
Mikó István 

MIKÓ IMRE. AZ iRó 

Ahogy a kagylóban haUható a tenger zúgása. úgy tükrözi Mik6 
Imre életútját az erdélyi magyarság xx. szazadi története. 

Ha a légi utazás utolsó perceinek megszokolt szertartásai köz
ben az utasnak ideje marad, hogy kitekintsen a genfi repü.1ótér beton
jára leereszkedő gep ablakAIt. bal oldaJon megpillanthatja a Lac 
Uman (magyar neven a Genfi-tó) partján Genf város panorámáját 
Jobbfelé viszont egy kisváros apró hazai túnnek elő. de ez már francia 
teriilet. mivel a repülőtér kifutópaJyája gyakorlatilag egyben a határ
vonal Svájc és Franciaország között. A városkát Ferney de Voltaire
nek hívják.. Hajdani neves lakójának. a nevét viseli. 

Ha a város szelén belesün.i. az ódon kökerités resein. egy kis 
parkban anó, árnyas fák alatt aUó egyemeletes kastélyt pillantbatunk 
meg. melyhen Voltaire, hosszabb bolyongas után. 1760-tó1 Párizsba 
történő diadalmas. de egyben utolsó visszatéréséig élt. írt és alkotott 

Ezen a ponton kapcsolódnak mai el6adásomhol az elmondot· 
tak.. Ha ugyanis valakit felkémek. bogy tartson előadást Voltaire-ről. 
az ir6ról minden vaJószinüség szerint kimeritóen boncolgathatoá 
tragédiáit, kevésbé sikerült eposzait, novelláit. k.isregényeit. De óha· 
tatlanul szemben találné magát azzal a felismeréssel. amit Szerb An
tal így fogalmazott meg: .Voltaire maga is többnek érezte magát, mint 
csak irónak ... minden sorát azért ÍJja le. bogy vele közvetlen batást 
gyakoroljon a társada]omra." 

Ugyanez a meghatározás igaz MiÍcó lmrére is. és szQk 
látókörúség illethetné az előadót, és méltánytalanság volna M.ikó lm
rével szemben, ha ez az előadás csak mint írót mutatná be ól, és csak 
ttói munhsságának. ismertetésére szoritkozna. Engedelmillel ezért 
elOadásom kereteit kib6vítve, a szúkre szabott idöhatárain belül meg· 
kiserlem az életpályába beágyazva ismertetni Mitő Imre írói munkás
ságát. 

~zdJük tehat az elején. időrendi sorrendben kóvetve életutját, 
amel~ J 911 marcius bavabao mdult el BanJTyhunyadon és 1977«0 
ért veget, ul)'ancsak márciusban. Kolo.aváron . 
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Elöljáróban ejtsünk nehány sz6t a gyökerekfől. A bölöni Miko 
csaicidról 1614-bcn esik szó először a lustrálás keretében . Mikó 
Lörinc abrudbányai kövel az 1791-00 erdélyi országgyólésen; Ferenc 
1849-ben Küküllő vánnegyében ügyvéd, később törvényszéki taná
csos. Sámuel és lőrinc testvérek, akik 1848-ban éltek, elóbbi tanító, 
egyebek között Bölöni Farkas Simdor tanitója, utóbbi városi es orszá
gos képviselő, jogtudós, az unitárius egyház vezető embere. 

Apja, Mikó Lőrinc szintén a jogászi pályára lépett a családi 
hagyoma.nyokat követve, mindaddig, amíg 191 S-ben kivezényelték a 
frontra. És a gyerek. II éves korában, 1922-ben ismerte meg igazán 
apját, amikor egy szamára idegen ember .. az előszoba küszöbén meg
állt, rövid kabát volt rajta · késóbb én örököltem -, posztósapka, tö
mött hátizsák, s az egyik kezében kis veder szerszámaival, mert a fog
ság idején sokféle mesterséget folytatott". így ifja le Mikó Imre a 
krasznojarszki fogolytáborból 7 év távollét után hazaérkező apával 
tőrtént találkozását a Csendes Petőfi ulCU cÍffiú önélelrajli posztumusz 
könyvében, melynek befejezését a halál már nem engedte meg számá-
ra . 

