankilencedikbe 
írom, ebből kiveszek 17 esztendőt, a többit haszontalan 
bujdosásba töltöttem. A haszontalant nem kelletett volna 
mondanom, mert az Isten rendelésiben nincsen haszon
ra lanság, mert ő  mindent a maga dicsőség!re rendel. 
Arra kell tehát vigyáznunk, hogy m i is arra fordítsuk, és 
úgy minden irántunk t>aló rendelése üdvösségünkre 
válik. Ne kívánjunk tehát egyebet az Isten akaratjánál. 
Kérjük az üdvösséges életet, a jó  halált és az üdvösséget, 
és azután megszűnünk a kéréstől, mind a bűntől, mind 
a bujdosástól, mind a telhetetlen kívánságtól Ámen.

A hízelkedő

Vigyázz/ ha a hízelkedő 
Rád mosolyog: oly tükör ő.

Kit mindég készen találsz: 
Színén lefestve láthatod 
Saját rózsás ábrázatod.

De csak míg előtte á/isz.

Csokonai Vitéz Mihály

Türelem

Élvezd az örömet,
De ne siess élni,
Hagyd a ja  gyümölcsét 
Nyugodtan megérni.

Nézd. a büza vetés 
Tavasszal hogy zöldül, 
Sűrű tömött rendben, 
Hogy búvik a földbül. 
Gyönge sása közt, mely 
Bő harmatot nyere 
Ott rejtőzik már a 

fövendő kenyere.

De türelemmel t>árd, 
Míg titka kiderí ti 
S ú j kenyérformában 
Asztalodra kerül.

Átkos a föld
A fö ld  drága, de még drágább az élet. 
Az élet sok. de több a becsület, 
s átkos a föld, hol bitangok henyélnek, 
s ahol vértől kővé/vk a füvek.

Horváth Imre

Tanácsok

Ne lépj soha fölkészületlenül
az emberek közé. Légy alázatos és szerény.
Légy kiváncsi a dolgaikra. Hallgasd meg őket. 
kérdezd k i őket. Tanulj tőlük, amíg lehet.
Vizsgáld meg érteiket. S amíg hamissága 
ki nem derül, semmit e l ne vess. Ha jó t akarsz 
ne ítélj elhamarkodottan. Magadat csapod be, 
ha nem figyelsz minden mozzanatra, ha 
üres hólyagnak, ostoba jajankónak tartasz 
bárkit is. mert nem érted, mert a vélemén ye más.

Légy igényes. Ne törődj senkivel.
BefeléJigye/j a makulátlan belső lobogásra.
S ne higgy a szavaknak, a dörgő szónoklatoknak 
csak azért, mert izgatóak /’agy szépen hangzanak. 
<4z irgalmatlan igazság hitvallója sose légy, 
többn yire kiátkozás. önkén y és öldöklés 
já r a n yomában. S ezekre nincs bocsánat.
Légy megértő és türelmes, mega/kut>ó soha.
Akik a mások életére törnek; így vagy úgy, 
azokhoz ne iegyyen közöd. Inkább légy áldozat.

Parancs János

Hallgatni

Hallgatni kell. A másik embert. 
Ahogy kiáltoz, sáros, megvert, 
kisemmizett, kis életét.

És látni kell a fa l mögött is 
az összekíiszált arcokat, 
mikor a könn y már véres pára 
s önként harapnak a halálba 
a csonkká csorbuló fogak.

A csenden tú l a másik csendet, 
amelyben szárny talan kerengnek 
az át rettegett éjszakák.
A csillagot, mely sosem keit fel, 
hallani kel! a másik ember 
kimondhatatlan igazát.

Lévay József
Kannás Alajos
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A Szövetségi Tanácsban alakult ki az a látás, hogy jó 
lenne baptista közösségünk és hazánk századvégi jeles 
évfordulóiról egy emlékkönyvet megjelentetni. (Többek 
közön az anabaptisták Magyarországra érkezésének 475., 
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 150., a bap
tista misszió újjászervezésének 125., a keresztyénség 
felvételének 1000. évfordulójára gondoltunk.) A tervek 
szerint 1999-ben vagy 2000-ben jelent volna meg ez a 
kötet. Több tanulmány és az illusztrációs anyag össze
gyűjtésre került, de sajnos a könyv megjelentetése mind 
ez ideig meghiúsult. A jeles évfordulók közé tartozik, 
hogy Kölcsey Ferenc Himnusza 1998-ban volt 175 éves. 
Nagy figyelmet keltett határokon belül, sőt azon kívül is 
Dr. A. Molnár Ferenc egyetemi tanár Jól értjük-e a Him
nusz első sorait?” című tanulmánya. Ezt megismerve 
kértük a szerzőt, bocsássa rendelkezésünkre írását, hogy 
az emlékkönyvben megjelentessük. Készségesen vál
lalkozott erre, sőt számunkra át is dolgozta azt. Mivel az 
emlékkönyv nem jelent meg, a Szolgatárs örömünkre vál
lalkozott a közlésre.

