ERDÉLY SZÉCHENYIJE.
gr. Mikó Imre élete és munkássága.
Az erdélyi országgyűlés száz évvel ezelőtt, 1842-ben vetette fel
először egy létesítendő erdélyi magyar nemzeti múzeum gondolatát.
Nagyajtai Kovács István pedig ugyanebben az évben terjedelmes
röpiratban fejti ki a múzeum létesítésének szükségét és lelkes hangon
mutat rá annak nagy nemzeti jelentőségére. A muzeális gondolat azon
ban 1848 előtt nem valósult meg. Sikeres megteremtése gr. Mikó Imre
nevéhez fűződik, akit kortársai méltán neveztek «Erdély Széchenyi
jének*. Mikó Imre azoknak az erdélyi kultúrhösöknek sorát zárja le,
akik kettős fronton küzdve: népük közönyévelés az államhatalom elnyomó
politikájával szemben az önzetlenség és az erkölcsi nagyság legszebb
példáit mutatták. Mindnyájan az erdélyi magyar műveltség intézmé
nyes biztosítását tűzték maguk és nemzetük elé célul. A z akadémikus
és muzeális eszme nagy célkitűzéseiben nem más, mint népük fellen
dülését szolgáló szándék, az eljövendő jobb és magyarabb élet szimbó
luma. A Bőd Pétertől Mikó Imréig tartó korszak küzdelmeinek nemcsak •
külső, de mélyértelmű belső egysége is van. A leopoldi-diploma után
már-már úgy látszott, hogy a X V I. és X V II. század sajátos erdélyi
műveltsége a «Metamorphosis Transsilvaniae», Erdély nagy átalakulá
sának idején megsemmisült. Erdély évtizedekig hallgatott, de Apáczai
Cseri János népéért aggódó szava, vádoló és bíztató útmutatásai a X V II.
század második felében az új élet építöszándékát ébresztik fel e sokat
szenvedett kis ország íróiban és tudósaiban. Bőd Péter már 1760-ban
felveti egy magyar akadémia létesítésének gondolatát és annak főcél
jául a nemzeti lét alapjául szolgáló nyelv és műveltség védelmét tartja.
Ez az eszme, a műveltségért a nyomor és a közöny, a meg nem értés
és az állandó sikertelenségek között is lankadatlanul dolgozni tudó
erdélyi tudósok hosszú sorát ihleti munkára. Bőd Pétertől Mikó Imréig
a tudósjcllcmcknck, az igazi kultúrhösöknek páratlan gazdagságával
találkozunk Erdélyben.A Bőd Pétertől felvetett és a Batthyányi, Aranka,
Döbrentei, Bölöni Farkas, Kemény Józseftől továbbvitt eszme más
formában, az új kor követelményeinek megfelelően végül is Mikó Imre
kitartó munkássága révén 1859-ben arat sikert. Az Erdélyi MúzeumEgylet megalapításával a sajátos erdélyi kultúrtörckvések nyernek be
tetőzést. De Mikó munkássága nemcsak a régi erdélyi hagyományok
diadalrajutását jelképezi, hanem azok lezáródását is. Ami Mikó élet
műve után jött, azt már más kor, a régitől eltérő és attól sokszor idegen
szellem hatotta át.
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Erdély visszatérése és az Erdélyi Múzeum-Egylet előtt álló nagy
nemzeti feladatok Mikó emlékét idézik elénk. A vele való foglalkozás
nem csupán a magyar tudomány iránta érzett hálájának lerovása,
hanem egyúttal a múlt tanúságainak megismerése révén jövőbe mutató
feladatvállalás is.
Mikó Imre ősi székely nemes családból származott. Elődei nem
egyszer jelentős szerepet játszottak a Székelyföld és Erdély történel
mében. Akadt közöttük tudós, katona, pap és közéleti férfiú egyaránt.
A Mikó-családot 1770-ben emelték grófi rangra, ennek a grófosított
ágnak volt utolsó férfitagja Mikó Imre.
1805 szeptember 4-én született a háromszékvármegyei Zabolán.
Bölcsőjét ugyanaz a föld ringatta, ahonnan Mikes bujdosó útjára elindult
és ahonnan Körösi elszánt székely akarata tört utat magának Ázsia
ismeretlen területei felé. Háromszék megye a nagy hagyományok és
bátor clszánások földje, különös és érdekes világ, amelynek földjéből
nem egyszer a mostoha századok folyamán kőszirtnél is erősebb tudós
és nemzeti szándék fakadt. Mikó korán elkerül a Székelyföldről, de a
gyermek ősi visszaemlékezésével gondol vissza rá írásaiban és tér haza
az ismert tájak közé, ha közéleti tevékenysége megengedte. Székely
voltát büszkén hangoztatta nem egyszer leveleiben és írásaiban és az
volt a hite, hogy a magyarságon belül nemcsak az erdélyi magyarság,
de a székelység is külön lelkiséget alkot. Természetesen Mikó szerint is
ez a lelkiség nem szétválasztó, csak színező tulajdonság, a földrajzilag
szétszórtan élő magyarság között. Anyai ágon gróf Mikes Zsigmond
királyi bíró volt a nagyatyja és Ugrón Júlia a nagyanyja. A gyermekkor
első csodálatos álmait, az élet feltáruló szépségeit itt szívta magába
Mikó. Édesapja, gróf Mikó György gazdag székely földbirtokos volt.