Nomen est omen. Ezt írta könyve első fejezete elé a szerző, 
mivel élele és munkássága összeforrt azzal a házzal, amely abban az 
utcában álll, amelyiknek egyik fele Petőfi, másik fele Avram Iancn 
nevét viseli. (Ma az utca teljes hossza Avram Iancu nevét viseli. 
Szerk. megj.) Petőfiét, aki a néhány bázzal arrébb álló Biasini szálló
ban töltött néhány napot, amikor Szendrey Júliával visszatérőben volt 
a koltói násrutróL És A vram Iancuról, akitól nagyanyja mesélt neki 
gyermekkorában, hogyan látogatta meg néhanapján őket 
Verespatakon, megöregcdve, csalódva a bécsi császárkirályban, és 
járva a hegyeket, szomorú dalokat furulyázva. És amikor megpihent, 
megkérdezte a dédapát: ugye nem voltam rossz ember? És megnyu
godott, amikor ezt a választ kapta: nem volt lancu bácsi, az idők vol
tak rosszak. 

így is lehel emlékezni a múltra, az utca névadóira, a Biasini 
szálló lakóira, Petőfrrc, Bálcescura, Bölöni Farkas Sándorra, 
Szendrey Júliára, Veronica MicIere és Boncza Bertára. És úgy is, 
ahogy Petőfi és Balcescu látogatását megörökitő emléktábla mellé 
felkerült harmadik emléktábla méltatlan és ha:rug szövege megpróbál
ja, gyülöletet szítva, a történelmet megbamisítani. 
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~ mi adhatoU volna meg több indittatást és ulIaval6t Mik6 
Imrének mint a ház szomszCdságában levő Házsongárdi temető, Er
dély Pan'theonja, ahol nemcsak Erdély. é.s .az .. u~itá~u~ e8,Y~~z .na~yjai, 
hanem a Mikó csa lád őseinek sirhantjai Jeloltek kl eletutJat es eletfi-

lozófiáját. 
Sz.ámbavévc a multat, immáron saját sorsára forditva a SZÓl, a 

gyerek a háború alatt mint magán tanuló végezte iskoláit az Unitárius 
KoUégiumbaD, majd 1919-től mint rendes tanuló folytatta tanulmá
nyait. A család felnőtt tagjainak az élete pedig ezalatt jól példázta az 
értelmiség haboru utáni belyzetét Erdélyben. 

A fogságból hazatért jogász apa az egyháznál k.apott 
titkártanácsosi állást, folytatva nagyapja hagyományait, és tevékenyen 
részt véve a kisebbség-védelmi munkában is az egyház képviseletében. 

Bíró nagybátyja a Renner bórgyar kcrtészetében dolgozott, 
melynek vezetője az a Kun Sándor volt, aki később batyja után ki
vándorolva a Szovjetunióba, "ugyanabban a betegségben halt meg, 
mint Béla". 

Imre bátyja együtt lakott sógorával, Kelemen Lajossal, és mivel 
Kelemen Erzsikével együtt sok időt töltöttek a Petőfi utcai hazban, 
mindkettőjük jelentős hatással volt a gyerek fejlődésére . 

1928-ban tette te érettségi vizsgáját, és egyetemi tanulmányait a 
kolozsvári egyctt;m jogi karán folytatta. Érdeklődése már akkor a 
nemzetiségi let, a Idsebbség-védcJcm jogi garanciáinak tanulmányozá
sa irányába fordult. 

1930-ban az Egyetem mintegy 400 magy'dr hallgatója előszőr az 
Egyetem szenálusától majd annak elutasitása után a Közoktatásügyi 
Minisztertól engedélyt kér Mitó Imre vezetésevel magyar diá.k.egylet 
lélrehozására. Amig azonban ez a kezdeményezés nem járt sikerrel, 
Jancsó Béla irányitásávaJ és László Dezső szerkesztésében létrehozzák 
a romániai magyar fóiskolá50k lapját, Erdélyi Fiatalok cimen. 

