
Mikó Imre: Akik előttem jártak 

„Az önéletíró magát ajánlja, én önéletírás helyett ajánlom azokat, akik előttem 
jártak" — ír ja kötete pár soros „Ajánlás"-ában Mikó Imre. Azt is megmondja mind-
járt, hogyan kell ezt az „előtte járást" érteni: azokról szóló tanulmányait, esszéit, 
recenzióit gyűjtötte össze a kötetben, akiknek igyekezett valamilyen tekintetben 
maga is „nyomába lépni". Csakhogy 'Sakó Istvántól, Torockó ezernyolcszáznegyven-
nyolcas polgármesterétől Benkő Samuig nagyon sok mindenkiről olvashatunk a 
könyvben; a „nyomok" sokfélék és sokfelé vezetnek: hogyan „követhetők" hát? Ügy, 
hogy ebben az eleven és természetes sokféleségben összhangot — s nem egységet! — 
teremt az „előttem járás"; pontosan abban az értelemben, ahogyan Gáli Ernő meg-
fogalmazta, Gaál Gábor „napiparancsainak" egyikére hivatkozva, melyben a nagy 
szerkesztő-ideológus „»a kézfogások csillagláncolatán keresztül« idézte fel a romániai 
magyar literatúra nagy előzményeit, azokat az írókat, akik egymás kezét fogva az 
időben, előttünk j á r t a k . . . " Gáli Ernő Tegnapi és mai önismeretéhez hasonlóan tehát 
Mikó Imre könyve is a romániai magyar literatúra és élet előzményeinek, létének, 
jellegének kérdéseit f i r tat ja; s mindkét kötet szerzője egyaránt vallja, hogy az iro-
dalom jelenségei csakis a gazdasági és társadalmi erők ismeretében, a teljes élet 
kontextusában érthetők meg. 

De ezen az általános társadalomtudományi-szociológiai orientáción kívül még 
valami specifikusabb összhang is rokonítja Gáli Ernő és Mikó Imre egymás nyomá-
ban megjelent tanulmányköteteit: a romániaiság elve és az a meggyőződés, hogy ez 
az elv csakis szocialista hazában valósulhat meg, teljesedhet ki. „A fontos az — írjai 
Mikó a Tegnapi és mai önismeretet recenzeálva —, hogy egy lényeges vonás elő-
térbe állításával járul hozzá a »nemzetiségi tudat itt és most« meghatározásához, s. 
ez a »kettős elkötelezettség«. Ha Jászi a nemzetiségek sérelmi pluszáról írt az osz-
tálytársadalomban, Gáli a szocialista nemzetiségi tudatban fedez fel többletet, d e 
nem sérelmi alapon: a szocialista nemzethez való baráti viszonyulást." 