Anyja Mikes Borbála, születése után néhány nappal elhúnyt. A világrajövés másoknak örömet és megújulást adó pillanata atyjának bánatot,
soha el nem múló fájdalmat okozott, neki pedig az öntudatra ébredés
első idején az egyedülmaradottság, az anyátlanság gyógyíthatatlan
érzését. A z igazi nagy lelkek eljövetelét nem egyszer fájdalmak és tra
gédiák kísérik. Miként Rousseau, Mikó is elveszti azt, akinek életét
köszönheti, de az igazi lelki nagyság felé való elindulást legtöbbször
ilyen nagy fájdalmak jelzik. A lélekben clrejtettcn meghúzódó
fájdalmak és bús sejtések a soha nem érzett anyai szeretet hiánya érzé
kennyé, de mélyen gondolkozóvá teszik a gyermeki lelket. A Mikó-házba
gyakran ellátogatott a halál. Édesanyját nemsokára követte legidősebb
testvére, Zsigmond is. A kis Mikó egyetlen testvére maradt csak élet
ben, a nála idősebb György, aki később család és utódok nélkül halt
meg. Mikó Imrét születése után nagyszülei veszik magukhoz, kiragadva
őt a mélyen lesújtott apa gyászoló házának komor környezetéből. A nagy
szülők eleinte Zabolán laktak, később Mikes István halála után Maros
újvárra költöztek. A felsömarosújvári kastély múltat idéző falai között
jólétben és szerető gondoskodásban telnek el a gyermekkor első évei.
A Maros kanyarulata felett kiemelkedő dombon állt az a kastély, amely
nek alapjait a X V I. század folyamán rakták le. A régi falak az erdélyi
középkor legendáit őrizték meg, de a történeti valóság sötét emlékeit,
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a falusi babonák és a gyerm eki képzelet még komorabbnak tüntették
fel. A gyermek Mikó lelke felemelő legendák és szomorú valóságok
között fejlődött azzá, aminőnek később kortársai előtt m egm utatkozott.
A várkastélyból letekintő gyerm eki szemek előtt a múltak komorságát
feloldó szelíd vidék terült el. A Maros kanyarulatai körül román és ma
gyar falvak : Felvinc, Kocsárd, N agylak, igazi erdélyi tájak és lelkiség
hordozói. Közvetlen a felsőmarosújvári kastély alatt akkoriban szüle
tik újjá az ősi római bányaváros : Salinae. A Mikes-birtokon meginduló
sóbányászat római em lékeket hoz felszínre, de a halott világ romjai
körül az újkor ipari szellemét hirdető bányavároska kezd már kialakulni.
Marosújvár vidéke az erdélyi utak kereszteződésénél népek és tájak
találkozója, új idők öntudatra ébresztője. De nemcsak Marosújvár, az
egész Marosmente Vásárhely felé éppúgy, mint Enyed, Gyulafehérvár
és Alvinc irányában, a fejedelmi kor Erdélyének élő múzeuma. A múlt
század elején pedig még több emlék állt, am iket lassan-lassan forradal
mak és háborúk pusztítottak és a múltjától eltávolodott századvég
szelleme tünteti el. Szülei a közeli Enycdrc vitték tanulni. Tizenkét
éven át volt a Bethlcn-kollégium szorgalmas növendéke és így élete
most ismét új korszakhoz érkezik. Különös előszeretettel a latin és
görög klasszikusokat tanulmányozza. Kölcseyhez hasonlóan, aki K a 
zinczy biztató szavára tanul meg görögül, az ő lelkét is görög-római
eszmék gyújtják lángra. Már kora ifjúságában szenvedélyévé válik
a könyvgyüjtés és ennek a nemes szenvedélynek kielégítésében sokat
köszönhet nagyanyjának, gróf Teleki Józsefné, sz. Mikes Máriának.
