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Műhely és politika 
 
Egy nemzetiségi (kisebbségi) közösségnek mindenképpen szüksége van olyan tu-
dományos diszciplínára, amely a maga változatos eszközeivel a kisebbségi helyzetet 
bemutató, ennek következményeivel számot vető tudományos kutatások vagy esz-
mélkedések tanulságait fejti ki. Ez a tudományos diszciplína nem minden nehézség 
nélkül helyezhető el a társadalomtudományok rendszerében, minthogy mindazt 
felöleli vagy mindazzal érintkezik, ami a nemzeti (etnikai, vallási, kulturális) kisebb-
ségek helyzetét, történetét és szellemi életét állítja a kutatómunka középpontjába. A 
nemzetiségtudomány következésképp összegző feladatokat lát el, „interdiszcipliná-
ris” helyzetben működik, érintkezik a szociológiával, a történetírással, a művelődés-
történettel, az irodalomtörténettel, a nyelvtudománnyal, a néprajzzal és még számos 
tudományos területtel. A társadalomtudományok rendszerében általában nem  kap 
„legitim” helyet és besorolást, minthogy a maga komplexitásában nem helyezhető el 
egyetlen hagyományos szaktudományi ágazat keretében sem. A magyar nemzeti 
tudományosság művelése során mégis megkerülhetetlen, kivált ha valaki a magyar 
nemzetiségi kultúrák históriájának, tehát például az erdélyi magyar művelődés és 
társadalom történetének a leírására tesz kísérletet. 

A kisebbségtudomány valójában igen régi, mégis inkább a mögöttünk álló közel 
fél évszázad során kialakult kutatási területet jelent. (A kisebbségtudomány és a 
nemzetiségtudomány fogalmát magam szinonimaként használom, tekintettel arra, 
hogy nem látom értelmét annak a megkülönböztetésnek, amelyet a két fogalom 
között az erdélyi tudományosság, de inkább a politikai irodalom korábban használt, 
arra hivatkozva, hogy a „nemzeti kisebbség” fogalma a polgári társadalomhoz volt 
kötve, állampolgári másodrendűségre utalt, szemben az „együtt élő” nemzetiség 
fogalmával, amely a romániai „szocialista” társadalomban érvényesülő állampolgári 
egyenlőség elvét kívánta jelezni. Jól tudjuk, hogy mindennek csupán retorikai szere-
pe volt, minthogy az egyenjogúság elve a diktatórikus államrend körülményei között 
jóval kevésbé érvényesülhetett, mint a két világháború közötti vagy a kilencvenes 
években ismét kibontakozó, azonban még így is etnokratikus hagyományokkal ter-
helt romániai politikai berendezkedésben.)  

A kisebbségi kérdés kutatásának igen nagy szerepe volt a dualista Magyarország 
közéletében, mindenekelőtt a demokratizálási törekvések szószólóinál, a Huszadik 
Század című polgári radikális folyóiratban és Jászi Oszkár műveiben, így A nemzeti 
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államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés (1912) című nagyszabású összefoglalásában, 
amely a magyarországi kisebbségek helyzetének elemzése során a szociológia és a 
történetírás eszközeivel alapozta meg ezt a rendkívül fontos (és a kelet- és közép-
európai régióban nélkülözhetetlen) tudományos ágazatot. Ugyancsak utalhatok a 
korszak publicisztikájára, mindenekelőtt Ady Endre munkásságára, amely igen meg-
fontoltan követelte a kisebbségi kérdés demokratikus megoldását, a többi között 
annak a felismerésnek következtében, hogy a magyar állam integritását csak ennek a 
kérdésnek a méltányos rendezése esetén lehet fenntartani. 

A trianoni hatalomváltozás után az erdélyi magyar gondolkodásnak széles kör-
ben kellett számot vetnie a kisebbségi helyzet következményeivel, ennek a számve-
tésnek a keretében alakult ki a két világháború közötti kisebbségtudomány. Ez 
nemzetközi összehasonlításban is igen jelentékeny eredményekkel járt. Olyan mű-
vekre gondolok, mint Balogh Artúr (franciául és németül is kiadott) A kisebbségek 
nemzetközi védelme (1928), Jakabffy Elemér Népkisebbségi kívánságaink és feladataink 
(1935) és Nagy Lajos A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában (1944) vagy 
éppen Mikó Imre Nemzetiségi jog és nemzetiségi politika (1944) című munkái, az Erdélyi 
Helikon, a Magyar Kisebbség s a Korunk című folyóiratok idevágó közleményei. 
Ezek az írások mindenekelőtt a kisebbségi kérdés jogi (emberi jogi és államjogi) 
vonatkozásait vizsgálták, kevésbé foglalkoztak a kisebbségi kultúra jelenségeivel. 
Más művek, így Mikó Imre nevezetes munkája: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés 
(1932) szociológiai nézőpontból világították meg a kisebbségi problémákat. Ismét 
más kiadványok, például Jancsó Elemér Az erdélyi magyarság életsorsa nevelésügyünk 
tükrében (1935) vagy Tusa Gábor A romániai magyar egyházak és az állam közötti viszony 
(1934) című művei az oktatás, illetve az egyházpolitika tapasztalatainak elemzése 
során jutottak kisebbségtudományi következtetésekre. Természetesen az erdélyi 
magyar politikai lapok is igen bőségesen és tanulságosan foglalkoztak a kisebbség-
politikai tapasztalatokkal, számos esetben tudományos elemzésekre és következteté-
sekre jutva. 

