
Aranyalma
A nagyobbak közületek bizonyára hallottak már Mikes Kelemenről, 

Rákóczi fejedelem hűséges íródeákjáról. Mikes Kelemen, aki a háromszéki 
Zágonban született, 1707-ben lett II. Rákóczi Ferenc apródja, és amikor a 
fejedelem bujdosásra kényszerült, ő szeretetből, hűségből vele tartott előbb 
Franciaországba, majd Törökországba. 1717. október 10-én kötöttek ki 
Gallipoliban, és arra számítottak, a szultán birodalmában várják ki haza-
térésük pillanatát, a szabadságharc újrakezdését. A törökök azonban békét 
kötöttek, és a Márvány-tenger partján levő kis városkában, Rodostóban 
jelölték ki a bujdosók szálláshelyét.

Mikes Kelemen a hátralévő 42 évét állandó honvágytól gyötörve töltötte 
Rodostóban. A bujdosás első időszakában, ha bocsánatért fordult volna a 
császárhoz, hazatérhetett volna. De ő nem akarta elhagyni a fejedelmet. 
Később, mikor Rákóczi már nem élt, hiába kérte a kegyelmet és a hazatérés 
lehetőségét Mária Terézia császárnőtől, nem kapta meg.

Száműzetése alatt írta meg Törökországi leveleit. A címzett egy képze-
letbeli személy, P. E. grófnő, akihez Mikes 207 levelet írt. Mikes neki meséli 
el őszintén és színesen a hétköznapok történéseit, a török szokásokat, mind-
azt, amit idegenben tapasztalt, átérzett. A 37. levélben olvashatjuk a szál-
lóigévé  vált mondását, amelyet olyankor idézünk, amikor a honvágyról van 
szó: „Úgy szeretem már Rodostót, hogy el nem feledhetem Zágont.”

A magyarok számára idegen török szokásokról olvashattok mai Arany-
almánkban is: hogyan vendégelték meg őket, és miért nem kívánkozott török 
vendégségbe a magyar bujdosó.

Két héttel ezelőtti rejtvényünk megfejtői közül a gyergyóújfalvi Kozma 
Emilnek kedvezett a szerencse. Jutalomkönyvét postázzuk.
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Kedves Gyerekek!

Benedek Bence, óvodás, Ditró
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Hadakozásra hívták Rá-
kóczit Törökországba, 
de békességre érkezett: a 

szultán béketárgyalásokat folyta-
tott, az aranypecsétes levélben tett 
ígéretek mind füstté váltak.

A bujdosók Marseille kikötőjé-
ből indultak, egy hónapig hajóztak, 
amíg Gallipoliban kiköthettek. Itt 
kocsiba szálltak, és Drinápoly felé 
haladtak, de a város előtt, az úton 
szembetalálkoztak a helytartó ka-
pitányával, aki kétszáz török tisztet 
vezetett Rákóczi elé.

A kapitány köszöntötte Rákó-
czit Khalil nagyvezér és a szultán 
nevében, aztán a bujdosókat meg-
vendégelte.

Szép sátrak voltak felállítva, ott 
tálalták a fényes lakomát. De ha fé-
nyes volt is, ott jóllakni nem lehe-
tett, legalábbis Mikes Kelemen, a 
fejedelem hűséges kísérője és török-
országi levelében ilyen panaszt tesz 
a török lakomázásról: 

„Eb szokás! Kutya szokás! Alig 

mártottunk egyszer a tálban, már 
elvitték előlünk, a másodikát, har-
madikát, egyszóval hetven vagy 
nyolcvan tál így repült el előlünk. 
Némelyikben még nem is mártot-
tunk, már vitték – úgy tetszik, hogy 
csak az orrunkat akarták megven-
dégelni, és így koplalva keltünk fel a 
gazdag ebédtől. Felfogadtam akkor 
haragos koplalásomban, hogy soha 
éhen török vendégségbe nem me-
gyek. De az italról szó sem volt. Az 
való, hogy amennyit ettünk, semmi 
szomjúságot nem okozott.”

Ha ilyen a fényűzés, az előkelő 
vendéglátás, ugyan milyen lehet a 
mindennapi vendégeskedés a tö-
röknél?