Az ő megértő támogatása teszi lehetővé, hogy kedvenc klasszikus írói
művészi kiadásait már ekkor megszerezze. Vájjon ki hitte volna, hogy
az ifjúkor olvasmányai közül legmélyebb hatással éppen azok a klasszikus
szellemek lesznek rá, am elyeket az új századba forduló erdélyi szellem
már nyűgnek, tehernek tart. De a másoknak kényszert jelentő idegen
nyelv, a benne elmélyedő kisdiáknak elárulta az idegen rímek mögött
meghúzódó szellemet és ez a klasszikus világkép formálta a szó leg
nemesebben vett értelmében görög-római lélekké a fiatal Mikót. A klaszszikus kor férfijelleme éppúgy élő valósággá vált szavaiban és tetteiben,
mint amilyen egységet alkotott Kölcsey életében is. A vakációk alatt
a hazatérő diákot szerető családi környezet vette körül és ez a békés
egyetértés lehetővé tette számára a harmonikus lelki kifejlődést is.
A nemes szenvedélyek felébredését és kialakulását semmi sem zavarta
meg. Pedig milyen más ez az életbe való öntudatos elindulás, mint pl.
a Kemény Zsigmondé, akinek lelkén már nem egy gyógyíthatatlan
sebet ütött a szerencsétlen gyerm ekkor néhány megrázó élménye.
A házi nevelés okosan egészítette ki a Bethlen-kollégium munkáját.
Az erdélyi m agyar Heidelberg ebben az időben virágkorát élte, közel
ezer növendékével valóságos kis iskolavárost alkotott, amelynek életét
külön törvények és sajátos etikai alapelvek határozták meg. A nagy
alapító szelleme nemcsak a kollégium és a város köveiből sugárzott ki,
de tanárai és tanulói munkásságából is. A vallásos szellem mellett
Enycdet az ellenzéki, az idegennel szembeszálló nemzeti gondolat jel
lemezte és a múltnak ebben a szeretetében vo lt valam i folytonosság,
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ami hagyományszcrűen szállt nemzedékröl-nemzedékrc. Kapuk, fel
iratok, régi épületek és bedőlt sírok még a fejedelmi kor szabad levegő
jét idézték a diákok és tanárok képzelete elé. De a néma kövek és a
rajtuk felépülő új élet, a szabadság vágyát mindig tovább vitték. Az
erdélyi múlt így élt Enycd falai között és abból, mint legfőbb ihlet
forrásból táplálkozott a X IX . század erdélyi ellenzéki szelleme. A taná
rok nagyrésze külföldi egyetemi akadémiákon képezte ki tudását, de
a hazai föld hagyományai és a nyugati szellem mindig összhangba hozta
műveltségük e kettős elemét. A nyugati nagy bölcseleti, természettudományi és teológiai eszmeáramlatok Enycdet éppúgy az európai
kultúrközösséghez kapcsolják, mint Kolozsvárt, Debrecent és annyi
végvárát a magyar és európai műveltségnek. Hegedűs Sámuel szerint
Enyed, a protestáns vallásos érzésnek és az ellenzéki nemzeti öntudat
nak az utolsó század folyamán lcrombolhatatlan bástyájává emelkedett.
De mint minden kisváros, úgy Nagyenycd is a végvárak elzárt életét
élte és ennek az életnek voltak rossz oldalai is. Az elzártság részben erőt
jelentett, de a szellem végvári katonája a műveltség bástyáit maga
mögött hagyva, egy más, az iskolai élettől idegen világba került, amely
nek törvényeit már nem a görög klasszikusok szelleme és Bethlen Gábor
lelke járta át, hanem a rideg és idegen újkor hatalmi érdekei. Edzett
lélek, nemes felfogás, kitartó szorgalom kellett ahhoz, hogy a sajátosan
enyedivé vált diák egész életén át megőrizze a kollégium szellemét.
EnneK az európai műveltségben és szabad protestáns szellemben gyö
keredző, mélyen magyar lelkiségnek páncélozott vértű katonája, feje
delmi nagykövete volt Mikó Imre. A táj, ahol diáktekintete tizenkét
éven át ezerszer megpihent, Erdély egyik legszebb vidéke volt. «A Csáklya
villámvert profilja» sokszor mesélt neki is «százados mesét*, de a múlt
hagyományait a századvég modern európai áramlatai tették frissebbé,
színesebbe. Az új nevelési elvek és a hagyományos neveléstan között
már ekkor éles harc volt és ezt a küzdelmet nem egy diák vette már
észre. Ujfalvy Sándor kitűnő rajzából jól ismerjük a század első évtizedei
nek enyedi diákéletet, azt a kort, amidőn nagy erények mellett, nagy
hibák mutatkoztak az intézet nevelésében is. Ujfalvy, aki a Mikó
enyedi diákéveit megelőző évtizedben végezte tanulmányait, Körösi
Csorna Sándor osztálytársa volt. Visszaemlékezéseiben kiemeli a kiváló
tanárok szaktudását és nagy nevelői egyéniségét, de ugyanakkor az
elavult tanítási rendszer káros voltára is rámutat. Különösen a latin
nyelv tanítását kárhoztatja és a modern tudományok megismertetését
kívánja. «A latin után, írja, a görög és zsidó nyelv volt a fontos, a német
mellöztetett, a magyarról szó sem volt. Minél több diák szót vegyített
a tanuló a magyar nyelv közé, annál inkább bámultatott.* A tanárok
hibája volt az önhittség is. Ez a felülről jövő gőgös büszkeség leszivárgott a legalsóbb osztályokig is, és mindenkiben hasonló magatartást
ébresztett.