A második világháborút követő esztendőkben a kisebbségi kérdések tárgyalásá-
nak mindenekelőtt napi politikai célzata volt, az ilyen kérdéseket tárgyaló írások (így 
Balogh Edgár, Demeter János, Jordáky Lajos, Bányai László és mások tanulmányai) 
főként publicisztikai szándékkal léptek fel, a romániai, akkor még valóban a jog-
egyenlőség normáinak érvényesítését vagy legalább ennek látszatát megteremteni 
kívánó kisebbségi politika helyességéről kívánták meggyőzni az olvasót. A nemzeti-
ségtudomány valódi kialakulását és figyelemre méltó eredményeit tulajdonképpen az 
1968-as romániai változások (a rövid életűnek bizonyult politikai nyitás eseményei) 
hozták el: ekkor születtek azok a kisebbségtudományi művek, amelyek a társada-
lomtudományok számos területén mutattak fel máig helytálló és használható ered-
ményeket. Ilyenek voltak mindenekelőtt Gáll Ernő szociológiai és művelődés- 
történeti művei, Mikó Imre és Nagy György történelmi értekezései, Balogh Edgár 
irodalmi tanulmányai, illetve publicisztikai írásai, Tóth Sándor, Balázs Sándor, Fábi-
án Ernő és mások eszmetörténeti munkái. 

58 
 



 

Valójában ekkor jött létre az a „kolozsvári iskola”, amely elsősorban a Korunk 
műhelye köré szerveződve (meggyőződésem szerint az egyetemes tudományosság 
számára is igen tanulságosan) vizsgálta a kisebbségi-nemzetiségi helyzet társadalmi, 
politikai, kulturális és mentális tulajdonságait és következményeit. Mikó Imre ennek 
a tudományos (és politikaelméleti) műhelynek egyik vezető szerepet betöltő képvi-
selője volt. Az erdélyi magyar kisebbségtudomány fejlődését ugyanakkor magyaror-
szági és külföldi (nyugat-európai) példák is ösztönözték, ebben az időben már 
Magyarországon is a korábbinál jóval erősebben bontakozott ki a trianoni határo-
kon túl élő nemzetrészek iránti érdeklődés. Ezt igazolják Illyés Gyula nemzetpoliti-
kai publicisztikája, később Szellem és erőszak (1978) címmel megjelent írásai, vagy 
éppen a Németországban élő Illyés Elemér Erdély változása (1975) és az angliai 
Schöpflin György The Hungarians of Romania (1978) című művei. 

Az erdélyi magyar tudományos élet és közélet erőfeszítései mindenképpen hoz-
zájárultak a hetvenes években kibontakozó nemzetiségtudományi kutatások legalitá-
sának elismeréséhez, ezek a kutatások mindenekelőtt Gáll Ernő és Mikó Imre 
művei révén kaptak elméleti megalapozást és karaktert. Gáll Ernő A sajátosság méltó-
sága és ami mögötte van című nagy hatású tanulmányában fejtette ki a maga felfogását a 
kisebbségi léthelyzet lényegi tulajdonságairól:  

Felfogásunk szerint – írta – a nemzetiségek, akárcsak a nemzetek, hosszú időn át létezni 
fognak az új társadalom építésének elkövetkező korszakában. Ez a párhuzam, ez a közeli 
analógia nemzet és nemzetiség pályája és jövője között a nemzetiséget etnikai-történelmi 
közösségnek tekintő felfogásra épít, a nemzetiség ismérveit pedig a nemzetéihez hasonlók-
ban jelöli meg. A nemzetiség számszerűleg kisebbség az állam lakosságának többségéhez 
viszonyítva, de ez a körülmény államalkotó szerepét és felelősségét semmivel sem csökken-
ti. Tagjait egybekapcsolja a közös nyelv, a közös kultúra és a szélesen vett hagyomány ereje, 
valamint az együvé tartozás tudata, amelyet a kollektív azonosság megőrzésére, fejlesztésére 
irányuló akarat egészít ki.1 

Mikó Imre pedig Nemzet és nemzetiség című tanulmányában a nemzetiségi közös-
ség jelleget adó tulajdonságainak regisztrálására vállalkozott az alábbiakban:  

Mi hát a nemzetiség, nem elvontan, hanem itt és most? 
A nemzetiség a történelem folyamán összeforrt tartós etnikai közösség. Alapja a nép 

vagy egy néptöredék. 
A nemzetiség saját országában nemzeti kisebbség, és más nemzettel, nemzetiségekkel al-

kot államot. 
A nemzetiség tömegben vagy szétszórtan, szervezetten vagy szervezetlenül élhet egy ál-

lam területén, de tagjait egybekapcsolja a közös nyelv és a közös hagyományokban gyöke-
rező kultúra. 

A nemzetiség sajátos minőséget jelent. Ez az összetartozás tudatában, tagjainak együttér-
zésében és nemzetiségük megtartására, fejlesztésére irányuló akaratában nyilvánul meg. 