A lap és a mozgalom célja demokraLikus nemzetiségi jogok biz
tosilása, a magyar nép, mindenekelőtt a parasztság társadalmi prob
lémáinak tóltárása és az együtt élő népek kölcsönös megismertetésé
nek előmozditti.sa. 

~nnek a célkitüzésnek a jegyében jelenik meg I 932-ben a 2 J 
cvclo Mlkó Imre szociOgráfiai tanulmánya Az erdélyifalll é.s a nemzet/
.seg/ ~érdés cimen, amely feltárta az erdélyi magyar parasztság társa
dalm. elesettségét és nemzetiségi elnyomatásának az öss1.effiggéseit. 
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• 

I 934-bcn JOIludolllOlll)1 t1o~loritust szeruvt' 2 C~t tolt ou
lonJJ.las~cnt PariL:.ban. ahol a ncmzeusq joagal foaJal .. <»o manU
ht dolgoua fel a NepS1Ö\etseg \'OnatLoló liad~n)ainU. CeibaSlnL 
IclSa\'al. és eUor \esz egyertelmuen iran)1 II nemlCtLÖlJ nc1UZCbsca
Jogvédelem alapos mcgismertsere. 

PanJ'..sbol nssZ8lerve_ meglrJ<1 Az ud~/yl k~rths ti: l"Uropal kv:. 
vé/eminy elötl 1865-1920 cumi tanulmányát, es e12el is bilonYltVl 
felkeslültségét. \'8.Ianunt tehetsegét. az Orvagos MlI3YIlr part tltüra 
lesz 1936-1938 k-öt.óu. majd annak betil1llsa utan 1938-1940 k,Ö2öU 
a Magyar Nepközösseg bukaresti jogvcdó IJ'OdaJanal. a velctŐje Errol 
tg) ir: "Lettem a balszárnya polgári politil.ai mozgalomban .. 

Ezen idószaibnn nyert tapasztalatai alapjan lUT'a II SZOmON 

k,Övell..eztc lésre kénytelen jutni. hogy a magyarság nemzetisegi jogait 
elólró nemzcu.öli SLenódésel..el nem tartjil~ be. Fetismercsének. alap
jául szolgáló anyagok.at rendszc:rezve, összcaIlilJa IIIU:onktl fl' CWl!} 

lIlun\ájat. amely a téma egyedülálló egyetlen összc.foglaL.tsa. II mai na-
• 

P18· 
A második bécsi döntés utan, 1940. október 70Cn Teleki Pal ji_ 

vaslatiÍra 46 közélcti szcmélyiséget hivna\. be a ~épVlsclóh'lba . es 
közöltük van. mint legfiatalabb. Mitó Imre is. Abchivott éSlak· 
erdélyi képviselők még ugyanebben az évben létn:bozzak az Erdélyi 
Pártot, melynei először tagja, majd 1941. május 28-161 az elnők. gróf 
Teleki BéJa mellett föLit1.flrn tesz 

Ennek keretében Teleti Pál Itcmzewegi polnikijána" megva-
16sításán faradoz.ik. a nemzetiségek közöni mcgbCkélcs érdekében. 
melyet egy képviselőház.i besz.édében igy fogalmu meg: .Az a felfo
gasunk és azt szeretnők. hogy nyugalmi allapot jöjjön létre II nemzeti
ségek és II magyarsag között: 

Az ország politikájának egyre jobbrotolódáSl és ahaboruban 
bekövetkezett fordulat. Kállay MikJós fokozatosan a oémelcklŐI való 
elszakadas kiilpolitikai irányvonalának a felismerése és anna" érde
kében történő munkAtkodás jellemzi Mikó ezen idősl..ak alatti teve
kenységét, beleértve a szervezett munkássággal vaJó kapcsolatfelvételi 
is. Az észnk-erdélyi kommunista mozgalom vezetőjével. Józsa Béláv~ 
történő nyUt IcvélváUásn enncL tnnubizonysága. 1944, augusztus 2)-1 
romániai fordulat után létrehol.7.ák aJ' Erdélyi Magyar Tanácsot. 
melynek fó feladatául a h!l.borilból való kilépest tekintik. va!amint al 

anyngi javak cs emberi életek mentését 
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Te"ékenysegének értékclesere Jellemző, hogy 1944 telén Du
ánl1l:lon a nyilasok slámon kérik nagybátyjától unokaöccse teve