Ez a kettős elkötelezettség determinálja a kötet minden írását, s az elszórt u ta-
lásokból kivehetően, Mikó egész életét. Már diákkorában lemásolta Vasile Goldi? 
(akiről a kötet egyik szép tanulmánya szól) 1912-ben megjelent eligazító és eligazo-
dást kereső művét A nemzetiségi kérdésről. Beke György itt is közölt in ter jú jában 
pedig a nagy riporter kérdéseire válaszolva azt hangsúlyozza, hogy indulásában s 
világnézete kialakításában Kós Károly, Gaál Gábor, Antal Márk s a kortárs magyar 
irodalom nagyjai mellett milyen döntő szerep jutott Ion Costeának, Dimitrie Gusti-
nak, Emil Rakovitának. Mély és személyes rokonszenv fűti Valeriu Bologáról vázolt 
portréját, aki a mai román s magyar orvostörténetírásban egyaránt kulcshelyet fog-
lal el. Jakabffy Elemérről írt fölfedező-elemző esszéjében pedig azt mutat ja meg, 
„hogyan lett a magyar nemzetállam megszállottjának, Tisza Istvánnak a párthívéből 
nemzetiségi politikus az 1918 utáni Romániában, és a népszövetségi politika híve". 
S Mikó kettős elkötelezettsége nem korlátozódik a jelenre és a közelmúltra. „Egy 
Jókai-regényhős 1848-ban" című esszéjében, miközben mesterien interpretálja a hős-
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alkotás Jókai-módszerét és szembesíti a valódi 'Sakó István alakjával, folyton érzé-
keli és értelmezi ezt a sokkal általánosabb s nagyobb problematikát is; gondja van 
Tá, hogy a román—magyar konfrontációkban bemutassa és méltassa a románok 
szempontjait, a tárgyalás esélyeit, a megegyezés vagy akárcsak az egyezkedés elő-
nyeit; fölvillantsa a helytörténeti rekonstrukció mögött a két nép érdekét egyformán 
•szolgáló megbékélés országos távlatait: „Tény az, hogy ezekben a hetekben, pontosan 
július 14-én kötötte meg Bálcescu és Kossuth Szegeden a Projet de pacificationt, és 
-elhatározták egy román légió felállítását, amely a honvédség oldalán az osztrák csa-
patok ellen fog harcolni. Amikor Prodan és Sakó Torockószentgyörgy határában 
kiegyezett, Bálcescu valahol az Érchegységben volt, útban a magyar kormány izene-
tével Avram Iancu felé. Tény az, hogy a forradalom ügye akkor már elveszett." 

A tények tisztelete Mikó esszéírásának jellegzetes vonása, s ez már egymagában 
i s óvja attól, hogy bármit túl egyszerűnek, a valóságosnál könnyebbnek tüntessen 
föl. Folyamatokat ábrázol és teljességükben, szépítés, köntörfalazás nélkül. Még a 
szívének láthatóan kedves Erdélyi Fiatalokról szólva sem enged a szigorból: „sine 
ira et studio" állapítja meg az indulását és egész ifjúságát determináló folyóiratról, 
hogy „ . . . elhalása már jóval azelőtt megindult, hogy a lap formailag is beszüntette 
volna megjelenését. A húszas-harmincas évek viszonylagos szélcsendje után olyan 
idők következtek, amelyek nem tűrték a halogató taktikát, naponta követelték az 
-állásfoglalást, járhatatlanná tették a harmadik utat. S az 1930-ban nyilvánosság elé 
lépő fiatalok, akiknek soraiban még együtt lehettek a jövő kommunistái és szélső-
jobboldali elemei, szabadkőművesek és klerikálisok, népiesek és urbánusok, a tran-
•szilván és a nacionalista felfogás hívei, az életbe kilépve ide vagy oda csatlakoztak, 
más-más mozgalmat kezdeményeztek, leszámolva a függetlenség látszatával, amely 
az elszigetelődéshez vezethetett." 

De már a vízválasztó késő harmincas—kora negyvenes évek előtt, sőt már az 
Erdélyi Fiatalok indulásakor érezhető a polarizálódás, és Mikó hűségesen regisztrálja 
is. Mert míg egyrészt a két világháború közt fölcseperedett nemzedék apáikétól 
merőben eltérő realista szemléletét hangsúlyozza, másrészt látja jól, hogy ez a 
viszonylagos „nemzedéki egység" eleve áthidalhatatlan ellentéteket takart: „ . . . a 
szellemi vezérség kérdésében már kezdettől fogva megoszlottak a vélemények. Volt, 
aki nyíltan kimondta: »Csak arról a nagyképű, felülről való feltétlen társadalom-
szervezési hajlamról kell már egyszer végképpen leszokni, hogy a nép s általában 
az úgynevezett alsóbb társadalmi réteg vezetése feltétlenül a középosztályra (kieme-
lés tőlem M. I.) tartozik« (Rohonyi Vilmos cikke, 1931, 1.). Ugyanez a gondolat az 
értelmiség viszonylatában így hangzik: »Ennek az új történelmiségnek pedig az az 
ú j intellektuel ifjúság lehet építő része, amelyik a maga hivatását a jövő társadalmá-
ban a dolgozó osztályok érdekeinek értelmi szolgálatában találja fel« (Mikó Imre 
•cikke, 1930, 9—10.)." 