A nemzetiség mint olyan a vele állami közösségében élő többségi nemzet és az együttélő 
többi nemzetiség oldalán, a közös haza építésében biztosíthatja jövőjét.2 

1 GÁLL Ernő, A sajátosság méltósága és ami mögötte van = G. E., Pandora visszatérése, Kriterion, Bukarest, 
1979, 285.  
2 MIKÓ Imre, Nemzet és nemzetiség = M. I., Változatok egy témára, Kriterion, Bukarest, 1981, 49–50. 
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Az imént kinyilvánított alapelvek szabták meg az erdélyi magyar nemzetiség- 
vagy kisebbségtudomány diszciplináris tulajdonságait, sőt azoknak a tudományos 
ágazatoknak, így a történetírásnak és a nyelvtudománynak (például Jakó Zsigmond, 
Bodor András, Csetri Elek, Demény Lajos, Juhász István, illetve Szabó T. Attila, 
Márton Gyula, Péntek János és mások munkásságára gondolok) a szellemi stratégiá-
ját is, amelyek az erdélyi magyarság sajátos történelmi, szociológiai és kulturális 
helyzetének következményeit tárták fel. Ezek a tudományos eredmények, többnyire 
a szaktudományok zártabb műhelyeiben, nagymértékben járultak hozzá ahhoz a szel- 
lemi erjedéshez, amely azután az erdélyi magyar kultúrában a hatvanas évek végétől 
bekövetkezett. Valójában a hetvenes évek és a nyolcvanas évek első fele volt ennek 
a nemzetiségtudományi munkának a „klasszikus” korszaka, mindenekelőtt a buka-
resti Kriterion Könyvkiadó szervező tevékenysége következtében, amely a kiadót 
igazgató Domokos Géza áldozatos erőfeszítéseinek köszönhetően egész könyvtárra 
való történelmi, irodalomtörténeti, nyelvészeti, szociológiai és néprajzi munkát adott 
közre. Ugyancsak történelmi szerepet töltött be a kolozsvári Korunk című folyóirat, 
amely Balogh Edgár, Gáll Ernő, Kántor Lajos és talán mindenekelőtt Mikó Imre 
tanulmányai révén a korszak európai színvonalú kisebbségtudományi műhelyeként 
tevékenykedett. Ezek a művek igen nagy mértékben járultak hozzá az erdélyi ma-
gyarság nemzeti identitásának erősítéséhez és nemzeti kultúrájának fejlesztéséhez, 
emellett ösztönző hatást fejtettek ki a magyarországi tudományos kutatásokra is. 
 
Tájékozódás és feladatvállalás 
 
Mikó Imre régi erdélyi hagyományok művelőinek örököse volt, azoké a polihiszto-
roké, akik a tudományos munka széles területén alkottak maradandót, és műveikkel 
befolyásolni tudták nagyobb közösségek gondolkodását és útkeresését. Bánffyhu-
nyadon született 1911. március 27-én, a kolozsvári Unitárius Kollégiumban érettsé-
gizett, az ottani egyetemen szerzett jogi doktorátust. 1934 és 1936 között a párizsi 
egyetemen nemzetközi jogi tanulmányokat folytatott. Hazatérve az Erdélyi Fiatalok 
című folyóirat főmunkatársa, a Keresztény Magvető, az Erdélyi Múzeum, a Magyar 
Kisebbség, a Keleti Újság munkatársa volt. Az Országos Magyar Párt bukaresti 
irodájának vezetője lett, 1937-ben megválasztották a bukaresti parlament képviselő-
jének, mandátumát azonban, a román nacionalista pártok ellenállása következtében 
nem vehette át. A királyi diktatúra idején a Magyar Népközösség jogvédő irodáját 
vezette, a bécsi döntés után az Erdélyi Párt vezetőségének tagja és képviselője a 
budapesti országgyűlésben. Kapcsolatokat ápolt a baloldali körökkel, fiatalon eljárt 
Antal Márk marxista szemináriumaira, álnéven cikkeket közölt a Korunkban, a 
kommunista Józsa Bélával váltott nevezetes nyílt levelében állást foglalt amellett, 
hogy a munkásság képviselőit be kell vonni a politikai életbe. Szerepet vállalt a há-
borúellenes mozgalomban, készülve arra, hogy Erdély sorsának várható újabb for-
dulatával tovább végezheti megkezdett munkáját. 

Nemzetiségpolitikai és szociográfiai írásokkal lépett fel: 1932-ben az Erdélyi Fiata-
lok falukutató munkájának keretében jelent meg Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés cí- 
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mű műve, ez a bukaresti egyetem neves szociológia-professzorának: Dimitrie Gustinak 
úgynevezett „monografikus” módszerét alkalmazta a vegyes nemzetiségű Szolnok-
Doboka megyei falvak társadalmának vizsgálatában. Munkájának bevezetésében a 
fiatal nemzedék társadalomtudományi gondolkodására utalt, ennek során számot 
vetett az ifjú értelmiség feladataival.  

A pályakezdés a harmincas évek erdélyi magyar és magyarországi érdeklődéséhez 
és feladatvállalásához igazodott. A „valóságirodalom” és a szociográfiai munka iránti 
érdeklődést voltaképpen ez az évtized hozta meg igazán, midőn felnövekedett az 
erdélyi magyar irodalom második nemzedéke, illetve a Korunk Gaál Gábor szer-
kesztésében határozottabb szociológiai, szociográfiai érdeklődést mutatott. A má-
sodik nemzedék folyóiratai, az Erdélyi Fiatalok és a Hitel már a romániai magyarság 
társadalmi és nemzetiségi viszonyainak vizsgálatát tűzték ki célul, és módszeres 
munkával láttak hozzá ahhoz, hogy felmérjék a nemzetiségi társadalom viszonyait. 
Példaként a hazai népi szociográfiák és falukutató művek, Illyés Gyula, Veres Péter, 
Darvas József, Féja Géza, Erdei Ferenc, Kovács Imre és Szabó Zoltán tevékenysé-
ge állott előttük, de sokat tanultak a szlovákiai Sarló-mozgalom fiataljainak falukuta-
tó munkájából is. Fontos mesterük a román szociográfia megújítója, az ún. mono- 
grafikus módszert kidolgozó Dimitrie Gusti professzor volt, aki köztudomásúlag 
igen nagy hatást gyakorolt a magyarországi népi irodalomra és szociográfiára is. 
Németh László Magyarok Romániában című útirajzában méltatta a román tudós mun- 
káját és érdemeit. Az Erdélyi Fiatalok körének tagjai: Jancsó Béla, Balázős Ferenc, 
Debreczeni László, Vita Sándor, Venczel József, Demeter Béla, Mikó Imre, László 
Dezső és mások rendszeresen közöltek falusi szociográfiákat, s végeztek (elsősor-
ban falun) kutatásokat. 1930-ban létrejött a fiatal írók faluszemináriuma, amely a 
szociográfiai munka módszereibe vezette be a munkaközösség tagjait, és megszer-
vezte a kutatómunkát. Könyvsorozatuk, az Erdélyi Fiatalok Falu Füzetei az erdélyi 
magyar parasztság életének felmérésére vállalkozott. 