~enysegél, nkit baloldnlinak. kommuJlIstának és arulónak tekintenek: 
Itt jegyezzük meg a sors fintoraként. hogy az I 989-cs vallozas 

utan létrehozott rövid életit és Mikó [mre nevét zászlójára tüzó moz
galom ellenkező eelkitözcsei miatt , a esa lá~ Af~ában éló lc~idósebb 
tn&l::a nyílt levélben volt kénytelen tllt::ako~llI, c\o~dva ' ,hogy Mik61~e 
nevét aZ életmöveve l homlok ellenkező Ideológtát hirdetőknek nmcs 
joguk relhasználni , 

Visszatérve a hábonis idószakra ezen idő alatt. melynek somn 
nemzetlomláló cs sorsdöntö kérdések, vaJantlnt problémák megoldó,
sóval volt elfoglaJva, a Kolozsvári Ferenc József Tudom:'tnycgyetem 
jogi karán, mint elóadó is foglalkozik tevékcnyscgének jogi alapjaival, 
és meglrja babilitációs !1l1mkáját Nemzetiségijog és nemzetiségi politika 
címen, A megjelenés időszcruségét az adta meg, hogy I 944-bcn volt 
15, évfordulója az úgynevezett ncmzetiségi törvény megalkotásának, 
Az 1868, évi XLIV, törvénycikk nemcsak Magyarországon, hanem 
Közép-Európában is az e lső hatalyos jogszabálygyüjtemény volt. 
amely a nemzetiségi jogokat egyetlen önálló törvénycik.kben összerog
lalva. az alkotmány szerves reszévé tette, 

Nomen esI omen, Tevékenysége jutalmául llIegismetlódik. az 
apa harminc év elötti sorsa:' badifogolyként a Szovjetunióba viszik. és 
Csehov szülóvarosában. Taganrogban tölt éveket. Ahogy az apa ro
mánul tanult a badifogságba, miután értesült az erdélyi változásokról, 
6 a haram haz::ai nyelv és az angol. valamint francia ismerete mellé 
megtanul oroszul. ~ 

I-Iazatérve tlz csztendeig lanit a Brassai Líceumban orosz nyel
vet és irodalmat - mert közben tanári diplomát is szerzett belóle -, 
tanl önyveket ir, orosz klasszikusokat is fordít 

Majd az 195O-es évek végén elbocsátják tanári állásából es bol
ti, utcai könyv:..rusként tartja el családját. De nem adja fel. fgy ir erről 
Beke György: .. A vásArló diákok kőzfll n::agyon-nagyon kevesen tudják. 
hogy az e lőzélcny, mindig derus kiszolgáló nemcsak történelm.i nevet 
hordoz, hanem történelmi elelct is, családja és önmaga reven az erdé
lyi crtclmiségi nemzedekek folytonossága nyúlik ál a jelenbe és a 
JOVóbc , II konol dni akarás és melyen puritán Lisncsség. emberség 
Josall," 
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Közben lt A fORlIlások során elLeste az 71 ; ri ilia 
múhel)'titkail. elsajitilOua mcstcrsegbcti ropnit. 

Idezzük a Honpolgtirok is Vlltígpolgárolc c:bnO k6D ' "-
ló ah 

y;: & 
e szaval.., ol az csszC mUfaji iajátossigáról ír. 

Boldog az a szakember. aki teljesen el tud meriJllIi lluullmányai 
tárt/ájában, kinek számára a tudomány személy/eJen. s akir aak az 
adatok téglarakáso és az értelmezés kőtóanyaga, nem Pftlig II 

kőma~'esek buzgalma erdekel. Tudja, hogy tudományr ~/, ismm ba
rátail és ellenségeil. 