Ebben a szellemben — melynek rokonságát a magyarországi népi írók mozgal-
mával találóan veszi észre s hangsúlyozza — írta meg Mikó Az erdélyi falu és a 
nemzetiségi kérdés című könyvét, ami „1932-ben, az Erdélyi Fiatalok falufüzeteinek 
negyedik köteteként jelent meg, s a Korunk (Méliusz József) és a haladó román 
sa j tó részéről is kedvező fogadtatásban részesült". Ez a könyv hívta fel Józsa Béla 
figyelmét Mikóra, aki a negyvenes évek elején az Erdélyi Párt balszárnyának tagja-
ként parlamenti képviselő volt Budapesten. Józsa Béla 1943 nyarán és őszén három 
levelet juttatott el hozzá, s az ország egyre tragikusabbra s bajosabbra forduló hely-
zetében metszően okos és megnyerően őszinte érveléssel figyelmeztette — könyve 
haladó megállapításaira hivatkozva — Mikót önként vállalt felelősségére s a cselek-
vés elodázhatatlanságára. A három Józsa Béla-levél közlése nyilvánvalóan gazdagítja 
és elmélyíti a nagy kommunista politikus — nálunk leginkább Nagy István höm-
pölygő önéletrajz-folyamából ismert — portréját; a jelen kontextusban azonban az 
sem lényegtelen, ahogyan Mikó ezeket a fénylő dokumentumokat közli: mindenféle 
hivalkodástól és álszerény magamutogatástól mentesen, saját szerepét a mai meg-
figyelő objektivitására korlátozva, az ügy nagyságának s érdekének rendelve alá. 
Ügyel, hogy reá magára szemernyi érdem, dicsőség ne eshessék. Igazi esszéíróként 
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tárgya fölragyogtatására figyel, miközben maga világos árnyékban marad. Ezért 
kulcsesszé a kötetben a „Levélváltás Józsa Bélával 1943-ban" tárgy s módszer tekin-
tetében egyaránt. És tán megértet valamit abból a szívós nyugalomból, ahogyan Mikó 
— Beke György interjújából sejthetően — hadifogság, fordítói gályapad, oktalan 
mellőztetés közben s után mindig tette amit kellett. 

Ki tudja, tán ez a sors is segítette, hogy ilyen közérthetően tud bemutatni alig 
ismert s elhanyagolt jelenségeket s embereket. Lényeget s lelket megvilágító portréi 
közt mindenesetre örvendetesen sok a máshonnét nem, vagy távolról sem ilyen jól 
megismerhető arc. Mert Mikó sohasem a bennfentesek és a „vájtszeműek" kicsi kö-
rének ír; esszéiből az is hiteles értesüléseket szerez, aki nem, vagy alig ismeri a 
„helyi" körülményeket (s kivájandó szép szemeket). Ki magyarázta meg például 
ilyen közérthetően mint Mikó, Lám Béla A körön kívüljének Kuncz Aladár Fekete 
kolostora hoz fogható, ám diametrálisan másféle nagyságát, s ki mutatta meg barbár 
korokon átmentett vox humora-jában így az embert: a hadifoglyot, s a Kolozsvár 
környéki hegyek útjait róvót egyaránt. Hát Jancsó Béláról, Jancsó Elemér zseniális 
bátyjáról, aki oroszlánrészt vállalt a két világháború közti kor irodalomszervezésé-
ben, ugyan mi érdemlegeset tudnánk Mikó nélkül? Elavult szóhasználatú megnyilat-
kozásai alapján bizonyosan félreértenénk — legalábbis mi Magyarországon —, ha 
Mikó nem figyelmeztetne rá, hogy „ . . . nem a koronként változó jelentésű szavak 
csengéséből, hanem a mondanivalóból, nem is a kiindulópontból, hanem a végkövet-
keztetésből kell megítélni az írót, a kritikust, a közélet emberét".- Jakabffy Elemér 
nemes alakja saját liberális eszmerendszerét a gyakorlatban messze túlhaladó — 
s évtizedekkel túlélő — személye is igencsak elveszne Mikó Imre gondos, elemző 
tanulmánya nélkül; és Antal Márk rendkívüli hatásáról se lenne fogalma a késői 
utódnak Mikó megelevenítő vallomása híján. 