«Egy enyedi tanulót a gőgös* felemelt fejhordásról s hetykeségről
ki lehetett ismerni.* «Az elöljárók szolgai alázatosságot követeltek.*
De volt jó oldala is a kollégiumi nevelésnek. Ilyen volt az is, hogy
a gazdag és szegény tanulók egyforma tanulásban és nevelésben része394

sültek és ezáltal bizonyos demokratikus szellem fejlődött közöttük ki.
Az évekig tartó együttélés, a közösségi szellem és az egymásrautaltság
érzésének ébresztőjévé vált. Az U jfalvy és Körösi nyomába lépő Mikó
ugyanezt a szellemet találja Enyeden és a következő évtized halhatat
lan enyedi növendéke, Kemény Zsigmond szintén ehhez hasonló benyo
másokat jegyez fel. De bármilyen eltérő is közöttük a részletekre való
visszaemlékezés, egyben mindhárman egyetértenek, a nagy tanárok
lélek- és jellemformáló erejében. A kiváló tanárok közül mi ezúttal
csak hármat említünk, mint akik e negyedszázad Enyedénck sajátos
lelkiségét alkották: Hegedűs Sámuelt, Szász Károlyt és Köteles Sámuelt.
Hegedűs Sámuelről jegyezte fel Szatmári, az enyedi kollégium történe
tének írója, hogy milyen jeles szónok, tanár és író volt. Mint nevelő
páratlanul mély belátással és tapintattal rendelkezett. «Dícséretben és
feddésben mesterművész volt, feddése megrázta, de fel is keltette a
haragot, dicsérete nem tette jóvá a jelest, mert az a további fokokra
mutatott, a nemes eszmények felé.* Ugyanilyen fenkölt jellem és sajátos
egyéniség volt Köteles Sámuel is, e korszak legjelentősebb erdélyi
bölcselője. Köteles logikája és erkölcsi filozófiája, a kanti bölcselet
zártságát, az együttérzés nemes indulatával Erdély ellentéteket ki
egyenlítő hagyományaihoz szelídítette. Nagy érdeme, hogy a filozófiát
«magyar nyelven önté az ifjúság leikébe*. Szász Károly a következő
szavakkal jellemezte Köteles Sámuelt : «A szeretet élő temploma volt
Köteles Sámuel szíve s minden szó, melyet szólott, minden cselekedet egy
hangos vagy néma imádság ebben a szent templomban.* «A szegény
segedelmet, a szerencsétlen részvétet talált nála és nem egy eltévedt
ifjút tudok, írja Száz Károly, ki már az örvény szélén szédelcgve egy dor
gáló hangra lezuhant volna a mélységbe, ő pedig csendesen vonta vissza,
kímélő kézzel kötötte be sebeit.* A nagy szellemi triász harmadik tagja
Szász Károly volt, akiről legnagyobb tanítványa, Kemény Zsigmond
azt írta, hogy «valódi nagyirtokos, igazi oligarcha volt az ismeretek
birodalmában.* A magyarnyelvű tanításért folytatott harcát és az
erdélyi ellenzéki mozgalomban játszott kitűnő szerepét kora eléggé
méltányolta, de az utókor emlékezetéből méltatlanul kiesett. Ö mon
dotta 1831-ben «hogy a deák nyelv bitangolt uralkodása, mely a magyar
lélek repülését ólomsúllyal nyomja, nem a régiség hódoló tiszteletéből
származik, hanem egy gyalázatos bűn, melyet a sötét századok vaksággal
párosult vadsága vert a magyar géniusz szárnyaira.* Szász Károly
kitűnő szónoki, tudósi és emberi egyéniségét legszebben Kemény Zsig
mond fejezte ki emlékbeszédében, amelynek végén háláját e szavakban
foglalja össze : «Ha majd tetemem szétmállik, fejfámat ledönti az idő*
és mégis lesz olyan, aki irodalm i fáradozásaim iránt érdekkel viseltetik*,
hadd tudja meg, hogy engem Szász Károly buzdított az irodalomra
és hogy én az egész világon neki köszönhetek legtöbbet*.