Boldog az elbeszéló, aki - ha történetesen. rudó.srói ir - Mm azzal 

töTÖdik, hogy hőse egy lépéssel vagy egy mérfoldlkl jIltoll-e e/ón az ige_ 
saghoz \lezetó úton., hanem csak az embert ke~j ~Me. akár a góraó. 
akár a sakktábla mel/eu nyilatkozzék is meg. Tudja, /wg)' amil ír, az 
szépirodalom, s a megértést az irodalombaráu»aóll'árja. 

De mit legyen az, aki egyfomla érdeklódésstl fordul a rMSltr és a 
mú felé. s nem akarja elválasztani egymástól a viMgban lejátszódó em
beri és az emberben lejátszódó világot? Kiilönósen, ho a múhllOk egy 
olyan halásleTillelén keresi az embert, mini a 1lÍf'!{lda1omlutUmrány, az 
államMlcselet, a múvelódéspolitika. Az ilyent az irodalombanilok a 
szakemberhez küldik, hogy nekik magyarázza homousiont, a szab a 
ismeroi pedig a múítélésben, mert Ó bizonyára tObb mqif'lis.llDnWit a 
szakdolgo:atok lírai kitérói iránt. 

Pedig ez az út sem járatlan. Filo:ófo.sok indu/lale ~l TQjto.. .0 

tumágyat szakhoz nem kötők", törtinetírák széltsiteuék ki. mert a t6T
'éne/em átfogja az egész látóhatárt. irodolomtöninésuk t~nik járMló
yá, az igazi irodalomtudomány ugyanis egy kiss! mindig mÚ'téSZel. S bár 
a PEN Club fogalmában ez a megtűrt mú/aj a verssel és n~11áwú 
eg)'enjogúvá lelt, azért mégis - minI a hibn-dek általában - wiv/emrr szo
ml. És magrarázarra_ Még a lexikonok is gyaknm mqfdetJlwMlc az 

esszéról. . ._I~t 
Bölöni farkas Sándorról. Bcasseiról ~ MacchtlygwUlo 

Morusról Rousseau-fól jelennek meg esszéi. Majd ezt tö~tit a HOlt
polgárok és világpolgáro/c; Orbán Balázs nyomdokain; A ~rclY. ~n ~ 
cumi tanulmányai. És jönnek az életregCnyek.: Az Idobó ~nJjlvi JIOÖ-. 
hisztor, Petőfi Erdélyben, Akik e/őtlem járklk. Vepl vissutács • lep 
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lenu\hoz: \'I'rh' ~s jog, Nemut e( n~mz~li,w~g; Nw~lv}lllsl,ntifal es jogtör
(t~nt'f Frdelybt-n, A: ~fU1;ueló lI/!m=etist'.geJ.. jogegJ'elllós~g~, ~s Icgutol
s()nak a befcjC:zcllcn Csl!nda Peltifi IIICtl , Melynek befejezesere mar 
nem Jutott idő, pedig addigra mAx rendez6dtek elc,:"öriHmé.n~ei, es 
n)'Ugodt körülmények közölt alkolhnlolt. 1970-76 között II Knt~rion 
liadó Id.Iomként ronm\Jm es nlakttotln ll. magyar nyelvll könYVkiadás 
nrcuJntnt. Mindezek menett - tI csalAdi hngyonui.nyoknt követve - az 
Unitárius Egyház. fógondnohké.nt munkálkodott egyháza érdek6ben, 

Va.IÓban ro HUl a InLin mondás. amit hajdanában II latinul tanu· 
10 diálok legelőször megtanultn.k: Om et labom! 

Már II hnl1lO5 ngyán ma II Csendes Pc(öli utca utolsó fejezettt. 
cs bdr n fcjezel még cSIlk !lZ 194O-es evekkel foglaLkozik, a bevezetö 
sorol mar clőrevetltik n veg közeledtét 