De nehogy azt higgye valaki, hogy Mikó Imre többé-kevésbé elfelejtett vagy 
félreértett emberek és jelenségek megismertetésére „specializálja" magát! Lényeges 
eredeti mondandója van néki közismert, s az irodalmi és tudományos élet sűrűjé-
ben élő alkotókról is. Szabédi László dacos és nem könnyen érthető arca például 
ezentúl elképzelhetetlen az ő baráti kedvességgel és objektív szakszerűséggel megírt 
kommentárjai nélkül, s Jancsó Elemér nem mindig könnyen olvasható publikációi-
hoz is másként fog hozzá, aki Mikó esszéjéből értette meg szerzőjük időszerűségét. 
Szentimrei Jenő sokáig csendre ítélt önéletírását is másként veszi kézbe az ember 
Mikó értő tanulmánya után. 

Kelemen Lajos emléke — hála kiváló tanítványainak — ma is eleven, de Mikó 
az eszményítő s így olykor merevítő tanítványi tisztelettől függetlenül, a múltat 
megelevenítő és láttató művészt méltányolja benne inkább, akinek a leveléből 
Móricz Zsigmond szó szerint vett át poétái szépségű részletet A nagy fejedelembe. 
Mikó nem a mintaszerű levéltári kutatót emeli ki, hanem azt, hogy „Lajos bácsi a 
történészeknek abból a régi fajtájából való volt, akik még mindent a fejükben 
tároltak, nem céduláztak és nem kartotékoltak, hanem íróasztaluk volt jegyzeteik 
lerakodóhelye". És „forrásuk" egész szűkebb pátriájuk, mint Kelemen Lajosnak 
Kolozsvár, melynek történetét valóságos „szemtanú" gyanánt mesélte városnézésre 
vezetett „peripatetikus szabadegyetemének", évtizedeken át, míg maga is „élő mű-
emlékké" változott. 

De Mikó rajzolta meg legelevenebben Szabó T. Attila szellemi portréját is, és 
nem rettent vissza a határozott általánosítástól, hogy a nagy professzor „hazai 
viszonyok között meg tudta valósítani a romániai magyar tudós prototípusát", mert 
„ . . . életében megismétlődött az a Csorna Sándor-i példa, hogy egy szegénylegény 
iparkodása többet tehet, mint amit akadémiák támogatásával hivatalos úton el lehet 
érni. Ó maga egymagában egész intézményt pótolt, mikor a kenyérkeresettől szabad 
idejében évtizedeken át körmölte cédulákra adatait, miközben körülötte változott a 
hatalom, bombázták Kolozsvárt, költöztették a levéltárat, s kivágták a Sárosbükk 
f á i t . . . Élő lexikona ő nemzetiségi önismeretünknek." Aki akárcsak lapozgatott is a 
csodálatos Szótörténet Tárban, bizonyára méltányolni tudja a jellemzés tömör 
szépségét. 
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A portrék és recenziók Mikó könyvében nagyívű összegező tanulmányokkal vál-
takoznak; a jogi ideológiák történetéről s a jogász közéleti szerepéről szól az egyik, 
az ú j Korunkról a másik, aztán mások a magyar—német irodalmi kapcsolatokról 
Romániában, az orosz irodalom tükröződéséről a két világháború közti romániai 
magyar irodalomban, az értelmiség és szülőföld kapcsolatáról és így tovább. Egyetlen 
írást emelnék itt ki közülük, az erdélyi magyar emlékirat-irodalom ismertetését, ezt 
is azért, mert befejező sorai mintegy az egész könyv — maga is egy különleges 
„memoire" — summázataként olvashatók: „Ez az emlékiratokban tükröződő múlt 
lehet, hogy a nagy nemzeti múltakhoz képest szegényes, de számunkra felbecsülhe-
tetlen, mert a miénk, nemzetiségi tudatunk egyik tényezője. Olyan emberek életét 
tartalmazza, akik nagy alkotások helyett gyakran a legtöbbet szépen leélt és leírt 
életükkel tették. A kiválóak munkássága pedig átnyúlik a jelenbe, és magatartásra 
ösztönöz, mai életünk hatótényezőjévé válik. Nem lezárt fejezet, hanem fundamen-
tum. Hiszen a múlt nem mögöttünk van, hanem alattunk. Azon állunk." Mikó Imre-
meggondolkoztató könyvének hála, tán ismét valamivel biztosabban az eddiginél-
Vagy legalábbis messzibbre látva. (Kriterion, 1976.) 