Mikes Kelemen, aki hosszú éve-
ket töltött Törökországban, egyik 
levelében ezt is megírja:

„Azt nem kell várni, hogy 
valaki a házához híjon ben-
nünket. Bizony nincsen is az a 
nagyravágyódásom, hogy valaki 
magához híjon, mert ugyanis mi-

ért; ott ád egy pipa dohányt, egy 
findzsa kávét, azután egy-két szó 
után a hosszú hallgatás; mikor 
pedig a füstölőt eléhozzák, már az 
arra való, hogy el kell vakarodni 
a háztól. Azt ugyan meg lehetne 
kérdezni a gazdától, hogy: mint 
vagyon a kend felesége? – azt nem 
javallom senkinek, mert botokkal 
kísérnék ki a házból. Micsoda 
nyájasságért kívánhatja hát valaki 
a török barátságot, hanem csak 
éppen valamely haszonért?”

Bizony, mindenütt keserves a 
hontalan, a bujdosó élete, keser-
ves a törökök országában is, hiszen 
a bujdosók sem a szokásokat, sem 
a nyelvet nem ismerik, és ha lassan-
lassan hozzá is szoknak ehhez az 
élethez, mindig eszükbe jut: lám, 
nálunk más a szokás, más a nyelv és 
más az élet. Ha szebb, ha csúfabb, 
ez a miénk, egyedül otthon, a mi 
hazánkban élhetnénk boldogan, 
itt csak becsületből szolgálunk éle-
tünk fogytáig. 

Szabó Lőrinc

   Nyitnikék
Alszik a hóban 
a hegy, a völgy; 
hallgat az erdő, 
hallgat a föld.

Mikor legutóbb 
jártam itt, 
nyár nyitogatta 
pipacsait,

a nyár nyitogatta, 
temette az ősz;
és volt, aki vesztett, 
és nincs, aki győz.

Lombnak, virágnak 
nyoma sehol, 
fekete csontváz 
a fa, a bokor,

s halotti csipke 
a díszük is, 
az a törékeny 
tündéri dísz,

mit rájuk aggat 
éjszaka 
fehér kezével 
a zuzmara.

Alszik a hóban 
a hegy, a völgy, 
hallgat az erdő, 
hallgat a föld.

Egyszerre mégis 
rezzen a táj: 
hármat fütyül 
egy kis madár.

Háromszor hármat 
lüktet a dala, 
vígan, szaporán, 
mint éles fuvola.

Az a fuvolás 
a Nyitnikék! 
Már kezdi is újra 
az énekét:

kék füttyre mindig 
‘kvart’ lefelé: 
nem sok, de örülni 
ez is elég.

Nyitni kék, fütyüli, 
nyitni kék, 
szívnek és tavasznak 
nyílni kék!

Nyitni, de – nyitni, 
de – nyitni kék! 
Fütyülöm én is 
énekét.

Nyitni kék, fütyüli, 
nyitni kék, 
a telet bírni 
illenék!

Bírni és bízni 
illenék! 
Fütyül és elszáll 
a Nyitnikék.

Nyitni kék! – 
fütyülök utána 
s nézek az eltűnő 
madárra.

Nyitni kék, fütyülöm, 
nyitni kék, 
hinni és bízni 
kellenék,

mint az a fázó 
kis madár, 
aki sírja, de bírja, 
ami fáj,

akinek tele rosszabb, 
mint az enyém, 
és aki mégis 
csupa remény.

Nyitni kék, indulok, 
nyitni kék, 
fog az én szívem is 
nyitni még.

Nyitni kék! Ébred 
a hegy, a völgy, 
tudom, mire gondol 
a néma föld.

Ő volt a szája, 
a Nyitnikék, 
elmondta a holnap 
üzenetét:

a hitet, a vágyat 
fütyülte szét, 
kinyitotta a föld 
örök szivét:

fütty-fütty-fütty, nyitni kék, 
nyitni kék – 
Nyisd ki, te, versem, 
az emberekét!

Fülöp Noémi, III. osztályos, Gyergyócsomafalva

Karikázd be azokat a tárgyakat, amelyeket magához tud vonzani a mágnes. Ha megvan a 
megfejtés, vágd ki és küldd el a Hargita Népe szerkesztőségének címére (530190 Csíkszereda, 
Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd be személyesen.
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