Ó, kelAoa Peliifi lltea 

,_a bmnl! a rtg; Zsak6Mikó ház! Hárombes ~'oltam. amikor 
mint g}'f!nnú~t ide hoctak. és Temelem. hogy Innell mar csak \'inni fog
mzk • nem is olyan men .. irt. Nem is tIldnák máshol élni hm:amosabb 
itlt!iK· A:t lI1a a lIi1ághmí s=oms:.ed: -A=érl mg)'llnk a világon, hogy I'a

lahol otthon 1t!g)'Ünk. • Ilog)' mirt ,'ag)1mk a \"I'fágon, arra solcfé/~kip~n 
I~tol"l! foltoIni. E·irt ill inkább 1Í,o' mondanám: ha már a világon ~'a
l(}vnJc. har I~ilnk otthon l·o/ahol. S S:dmomro a= ouhon a aa/ádi há:. 
es o tMleloo!/oi mea. 'em Broadway a nem Boul, Mich.- ha hil'olko:· 
lant il tqju.k aale a:en teltem, meri Olljdrttunban is a PeIÓji Illcajón a: 
er...embcn. Mig o mi ~'árosunkban sem a legs=ebb l'ag)' m,iemlikekben 
leggn::rUlgahb J/teája. MinI ahogy ell st!ln vagyok az Ulca rtgi és új lakói 
kö:iin o legnn'e:etes~bb. S mégsem tudnék megró/ni lóle, mert élelem 
thwarrhalallanul {jn=e/onódoll q)~nellen. hol ro=:ant, hol hil'a1kodo 
híCoiYal, lawrs.col mt'gnj"lI1 szilfarormYlI. egy k~epes útraka.iS:ol o 
S:a~ basr)'tijató/ o Biasrniig. árvonll16 arnyokkol. akik már csak bt!n
lIt!ItI einek. S most m~is búcni.:nom kel! a Petőfi mcátöl. hosszabb 
id~, mint bá""ikor . 

. 1 977, mllf'Cius 21-c=n fejezte be földi palyafutasat Mitő lmre, es 
mll.f'C1US 19--e.n • családi bagyoman)'Otnal rnegfelel6c:n a Petőfi utCa! 

baz ud ... -arin . • lóml1 ... -esek bastyaja elött .... ettek bucsut töle a batra
mandottd: Fe1estge balala után pedJg "'-ele együtt végső n)"ughel}c:fC 
Lerült I Hbsonxardi temelö csalaw Slrkert,tébe, nem messze azo" Slf-
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J"111}1 UAc:1 könyvcibt.1l mca.c,rok.ium. va,y .kiknek ardc6poi oU ma· 
\ItA (1111 IS a.t IUl6nu J'Osp6bég dlU1C:nntbcn: 9nt"ll. Berde. KJ;-
1.1.1. BOltml l' arL.lIs SAndor. Mlkó Lőrinc. Kelemen Lajos. és lipbb 
L.(j .-!.é.U pc.tI~ ll/oL.. "li). el611c j nak. 

UcfeJtl.6s01 hadd mondjam el. amikor ennek az elÓldisomnak 
" fIiC&UU'lAsilrn vAW,tkOluun. ncm ménem fel a feladat nag)ld.pl. 
Később J IIcm m. hogy - amint azt a bevezetőben emUtelttm - . itt 
Ilcm lehttcll CSf tk eID' (rói munkassl\g bcmutatisara szorilkomi. itt 
cS)' olylln életutat kellett csn k nagyon vizlatosan bemutatni. aminek 
L.eNtt.lt ' uroPII . zál.Bdi történelme SlolgMtatta. K.érem. elert 
I)éu6L. ti lU elOadd III fogya téko sisait, mJvel Mikó bnre cletutj6-
IIllk tl bemllllltlt d.holllcmbogy 20 perc, hanem 20 óra is kevés lenne. 

IUon ill végc7ttül ti csahidi gyns~eltnlés nehiny szava. amely 
lúl~leltStn jellemzi MiXo Imre!: .Alkol6creje teljébe ragadta el ól a 
haldI. KüZ.delmes. mWlkas élele. szerénysége. erkölcsi magatartása 
mil1dQl pE.ldaL.óut fog el6ttünk é.llni.· Nem volna ez a szomorú jelcD
I S teljes, hu nem idh.nénk. Reményik Sándor szavait: .A holtam utan 
nt kcl'tSsclek. leszek 5thol - ~S mindenütt leszek..· , 
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