íme, ilyenek voltak Enyed híres tanárai, akik a Mikó Imrék,
Kemény Zsigmondok és Körösi Csornák lelkét mélyen magyarrá és vallá
sossá alakították. Mindannyian egy régi kor enciklopédikus egyéniségei
voltak, tudásuk színes, változatos és mély volt, de ugyanakkor a tudósi
magatartás lelkűknek csak egy megnyilatkozása volt, a kiváló tudós
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mellett, kiváló nevelők, jó magyarok, egyházukhoz ragaszkodó protes
tánsok és mélyen európaiak voltak. Ennek a tudós típusnak talán ők a
legkiválóbb, de utolsó megtestesítői, nem csoda tehát, ha haláluk alkal
mával a tisztelet és hála alig talált szavakat. A már nyolcvan éves
Bolyai Szász Károly halálakor ezekkel a szavakkal búcsúzattta el a
nagy halottat az ifjúság e lő tt: «Ifjak, temetőtökben csaknem minden
múzsák egyesült lángja aludt ki.» A sír szélén álló Bólyai múltat dicsőítő
szavai egy korszak nemes eszméinek sírkövei. De ha a protestáns iskolák
nagy tanáregyéniségei meg is haltak és helyeiket az új idők más szellem
ben nevelkedett, törpe eszmékhez alkalmazkodó törpe lelkei foglalták cl,
e nagy tanárok szelleme testük elmúlását túlélte. Erdély csaknem vala
mennyi múlt századbeli kiváló írójának, tudósának és közéleti nagysá
gának lelki arcán az ö szellemkezük vonásai ismerhetők fel. Az ő lelkűk
ihlette e század legnagyobb erdélyi magyar gondolkodóját, egyszersmind
legmélyebb jellemét, Mikó Imrét olyanná, amilyennek nemzete és a
történelem előtt megmutatkozott.
Fiatal éveiben Mikó a közélettől távol csupán a gazdasági élet elmé
lyítését tűzte ki céljául, de Széchenyi gondolatait az erdélyi föld sajátos
viszonyaihoz alkalmazta. Mint mintagazda, jelentős jövedelemre tett
szert, birtokait állandóan növeli, de életmódjában mégsem követi
költekező főúri barátait, lelkét a házasság és a családi élet örömei elé
gítik ki. A Rhédey Máriával kötött boldog házasságból négy gyermeke
szü letett: Mária, Ádám, Ferenc és Anna. Ferenc már csecsemőkorában
meghalt, később követte egyik leánytestvérc is.
Az 1841— 43-i országgyűlés felveti az erdélyi magyar nemzeti mú
zeum eszméjét. Kemény József és Sámuel grófok híres gyűjteményüket
felajánlják erre a célra, önzetlen elhatározásuk egész Erdélyben lelke
sedést kelt. Azonban hiába sürgetik a múzeum megvalósítását a későbbi
országgyűléseken, a megoldást a közhatalom állandóan halogatja és a
48-as forradalom egyelőre fátylat borít a múzeális gondolatra is. Kemény
József mellett Nagyajtai Kovács István hasonló irányú működést fejt ki.
Munkásságuk ekkor még nem keltette fel Mikó figyelmét, akit még nem
érdekelnek annyira a szellemi élet megszervezésének kérdései, mint
később. Ebből a korszakból Mikó levelezése nem maradt fenn, így olvas
mányairól, lelkivilágának kialakulásáról keveset tudunk. Pedig érdekes
volna beletekintenünk a felkészülésnek, a lelki önösszeszedésnek ebbe
az ismeretlen évtizedébe, ami közvetlenül megelőzi Mikó művelődés
politikai korszakalkotó szerepvállalását. Tudjuk, hogy a nagy magyar
írókat szívesen olvasta, a régi klasszikusok mellett kora irodalmát
alaposan ismerte. Az is ismeretes, hogy elsősorban Kölcseyt, Eötvöst
és Széchenyit szerette, de különös előszeretete ekkor ébred fel a fclújúlás korának nagy írói és művelődéspolitikusai munkái iránt. Kazinczyt, Révait, Bőd Pétert, Benköt gyakran emlegeti. írói kiválogatásá
ban már látszik a későbbi művelődéspolitikus szándéka és esztétikai
ízlésének alapé Ivei is felismerhetők. Az íróktól elvárja az élet és a művé
szet egységét és erkölcsi alapját, a nagy irodalomszervezők és művelődéspolitikusok iránt hálával és rajongással telik meg a lelke. Bőd Péter,
Kazinczy és Révai példái bizonyára azt a vágyat ébresztették fel már
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ekkor benne, hogy őket követve, életét hasonló célok szolgálatába
állítsa. A 40-cs évek magyar irodalmi életét családi magányából szemléli,
de az eléje táruló kép mély benyomást gyakorol lelke kialakulására.