VEKERDI LÁSZLÓ 

A levélíró József Attila 

A költő minden sorát ismerem, kortársai kritikai véleményét most rendeztem: 
sajtó alá, ezt a levelezéskötetet mégis úgy olvastam végig, mint valami klasszikus 
detektívregényt, amelynek jól ismerjük befejezését, talán a hozzá vezető fordulato-
kat is, mégis kételkedünk a nyomozás eddigi adataiban s az áldozat saját meg-
nyilatkozásaiból kíséreljük meg rekonstruálni az igazságot, a még most is tragiku-
san fá jó vég minősítését és jogosultságát. Meglepetésekre bőven van alkalmunk 
olvasás közben. 

A levél József Attilánál sem irodalmi műfaj, mindegyike gyakorlati célból, 
missilis levélnek készült. Lélektanilag azonban sok minden közrejátszik abban, hogy 
majdnem olyan fontos legyen számára kifejezési formaként, mint a vers. Már a 
„De szeretnék gazdag lenni" kezdetű tökéletes kis gyerekverse Jocónak írt levél, a 
makói kisdiák a „latin s gót betűk sivatagában" úgy írt levelet Jolánnak, mintha a 
saját tehetségével való sáfárkodásról számolna be az örökkévalóságnak, helyeseb-
ben Makai Ödön kételkedő, bizalmatlan tekintetének. A makói, szegedi évek, majd 
a bécsi és párizsi két esztendő alakítja ki a fiatal költőben azt a gyakorlatot, hogy 
levélben is maradéktalanul fejezhesse ki önmagát, hogy egyetlen hamis vagy fölös-
leges póz nélkül tudjon írni, nem kaotikusan, hanem reálisan, tisztán, még akkor 
is, ha nem a realizmus, hanem az avantgarde eszközeivel fejezi ki lelkiállapotát. 
Valami kimondhatatlan, belső tisztaságvágy munkál benne, hogy „káosszá égett 
világában" rendet teremtsen, tisztázza önmagát, fogalmait, törekvéseit szubjektív 
„művészi állandói" mellett a változókat is. „Elhatároztam" — írja Jolánnak Bécsből 
— „hogy levelekben folytatólagosan komoly dolgokat tárgyalok veled"; majd alko-
tói öntudata is felébred: „ha gyűjtőd leveleimet, akkor írok számodra egy cikk-
sorozatot." (Párizs, 1927. ápr. 25.) 

Csodálatos a címzett, rendkívüli a kapcsolatuk. Vágó Márta emlékiratából tud« 
juk, hogy a fiatal költő milyen gonddal, választékosan és tudatosan készült az utó-
korára, még fényképeit is úgy készíttette, hogy azok előnyös formában őrizzék meg-
a „szabad jövőnek". Gondosan megőrizte hát levelezését is, még a jelentéktelen, 
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