A sorozat célját az Erdélyi Fiatalok szerkesztője, László Dezső a következőkben 
határozta meg:  

A falu-füzetek […] szakszerű tudományos kutatás alapján dolgozván fel a kérdéseket, ko-
moly alapot és útmutatást akarnak adni a falu-tanulmányozás munkájához. A tudományos 
megfigyeléseken alapuló füzetek nem tudományos vagy irodalmi ambíciók kielégítését cé-
lozzák. Mi út érezzük, élet áll mögöttük. Az élet kérdezett tőlünk, azért feleltünk, hogy fele-
letünk nyomán teljesebb élet fakadjon fel és sugározzák szét. Abban a hitben indítjuk el 
füzeteinket, hogy az utolsó mondatok után tett pontokkal nem fejeződtek be, lesz folytatá-
suk, eleven munkaközösséget, kapcsoló hidat fognak jelenteni a faluval foglalkozók és la-
punk, a magyar falvak és a magyar intelligencia között. […] Fiatal szemünk határozott 
tekintettel megy előre a jövőbe: a faluból megújuló biztos kötésű magyar életre. A válságok 
kísérletei között vergődő magyar élet mögöttünk és előttünk hever, túllépünk a romokon, 
mert van hitünk az új magyarságban.3 

A füzetsorozat első darabja, Gyallay-Pap Zsigmond A nép és az intelligencia című 
1931-ben megjelent tanulmánya az erdélyi magyar parasztság felemelésében jelölte 

3 Az Erdélyi Fiatalok Falu-füzetei, Kolozsvár, 1931/3–4, 1. 
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meg a fiatal értelmiség küldetését. Ezt a füzetet követte Demeter Béla Hogyan tanul-
mányozzam a falu életét? (1931) című szociográfiai kérdőív-mintája, amely egyaránt 
felölelte a falu történetére és földrajzi viszonyaira, gazdasági és társadalmi helyzetére, 
birtokmegoszlására és táplálkozására, hagyományaira és művelődésére vonatkozó 
kérdéseket, s ezzel igen hasznos útmutatót adott azoknak a főiskolásoknak és kö-
zépiskolai diákoknak, akik nyári vakációjukat egy-egy erdélyi magyar falu megisme-
résének és leírásának szentelték. Bevezetőjében Demeter Béla az erdélyi magyar 
ifjúság nemzetiségi felelősségére és távlatosabb közéleti feladataira utalt:  

Menjünk ki a faluba és ott a szociográfiai kérdőív útmutatása mellett lássunk munkához, 
megismerve a nép életmódját és egzisztenciális betegségeit. Pár év múlva kikerülve az isko-
la padjai közül, ha bármilyen vonatkozásban kezünkbe vesszük a falu életének irányítását, 
csakis akkor tudunk építőmunkát végezni, hogyha munkaterünket ismerjük.4 

Ugyancsak a falufüzetek között látott napvilágot Demeter Béla Az erdélyi falu és a 
szellemi áramlatok (1932), majd Mikó Imre első (és azonnal nagy érdeklődést kiváltó) 
Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés (1932) című munkája, ez utóbbi igen széles kör-
ben és módszeresen dolgozta fel egy vegyes (magyar–román) lakosságú falu telepü-
léstörténetét és népmozgalmait. 

A fiatal tudós a falukutató munka eszközeivel és módszerével tanulmányozta az 
erdélyi magyarság előtt álló nagy feladatokat, a kedvezőtlen kisebbségi viszonyok 
orvoslásának lehetőségeit kereste kutatóként és politikusként egyaránt. Párizsból 
hazatérve adta közre még franciaországi tapasztalatait felhasználó Az erdélyi kérdés az 
európai közvélemény előtt 1865–1920 (1936) című tanulmányát. Bekapcsolódott a poli-
tikai életbe, de nem szakított a tudományos kutatómunkával, 1944-ben a kolozsvári 
egyetem magántanári habilitációjára készülve jelentette meg Nemzetiségi jog és nemzeti-
ségi politika című terjedelmes munkáját, ebben a magyarországi nemzetiségi jogalko-
tást és nemzetiségi politikát mutatta be és az (osztrák–magyar kiegyezés követ- 
keztében) 1868-ban hozott, az akkori magyar állam nemzeti kisebbségei számára 
széles körben jogokat adó nemzetiségi törvényt állította követendő példának a 
„visszacsatolásokkal” megnagyobbodott ország vezetői elé. Mintha a közelgő jövő-
vel vetett volna számot, munkáját a kisebbségi jogok fontosságára figyelmeztetve 
fejezte be:  