Látja egyfelől a sötétenlátó magyar írók hosszú sorát, átérzi Berzsenyi
sötét jóslatát, szívébe zárja Kölcsey és Vörösmarty remények és bánatok
között hánykodó költészetét, de a borúlátó irodalmi szemlélet nem ra
gadja magával. Európa nyugtalanító eseményei a magyar írók művei
ben visszhangra találnak, a lengyelek szomorú sorsa Vörösmartyban
ugyanolyan sötét gondolatokat ébreszt, mint aminőket egy évtizeddel
ezelőtt a reménytelennek látszó jövő ijesztő képe keltett a «Zrinyi máso
dik éneke* és a «Vanitatum Vanitas» írójában. Vörösmarty 1846-ban
írja az «Emberek» c. költeményét, a kiábrándulás és hiábavalóság mély,
de lesújtó sorait.
«HaUgassatok, ne szóljon a dal
Most a világ beszél
S megfagynak forró szárnyaikon a zápor és a szél.
Könnyzápor, melyet bánat hajt
Szél, melyet ember szív sóhajt
Hiába minden bűn, erény
Nincsen remény.
Az emberfaj sárkányfog vetemény
Nincsen remény, nincsen remény*.
A lengyelek tragikus sorsa szomorú figyelmeztetés a magyarság
számára, mely alig néhány esztendővel a költő jóslata után hasonló
sorsra jut. De Vörösmarty egyetemesen emberi és nemzeti borúlátása
költészetünk ekkori önszemléletének csak egyik oldala. Ugyanakkor
megszólal a másik, az életre hívó hang, ami, valahányszor sötét és viharszerű idők közeledtek a nemzet életében, mindig megszólalt, hogy a
magyar lélek a romokon át is jövőt építő szándékát világgá kiáltsa.
Petőfi szabadságdalai a csüggedőkbe lelket öntenek, a kételkedők nagy
részét hívőkké varázsolják. És ugyanekkor, egy ismeretlen költő jelent
kezik halhatatlan hőskölteményével a Toldival, hogy egy letűnt világ
eszményi hősének rajzán át, vigaszt nyújtson és megmutassa a lelki
megtisztulás és a felemelkedés útjait. De a költők, regényírók és tudósok
között ugyanaz a szándék élt, bár lelkűk és tudásuk látásmódjukat
hol sötéten, hol derűlátóan színezték, Ezek voltak azok az irodalmi
források, amikből a forradalmat megelőző időkben Mikó nemzetszemlé
lete táplálkozott. Mikó a sötéten látók komorságát és elmélyülő erkölcsi
magatartását magáévá teszi, de ugyanakkor a sohasem csüggedő nemzetépítök derűlátásával egyesíti azt. Az európai események azonban
gyorsan haladnak a kibontakozás felé és a boldog életszemlélet világát
csakhamar megsemmisítik, a csendes szemlélődök lelkinyugalmát fel
borítják. A régi világ biztosnak hitt várait összeomlás fenyegeti, a
nemzeti és társadalmi ellentétek csaknem minden országban forradalom
hoz vezetnek. Az európai forradalmak hosszú sorát Paris nyitja meg, de
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a nagy szajnaparti álmodozók magukkal sodorják néhány hónap alatt
az új világot keresők tettrekész csapatát. A forradalmi láz csakhamar
Erdélybe is elér .és miközben Középeurópában is meginog a föld a hata
lom régi birtokosai alatt, Erdély fővárosában a lelkes tömeg országgyűlés összehívását követeli. A mindig békés és csendes Erdély, az örökös
kiegyensúlyozást és egyeztetést óhajtó Transsylvania ősi arcát feldúl
ják az ellentétek. A forradalom és háború véresen szomorú színhelyévé
válik az a föld, mely több, mint másfélszázad óta nem volt összecsapás
színhelye. A 48-as események Erdélyben egy olyan embert állítanak
előtérbe, aki már évtizedek óta az ifjúság és a nagy tömeg eszménye,
ifjabb Wesselényi Miklóst, akit Kőváry László lelkes szavakkal Mirabcau-hoz hasonlít. De az események sodra nem követi az érzelmek más
irányú szándékát. A történelem iránya a vágyak és érzelmek logikájá
nak ellentmond és az az ellenzék, amelyik most már a biztos uralom
reményében rendezkedik be, rövid ideig hordozza csupán tragikus sze
repét. A 48-as idők Erdélyben egyelőre háttérbe szorítják azokat a köz
életi férfiakat, akik a lassú, de építő munka révén, Széchenyi szellemé
ben akarták megvalósítani az új Magyarországot. A robbanásig feszült
légkörben 1848 április havában, Jósika Sámuel erdélyi főkancellár
visszalépése után a király Mikóra bízta az erdélyi udvari kancellária
elnökségét. Mikó azonban nem fogadta el ezt a más időkben kitüntetés
nek számító tisztséget. «Nem kerülhette azonban el azt, hogy mint
erdélyi kincstárnok, szűkebb hazája kormányát vezesse azon idő alatt,
melyben Teleki gróf kormányzó, a pesti országgyűlésen volt, valamint
azt sem, hogy 1848 októberében az agyagfalvi székely nemzetgyűlésre
királyi biztosnak küldjék ki#. (Kőváry.) Mikó szerepét az agyagfalvi
gyűlésen az egykori leírások úgy tüntetik fel, mint a bölcs mérséklet
nek és nemes kiegyeztetésnek példáját. Az iránta minden irányból
megnyilvánuló szeretet jele, hogy a mintegy 30,000 főnyi tömeg elnö
kéül választja, Kőváry szerint a gyűlés lefolyása fényes bizonyítéka
*Mikó tapasztalatokon alapuló politikai éleslátásának, nagy tekintélyé
nek és a pillanatokhoz való alkalmazkodóképességének. Mikót 48 előtti
szereplése úgy ismertette meg Erdély közvéleményével, mint a jóakaratú, tekintclytisztelö főúr mintaképét. Az uralkodó iránta való bizalma
nem okozott népszerűtlenséget honfitársai körében, mert mindenki tudta
róla, hogy az ö királytisztelete és alkotmányos érzése nem lemondást
jelent a nemzet jogairól, hanem a jogok békés úton való, következete
sen kitartó kiharcolását. Mikó egész politikai működése nemcsak az
erkölcsi magatartás nagyszerűségét mutatja, de jelképezi azt a helyzet
tel mindig számoló, a valóságtól soha el nem szakadó, de eszményeit
fel nem adó, bölcsen következetes erdélyi politikustípust, amelynek
Erdélyi Pál szerint ö volt az «utolsó megtestesítője#.