A. Molnár Ferenc nyelvész Debrecenben a Kossuth 
Lajos Tudományegyetemen végzett magyar nyelv és iro
dalom, valamint finnugor nyelvészet szakon, majd a 
Budapesti Egyetem könyvtár szakát is elvégezte. Jelenleg 
a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének a 
docense. A debreceni Kistemplomi-Ispotályi Egy
házközség presbitere. Részt vesz többek között a Dok
torok Kollégiuma, a magyar református egyház egyik 
tudományos műhelyének a munkájában. Tudományos 
tevékenységében és általában is nyitott más felekezetek 
és a más felfogásúak irányában is. Fő kutatási területe: 
magyar nyelvtörténet, finnugor filológia (újabban főleg a 
finn-magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok), régi 
magyar irodalom. Foglalkozik az egyháztörténet, valamint 
a folklór egyes kérdéseivel is. Ezekből a témakörökből 
számos szakcikke, több népszerűsítő cikke, valamint 
néhány könyve jelent meg.

Legutóbb megjelent kötete egy tanulmány- és 
cikkgyűjtemény, amelyet 1999-ben „Anyanyelv, vallás, 
művelődés" címmel Kolozsváron az Anyanyelvápolók 
Erdélyi Szövetsége adott ki (AESZ-füzetek 4; 114 1.), s 
amelyet röviden itt is szeretnénk ismertetni. Az írásokon 
átfénylik a szerzőnek a magyar nyelv és irodalom, 
valamint a (protestáns) keresztyénség és a Biblia iránti 
elkötelezettsége, szeretete. A kötet első részébe főképp 
egyházi szövegekkel kapcsolatos cikkek és olyan írások 
kerültek, amelyek bibliai eredetű szólásokat, szókapcso
latokat vagy egyházi énekek értelmezését tartalmazzák.

A másik felében több cikket is olvashatunk az Óma
gyar Mária-siralomról, amely az első magyar vers. A 
Halotti Beszéd (1195 körül) és az Ómagyar Mária-siralom 
(1300 körül) összehasonlító elemzésével is foglalkozik a 
szerző, s közli a második magyar vers, az úgynevezett 
Laskai Sorok (1433) szövegét és értelmezését. Ez egy, az 
oltáriszentséghez szóló ötsoros ima, amelyet a horvátor
szági Sibenik város ferences kolostorának egyik

kódexében találtak meg. Külön figyelemreméltó, hogy a 
Laskai Sorok szövege némi módosulással megvan az 
1531-es Thewrewk-kódexben is, amely tény -  a régi ma
gyar egyházi szóbeliségnek értékes példájaként -  szépen 
bizonyítja az ima folyamatos használatát. A szerző vizsgál
ja Balassi Bálint költői nyelvének szó- és szólásanyagát; 
ebben is vannak egyházi vonatkozások. A kötet utolsó 
cikke a névtan, a nyelvtörténet és a művelődéstörténet 
kérdései kapcsán főleg a keresztyén pelikán-motívummal, 
annak magyarországi elterjedésével foglalkozik.

Visszatérve a kötet első felére, mindenképpen figyel
met érdemel az Apostoli Hitvallás szöveghagyományáról 
szóló tanulmány. Nem hagyhatjuk említés nélkül a bibliai 
eredetű siserabad kif ejezés értelmezéséről és Ady Endre 
„Ifjú szívekben élek” című versének bibliás ihletettségéről 
szóló írást. Ebben a kötetben is szerepel a Himnusszal 
kapcsolatos cikk egy némileg bővebb változata. A Biblia, 
az erre épülő hitvallások, valamint a református egyházi 
énekek hagyományos szövegének értelmezése, -  a nyelv 
történeti változásai miatt ma már esetenként félreérthető 
vagy nem pontosan értett szavainak, kifejezéseinek -  
magyarázata a konkrét egyházi tevékenység és vallás
gyakorlat szempontjából is fontos. És ismételten rávilágít 
az identitás jelentőségére, s arra is, hogy valaki ne csak 
hallja, olvassa (a régi) egyházi szövegeket, hanem minél 
jobban értse meg és vgy még mkúbb éljen az.ok szerint. A. 
Molnár Ferenc igen alapos filológiai ismeretekkel, gazdag 
példatárral alátámasztva megírt tanulmányai ebben szin
tén segítenek.

Bereczki Lajos

***

A Szolgatárs jelen számában közöli másik kél tanul
mány is az emlékkönyvben jelent volna meg. Mindkettő 
az 1848/49-es forradalommal és szabadságharccal kap
csolatos. Az egyik szerzője Dr. Gáborjáni Szabó Bolond, 
a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi 
Gyűjtemények igazgatója. Az írás a lap 38. oldalán 
olvasható.

A másikat Bereczki Lajos debreceni lelkipásztor, az 
Alkotmányügyi Bizottság elnöke írta, aki egyben a 
Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának 
osztályvezetője. Az írás a lap 34. oldalán olvasható.

a Szerb.

Kép

Fekszem. Arcoktól sebesülten. 

Pálos Rozita