Az az európai rendezés, mely figyelmen kívül hagyja a nemzetiségi együttélés sokféle válto-
zatait, amelyeket a hagyományos magyar politikai érzék olyan mesterien szabályozott, ép-
pen olyan gyenge és törékeny közép-európai rendet tudna csak teremteni, mint amilyen 
gyenge és törékeny az a soknyelvű ország, amelyet az egynyelvű ország törvényszerűségei 
szerint akarnának kormányozni és igazgatni.5 

A háborút megelőző esztendők igen jelentékeny műve Mikó Imre Huszonkét év 
(1941) című összefoglalása volt, ezt Erdély egy részének 1940-es visszacsatolása 
után írta, és az erdélyi magyar politika eseménytörténetét, valamint ezek hátterét 
világította meg. Terjedelmes történelmi anyagot tekintett át, nemcsak a korszakkal 

4 Az ifjúsághoz. Az Erdélyi Fiatalok Falu-füzetei, Kolozsvár, 1931/5, 2. 
5 MIKÓ Imre, Nemzetiségi jog és nemzetiségi politika, Kolozsvár, Minerva, 1944, 498. 
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foglalkozó tudományos műveket, emlékiratokat és folyóiratokban olvasható tanul-
mányokat, hanem a napisajtót, például a kolozsvári Ellenzéket és Keleti Újságot, sőt 
a gépiratos jegyzőkönyveket, parlamenti felszólalásokat, emlékeztetőket is. Nem 
volt könnyű dolga, hiszen az erdélyi magyar kisebbség két évtizedes történetéről 
nem készültek összefoglaló művek, legfeljebb az uralomváltozás első esztendeit 
dolgozta fel átfogóbb igénnyel néhány kiadvány. Munkáját tárgyilagossága teszi ma 
is használhatóvá, ez a tárgyilagosság különösen méltánylandó az erdélyi magyarságot 
ért korábbi sérelmek, az erdélyi magyar művelődést ért csapások ismeretében. Mikó 
Imre nem hallgatta el ezeket a sérelmeket, de nem is dramatizálta őket, igen sok 
adat és számos történeti dokumentum felsorakoztatásával mutatta be, hogy a nagy-
román politika miként tagadta meg a kisebbségek egyenjogúságának azokat a nemes 
elveit, amelyeket például az Erdély birtokbavételét jogilag megalapozó 1918-as Gyu-
lafehérvári Határozatok, illetve az antant hatalmakkal kötött 1919-es kisebbségvé-
delmi szerződés lefektetett. Megtagadta őket annak érdekében, hogy a trianoni béke- 
szerződéssel elért hatalmas területi nyereség politikai konszolidációját a kisebbségek 
erőszakos asszimilációjával érje el. Mikó Imre munkája azt is bemutatta, hogy ez a 
„konszolidáció” hová vezetett: a román társadalom válságához, diktatórikus átalakí-
tásához, végül a háborús részvétel katasztrófájához. 

A Huszonkét év írója pontosan mérte fel azokat a veszteségeket, amelyeket az er-
délyi magyarság elszenvedett 1918 és 1940 között, a revans indulatait mindazonáltal 
teljes mértékben elhárította magától. Bevezetőjében arra utalt, hogy keresni kellene 
a román néppel való megbékélés és összefogás lehetőségét: „A román néppel 
szemben semmiféle elfogultság sem vezet, és ma éppen úgy, mint kisebbségi sors-
ban a két nép közötti együttélés lehetőségének megtalálását tartom nemzetiségi 
politikánk egyik legfontosabb feladatának.”6 Azt is jól tudta, hogy annak a két évti-
zednek, amelyről könyvében számot ad, vannak más megszívlelendő tanulságai is: 
„A román kormányok kisebbségi politikája is intő példa mindenkinek, aki a népki-
sebbségi kérdéssel szembekerül: hogyan nem kell nemzetiségi politikát csinálni sok-
nyelvű országban!” Mikó Imre valójában arra lett volna hivatott a háború után, 
hogy – mint a magyar érdekeket igen tájékozottan védelmező és a román érdekeket 
méltányosan kezelő politikus – vezető posztokon szolgálja az erdélyi magyarság 
érdekeit. Erre nem adtak lehetőséget az 1944 augusztusában bekövetkezett politikai 
változások, vagyis az, hogy egész Erdély ismét a román állam része lett. 
 
Az erdélyi művelődéstörténet szolgálatában 
 
A szovjet csapatok bevonulása után több ezer polgári személlyel együtt Mikó Imrét 
is (valószínűleg román feljelentés következtében) elhurcolták, noha nem volt katona. 
Csehov szülővárosában: Taganrogban volt fogoly, ott tanult meg oroszul, aminek jó 
hasznát vette szabadulása után, midőn a kolozsvári Brassai Líceum orosztanára lett. 
1958-ban (a román nacionalizmus kibontakozása idején) ismét eltávolították a szel-