1848 december 2-án Kemény Ferenc azt indítványozta, hogy
az erdélyi főkormányszék kérje a sérelmek orvoslását a királytól. Ennek
a kérésnek személyes átadásával Mikót bízták meg. Mikó ezt a feladatot
rögtön elvállalta, felutazott Bécsbe, de a nemzet és a király közti harc
miatt meghallgatásra nem talált és csak 10 hónap múlva, 1849 októberé
ben kapott engedélyt a hazájába való visszatérésre. Addig Olmützben
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kellett tartózkodnia. Ez alatt az izgalmas io hónap alatt olmützi csen
des kényszcrlakhelyéről sötét gondok között kellett otthonhagyott fele
ségére és gyermekeire gondolnia és arra a hazára, amelyik hősi küzdel
mét, élet-halál harcát vívta egész Európa feszült figyelmétől kísérve.
Vájjon milyen érzések élhettek lelkében, amidőn a hozzá eljutó hírekből
értesült a forradalom első idejének mámoros győzelmeiről és minő
fájdalom járhatta át szívét, amidőn a nehéz harcokban elvérzett nem
zetét az osztrák és orosz hatalom szörnyű súlya alatt látta összeroppanni ?
Ezek a hónapok bizonyára a tragikus elmélyedés és magábaszállás
szomorú hónapjai voltak, de a kényszerű ottartózkodás később lehetővé
tette áthidaló szerepét, bölcs és kiegyenlítő politikáját, azáltal hogy a
forradalmi eseményekbe nem is volt lehetősége beavatkozni És ez a
tény ugyanakkor nemzete iránta való rokonszenvét sem csökkentette.
1849 őszén, a világosi tragikus napok és az aradi események után, végre
ütött a szabadulás órája, összeszorult szívvel fogadta azt a szabadságot,
amelyet nem így képzelt el. Hazája feldúlva, nemzete leverve — esz
ményei sárba tapodva voltak, népe szívén pedig idegen zsoldosok boszszúálló haragja tombolt. Egyetlen vigaszául az szolgált, hogy feleségét
és gyermekeit viszontláthatja, akiknek sorsáról, hosszú hónapok óta nem
tudott semmit. Szívében ezzel az egyetlen reménnyel tér vissza Erdélybe,
de a sors igazában csak most próbálja meg, mert felesege ölelöi Karjai
helyett, csak sírjára borulhatott le. Ez a néma sír és elbukott eszményei
mélyen megtörik lelkét és ha nincs benne az az acélozott férfi-akarat
és életkedv, aminek eddig is tanúságát adta, ennyi szenvedés súlya
alatt bizonyára lelkileg teljesen összeroppant volna. Az az Erdély,
amit alig egy éve hagyot itt, még a remények és boldog lehetőségek
országa volt, de mostan idegen zsoldosok fészkévé vált, barátai, rokonai
és az a sok-sokezer ismerőse, akik magán- és közéletében körülvette,
szét volt szórva, vagy külföldön bújdosott, vagy börtönben várta felszabadulásának pillanatát. Erdélyben a német uralom rendezkedett be,
a régi kormányzat embereit állandóan zaklatják, üldözik így öt is
számos kellemetlenség éri a hatóságok részéről.
A 49-es események utáni tragikus esztendők kemény megpróbál
tatást jelentenek mindenki számára — de míg másnak a nemzeti ügy
bukása feletti fájdalmát enyhítette a családi élet öröme, ő neki még az sem
adatott meg, hogy felesége utolsó óráiban mellette lehessen. — Birtokai
egyrészéta forrongó idők tönkretették, de mindennél fájóbb volt számára
annak az intézetnek pusztulása, ahol gyermekkora boldog éveit töl
tötte. A szabadságharc leveretése utáni jövőtlennek látszó évek a magyar
költők lelkében ismét sötét képet rajzolnak a nemzet jövőjéről. Vörös
marty ekkor írja meg e kor keserű lelkivilágának visszhangjaként a
«Vén cigányt#, de utolsó sorai a ^fogytán van a napod# már befejezetle
nül maradnak — mint amilyen befejezetlennek látja nemzete és a ma
gyar költő életét.
Ugyanezt a sötétenlátást fejezi ki Bajza «Fohászkodás#-a.
«Istcn, aki láttad e roppant vihart
S nem nyujtál ügyednek védelmére kart
Állnak templomidnak szent oltári még ?»
1
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kiált fel a költő hitét vesztett kétségbeesésében. Majd így folytatja:
«Tán nincs is jövő (túl a sír éjeién
S álszín és hazugság) Erkölcs és erény*.
Az írók egy részét külföldre viszi új életet kereső reménye. Teleki
László és Jósika Miklós idegen csillagok alatt harcolnak az örök magyar
igazságért, de az itthon maradottakat vagy elhallgattatják, vagy ők
maguk hallgatni kénytelenek. A költészet épúgy szimbólummá válik,
mint az a múlt, amelyet dicsőíteni, tovább folytatni nem szabad. A tragi
kus kor emberei ekkor szeretik meg a szimbólumokat, az irodalom és
a tudomány képes beszéddé válik, új vágyak és remények táplálója
lesz. De mint minden korban, úgy most is a romokon virágok nőnek,
új emberek, acélozott szívű lelkek megkezdik lassan az építő munkát.
Most is a költők és tudósok állanak az első sorokban és vállalják az akkor
reménytelennek látszó feladatot, lerakni egy mélyebb értelmű magyar
élet lelki alapjait. Jókai, Kemény, Tompa és Arany mellett, Deák
Ferenc és Eötvös építik a szellemi élet nemzetet mentő feltételeit. A béké
sen dolgozók csendes táborában ekkor kezd egyre gyorsabb iramban
az él felé törni Mikó Imre. Pedig a kettős fájdalom: a nemzete eszményei
nek bukása és a felesége tragikus halála okozta sebet az idő még nem
gyógyította be. A sors elégtétele, hogy Mikó megérhette a nagy alkotók
ritka örömét, látta művét megszületni és megérte a nemzet lelkére
nehezedő sötét felhők teljes szétoszlását is. De az a seb, amit rajongásig
szeretett felesége korai tragikus halála okozott, soha be nem gyógyult.
Hosszú évek múlva gyakran említi leveleiben, feljegyzéseiben felesége
nevét. És amikor egy évtizeddel később az Irányeszmékben egy új
nemzeti magatartás alapjait rakja le, a magyar nők hivatásáról írt fel
emelő sorait halott felesége emléke ihlette. Az «Irányeszmék»egyik sokat
hangoztatott alapgondolata, hogy a nemzet két értékes területtel bír,
a szellemi és a gazdasági élettel. Egyik a másik nélkül el nem képzelhető,
igazi fejlődés csak e kettő együttműködéséből fakadhat. A poltikai
viszonyok azonban a gazdasági szervezkedést inkább lehetővé tették,
mint a kultúrálist. Ezért Mikó előbb szervezi meg az Erdélyi Gazdasági
Egyesületet, de már akkor mindent megtesz az erdélyi magyarság szel
lemi megújhodását szolgáló Múzeum Egyesület megalapításának elő
készítésére. Gazdasági politikája nem egy részlctigazság felismerésének
eredménye, szerves és egységes része az egész erdélyi magyar életet
biztos alapokra helyezni akaró művelődéspolitikájának. Mikó a materiálista bölcsészetiéi szemben a lélek és eszmék irányító hatalmát és felsőbbségét hirdette, de ugyanakkor a lélek kivirulását, az irodalom és a tudo
mányok fejlődését csakis a biztos anyagi alapokon nyugvó, a szellem
megnyilvánulásának kereteket adó intézményektől remélte. A Gazdasági
Egylet gyakorlati munkája évről évre mind szebb eredményeket hozott,
a kitűnő gyümölcs- és szőlőiskoláját 1854-ben nagysikerű termény
kiállítás követte és évről-évre új gondolatok megvalósulása vált ezen
a téren is lehetővé. A mezőgazdaság gépesítésének ö az erdélyi elő
hírnöke és ugyanakkor a «Tfiz és Jégkármentcsítő Egylet* alapításával
a szociális biztosítás megvalósítója is. De ezek a részleteredmények
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