6 MIKÓ Imre, Huszonkét év, Bp., „Studium”, 1941, 6–7 
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lemi életből, ezután tizenkét esztendőn keresztül egy kolozsvári könyvesbolt eladó-
jaként dolgozott. Több mint két évtizednek kellett eltelnie, amíg íróként, publi- 
cistaként ismét jelentkezhetett. Ebben az időben az unitárius egyház keretében te-
vékenykedett, a neves történettudós: Kelemen Lajos utódjaként az egyház főgond-
nokának választották, ő szervezte meg 1968-ban az egyházalapítás négyszázadik 
évfordulóján rendezett ünnepségeket. Ebből az alkalomból jelent meg (Mikó Imre 
munkájának is a nyomán) 1968-ban a Négyszáz év – 1568–1968 című kiadvány Ko-
lozsváron, amely az erdélyi unitárius egyház történetét foglalta össze. 1970-ben a 
Kriterion Könyvkiadó lektora lett, az ő gondozásában jelent meg a számos törté-
nelmi, művelődéstörténeti és néprajzi munkát (az erdélyi magyar tudományosság 
klasszikus értékeit) az olvasóközönség kezébe juttató Téka című könyvsorozat. A 
sorozat köteteinek igen nagy szerepük volt az erdélyi magyarság történelmi és nem-
zeti tudatának gondozásában, a kulturális értékek és hagyományok birtokbavétel-
ében. Ezekben az időkben adta közre Bölöni Farkas Sándorról és Brassai Sámuelről 
írott életrajzait, valamint Honpolgárok és világpolgárok (1967) és Akik előttem jártak 
(1976) című tanulmányköteteit, ezekben az erdélyi magyar művelődés tizenkilence-
dik és huszadik századi hagyományait dolgozta fel. Ekkor jelentek meg a Korunk-
ban, illetve A Hétben azok a nemzetiségi jogokkal foglalkozó tanulmányai és cikkei 
is, amelyeket – Gáll Ernő eligazító előszava kíséretében – Változatok egy témára cím-
mel gyűjtött kötetbe. Kár, hogy ennek a fontos kötetnek, munkás élete egyik főmű-
vének a megjelentetését Mikó Imre már nem érhette meg, 1977. március 21-én 
Kolozsváron elhunyt. 

Tanulmányai elsősorban művelődéstörténeti jellegűek voltak, a Honpolgárok és vi-
lágpolgárok című kötet írásai között a reneszánsz és a felvilágosodás olyan olasz, 
angol, francia és orosz hőseivel foglalkozott, mint Machiavelli, ahogy ő nevezte: „az 
első olasz jakobinus”, Morus Tamás, az angol utópista, Montesquieu, aki ugyancsak 
a könyv tudós írója szerint „magánélet és közélet, tudomány és humanizmus, hala-
dás és mérséklet”7 egyensúlyát hozta létre (ez volt különben magának Mikó Imré-
nek is az ideálja), Rousseau, akinek A társadalmi szerződés  című műve 1956-ban Mikó 
tolmácsolásában jelent meg magyarul, és Ragyiscsev, a cári rendszer kérlelhetetlen 
bírálója, akinek alakját bemutatva mintha személyes vallomást is tett volna a despo-
tizmus embertelen következményeiről: jól ismerte ezeket, mint a szovjet biroda-
lomba hurcolt fogoly és mint a romániai zsarnokság elszenvedője. A kötet további 
tanulmányai az erdélyi (magyar, román, szász) történelem egykori hőseit idézték fel: 
Gheorghe Şincait, a román felvilágosodás nagy alakját, Bölöni Farkas Sándort, aki 
Amerikáig jutott el, Stephan Ludwig Rothot, aki az erdélyi szász közösség hivatott 
vezetője volt, és akit – a történelem tragikus tévedéseként – a magyar szabadságharc 
vezetői állítottak kivégzőosztag elé, az erdélyi polihisztor Brassai Sámuelt, végül a 
két Babeş-fivért: Vicenţiut és Victort, akik a tizenkilencedik század második felében 
képviselték az erdélyi és bánsági román közéletet, és erőfeszítéseket tettek annak 
érdekében, hogy a magyar és a román értelmiség közeledjék egymáshoz. 

7 MIKÓ Imre, Honpolgárok és világpolgárok, Bukarest, Irodalmi, 1967, 72. 
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Ha az imént szóba hozott kötet inkább azokat a távolabbi múltból érkező szel-
lemi hatásokat mutatta be, amelyeket szerzője nagyra becsült, az Akik előttem jártak 
(1976) című esszégyűjtemény jobbára a személyes tapasztalatok és emlékek gyűjte-
ménye. „Azok közül, akik előttem jártak – olvasom a kötet ajánlásában –, azokat 
választottam ki, akik nemcsak előttem jártak, hanem akiknek igyekeztem is a nyo-
mukba lépni.”8 Mikó Imre itt felsorakoztatott írásai ilyen módon egyszerre tettek 
eleget a személyes vagy éppen önéletrajzi jellegű esszé és az értekező jellegű tanul-
mány kívánalmainak. Számos irodalom- és politikatörténeti adalék felsorakoztatásá-
val mutatta be saját nemzedékének közéleti küzdelmeit, így az Erdélyi Fiatalok 
mozgalmát, az erdélyi magyar szociográfiai irodalom tevékenységét, a politikai köz-
élet néhány (a két világháború között tevékenykedő) magyar és román egyéniségé-
nek, így Jakabffy Elemérnek, Vasile Goldişnak, Józsa Bélának és Balogh Edgárnak a 
munkásságát, az erdélyi magyar irodalom idősebb alkotó egyéniségeit, például 
Szentimrei Jenőt, Szabédi Lászlót, Jancsó Elemért, az erdélyi magyar–német iro-
dalmi kapcsolatokat, az orosz irodalom erdélyi magyar fogadtatását a két világhábo-
rú között, és olyan kiváló tudósok munkásságát, mint Kelemen Lajos és Szabó T. 
Attila. 

A művelődés- és irodalomtörténeti tanulmányok elemző képet adnak azokról a 
magyar és nem magyar kulturális személyiségekről, akiknek a munkásságát példasze-
rűnek tekintette,  a szövegeket mindazonáltal erős személyesség hatotta át. A Szülő-
föld és értelmiség című esszét idézném ennek bizonyságaként. Mikó Imre, akinek 
nagyra hivatott pályáját igen kegyetlenül törte meg a történelem, mindig hűséges 
tudott maradni szülőföldjéhez és annak népéhez, ebben a tanulmányában szinte 
ihletett szavakkal tett hitet a szülőföld iránt érzett hűség mellett: „Szülőföldünket 
soha, iskolánkat csak ritkán választjuk magunk. Mégis ide nyúlnak vissza, vagyis a 
tudatos cselekvés előtti rétegekbe, értelmiségi létünk gyökerei. De nemcsak hogy itt 
eszméltünk magunkra, hanem itt fejlődnek ki azok az érzelmi szálak ember és táj, 
ember és társadalom között, amelyek később meglazulhatnak ugyan, de hozzájuk az 
idő múlásával – mert a gyermekkori emlékek a legmaradandóbbak – a legtöbb em-
ber öreg korában vissza-visszatér. Tehát a szülőföld, családi kör, iskola, játszótársak, 
első benyomások – ez volna a kezdet és a vég. De közben ott van az egész élet, s a 
szülőföld szeretete vagy szerelme ezalatt ne volna tettek rugója azok számára, akik a 
szellemi élet valamelyik őrhelyén tevékenykednek?”9 

Harmadik esszékötete a (már poszthumusz módon közre adott) Változatok egy té-
mára (1981) a nemzetiségi jogok, az erdélyi magyar művelődéstörténet és az európai 
eszmék története köréből kínál tanulmányokat. Különös fontossága van az első feje-
zetben olvasható Nyelv és jog, Nemzet és nemzetiség, valamint Nyelvhasználat és jogtörténet 
Erdélyben című tanulmányoknak, ezek jogi és történelmi megalapozással érvelnek az 
erdélyi magyarság anyanyelv-használata mellett. Az erdélyi magyarság utóbbi fél év-
százados története során és különösen a nyolcvanas években, midőn nagy „ideológi-

8 MIKÓ Imre, Akik előttem jártak, Bukarest, Kriterion, 1976, 5. 
9 I. m., 236–237. 
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ai” és „politikai” nyomás alatt kellett kialakítania a maga korszerű nemzeti stratégiáját, 
rendkívül fontos volt, hogy a nemzet (a nemzetiség) fogalmi rendszere kellő történeti 
és szociológiai megalapozást kapjon – ezt szolgálták Mikó Imre tanulmányai.  

A nemzet – érvelt például a Nemzet és nemzetiség című írásában – az etnikai közösség mo-
dern formája. Az etnikai közösség kezdetleges, öntudatlan, prenacionális formája ugyanis 
[…] a nép s annak változatai. Ebből, ezekből alakul a nemzetiség és a nemzet, amikor az 
etnikai összetartozás tudatára ébred. A nemzetiség tehát az etnikai közösségnek éppen úgy 
modern formája, mint a nemzet.10 

Az elméleti tanulmányokat és a gyakorlati értelmű „jogi tanácsadást” egyaránt az a 
meggyőződés hatotta át, hogy a nemzetiségi jogoknak előbb-utóbb ki kell lépniök 
az egyéni jogok szűkebb köréből és kollektív jogokká kell válniok. Mikó Imre ta-
nulmányai alapos érvekkel bizonyították, hogy a nemzetiségi jogegyenlőséget való-
jában csak a nemzetiségek kollektív jogainak, közületi szerepének következetes 
elismerése képes szavatolni. Ez a követelmény mit sem változott a mögöttünk lévő 
évtizedek során: Mikó Imre jogelméleti és -történeti tanulmányai ma is időszerű 
programot körvonalaznak, az egyik utolsó „erdélyi polihisztor” munkássága ezért a 
jelenben is az erdélyi magyarság élő szellemi örökségéhez tartozik. 

Mikó Imre igen gazdag életműve, amely a kedvezőtlen körülmények ellenére is 
ki tudott bontakozni, a tudományos és politikai esszék mellett más értékeket is mu-
tat. A Beke Györggyel és Fodor Sándorral közösen jegyzett Orbán Balázs nyomdokain 
(1969) című kötetben A szülőföld szerelmese címen írt gazdag esszét a Székelyföld króni-
kásáról, A bércre esett fa (1977) címmel megörökítette az Amerikát bejáró Bölöni Farkas 
Sándor életét (ő maga is járt az Egyesült Államokban, az amerikai magyar szervezetek 
meghívására 1975-ben igen sikeres előadókörúton vett részt, még korábban, 1973-ban 
pedig ugyancsak előadókörúton Nyugat-Németországban járt). Az utolsó erdélyi polihisz-
tor (1971) című könyvében Brassai Sámuel emlékét idézte fel, Dávid Gyulával együtt 
adta közre Petőfi Erdélyben (1972) című életrajzi krónikáját, Kicsi Sándor és Horváth 
Sz. István társaságában monográfiát közölt Balázs Ferencről (1983), A csendes Petőfi 
utca (1978) címmel pedig saját életútját mutatta be. Műfordításai közül megemlítendő 
Rousseau és több orosz író műveinek tolmácsolása.  

Küzdelmes és történelmi próbatételekkel terhes életútja: hűsége ifjúsága óta vál-
lalt eszményei iránt, széles körű megbecsülést szerzett neki. Gáll Ernő, aki értő beve- 
zetést írt a Változatok egy témára című kötethez, a Mikó Imre „életművét átható mo-
ralitásról” beszélt.11 A nemzetiségi jogokról írott 1944-es munkájának új kiadásához 
készített előszavában Csatári Dániel a következőkben jellemezte Mikó Imre mun-
kásságát:  

Életműve nemcsak minőségileg értékes és gazdag, hanem műfajilag is nagyon sokoldalú, 
változatos. Írt faluszociográfiai és politikatörténeti könyveket, jelentős szépirodalmi alkotá-
sokat, remek esszéket és életrajzokat, a magyar publicisztika művelőinek legjobbjaival vete-
kedő cikkeket; fordításaival újabb szellemi ablakokat nyitott a nagyvilágba, szerkesztett 

10 MIKÓ Imre, Változatok egy témára, Bukarest, Kriterion, 1981, 40. 
11 MIKÓ Imre – A „nemzetiségi jogász” = M. I., Változatok egy témára, i. m. 22. 
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időtálló műveket, könyvsorozatokat, és egyik úttörője  volt annak a stúdiumnak, amelyet 
éppen az ő munkái alapján  nemzetiségi jognak nevezhetünk.12 

Végezetül szeretném felidézni Balázs Sándor véleményét, aki Mikó Imre – élet- és 
pályakép (2003) című munkájában (az életpálya és a tudományos, illetve közírói te-
vékenység igen részletes, kiváló összefoglalásában) a következőket állapította meg:  

Vannak személyek, akiknek az élete több, mint egy élet: maga a történelem. Nos, ő is közé-
jük tartozik. Élete kisebbségtörténet. Ekképpen a róla írt monográfia nemcsak egy felemelke-
dő és lefelé hajló, elismerésekkel és elmarasztalásokkal teli életvonal, hanem ugyanakkor a 
romániai magyar kisebbségi lét szinuszgörbéjének másolata is.13 

 
Összegzés helyett személyesen 
 
Közel fél évszázada (1969 januárjában) ért az a szerencse, hogy először utazhattam 
Erdélybe – az előző esztendő nyarán jelent meg első önálló könyvem, amely a jeles 
erdélyi emlékirat-író és irodalomszervező: Kuncz Aladár írói és közéleti pályáját 
dolgozta fel. Ennek köszönhettem az akadémiai ösztöndíjat, illetve kiküldetést. 
Talán egy hetet töltöttem Kolozsváron, ott ismerkedtem meg Mikó Imrével, aki 
akkortájt könyvesbolti eladóként kereste kenyerét. Első találkozásunk emlékét azóta 
is szeretettel őrzöm. Lenyűgöző tudása arról győzött meg, hogy az erdélyi magyar 
tudományosság egyik jelentékeny szereplőjét ismertem meg benne, aki különben 
nyomban barátságába fogadott (ezt tanúsítják későbbi könyveinek dedikációi). Ez-
után egészen 1977. március 21-én Kolozsváron bekövetkezett haláláig szinte min-
den esztendőben találkoztam vele, gyakran cseréltük ki gondolatainkat az erdélyi 
magyarság közelmúltjáról, akkori jelenéről és várható jövőjéről. Engem mindig 
magával ragadott az a megfontoltság és józanság, amelyről Mikó Imre szavai tanús-
kodtak. Ha lehetett volna az erdélyi magyarságnak méltó és alkalmas politikai veze-
tője a romániai zsarnokság évtizedeiben, ő lehetett volna az. 

Ezt annak tudatában állítom, hogy az utóbbi másfél-két esztendőben magam is 
megismerkedtem azokkal a dokumentumokkal, amelyek Mikó Imre és a román 
állambiztonság kapcsolatait tárták fel. Valóban összeköttetésben állt a Securitate 
néhány kolozsvári vezetőjével, a napvilágra került dokumentumok mindazonáltal 
arról győztek meg, hogy soha és senkinek sem ártott ezzel a kapcsolattal, ellenkező-
leg mindig igyekezett fontos közösségi tennivalók megvalósulását előmozdítani és a 
gyanúba fogott magyar értelmiségiek ellen viselt hajsza élét tompítani. Mikó Imre 
erkölcsi feddhetetlenségéről győztek meg erdélyi magyar barátaim is. Egyáltalán, 
tapasztalataim szerint az, hogy annak idején (az úgynevezett „rendszerváltás” után) 
nem történt meg a múltbeli felelősség megállapítása, igen súlyos bonyodalmakat 
okozott. A rendszerváltozást követő közéleti és morális visszásságok közül talán ez 
volt a leginkább fájdalmas és veszedelmes, tekintettel arra, hogy a közelmúlt józan 

12 „Erdélytől Európáig”. Mikó Imre életútja = Nemzetiségi jog és nemzetiségi politika, Bukarest, Kriterion, [é. n.] 
II. 
13 BALÁZS Sándor, Mikó Imre – élet és pályakép, Kolozsvár, Polis, 2003, 5. 
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megítélését veszélyeztette és valódi írói, tudósi teljesítményeket, ezek erkölcsi érté-
két kérdőjelezte meg. Sikerült derék embereket bemocskolni, a valósi bűnösök pe-
dig jórészt megúszták minden erkölcsi felelősségre vonás nélkül. Mikó Imre az én 
szememben ma is az a feddhetetlen férfi és közéleti személyiség, akinek megismer-
kedésünk idején (félévszázaddal ezelőtt) láttam őt. 

A kolozsvári tudós igen nagy és fontos örökséget hagyott utókorára. Az a köny-
vészeti záradék, amely Balázs Sándor imént idézett Mikó Imre – élet- és pályakép című 
munkájában található, tizenöt könyvet és közel ötszáz tanulmányt, vitairatot, újság-
cikket sorol fel – ezek nagy része máig sincs kötetbe gyűjtve. Vagyis szükséges és 
méltányos volna folyóiratokban és lapokban szétszórt életművéből egy terjedelmes 
(több kötetből álló) válogatás. Erre bíztatnám kolozsvári és budapesti kollégáimat. 
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