EME
Egyed Ákos
Gróf Mikó Imre,
az Erdélyi Múzeum-Egyesület
alapítója 1
A sokféle értékválsággal küzdő 21. század elejének embere egyre nehezebben képes értelmezni és megérteni a 19.
század történelmét, amikor a közgondolkodás központjában a valóságos közösséget jelentő nemzet állt, amelyért
milliók áldoztak vagyont és életet. Minden nemzet nagy és
viruló kívánt lenni, a mércét a legmagasabbra állítva. Tipikus
európai jelenség volt ez, amelytől a magyar nemzet csak sajátosságaiban különbözött. Ezek azonban annyira lényegesek voltak, hogy meghatározták a magyarság 19. századi
történelmét. Természetesen tévednénk, ha valamiféle egységes 19. századról beszélnénk, hiszen egymástól is sokban
különböző történeti korszakok követték egymást: a reformkor a polgárosodás alapozó korszaka volt, 1 8 4 8 - 1 8 4 9 az átalakulásé, a szabadságharc elfojtását követő neoabszolutizmust a nemzeti elnyomás jellemezte, a kiegyezés idejét pedig a gazdasági haladás, a civilizáció gyors terjedése.
A történetkutatás már korábban felfigyelt arra is, hogy az
említett történeti korszakoknak voltak meghatározó személyiségei, akiket a nemzet hajlandó volt elfogadni és követni.
A reformkor arculatát Széchenyi István eszméi s működése
alakította, a forradalom és szabadságharc idejét Kossuth
neve fémjelzi, a kiegyezését Deák Ferenc személyiségével
kötjük össze.
1 A 2005. október 8-án tartott Mikó Imre emlékülésen
tett változata.

elhangzott előadás bőví-
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Mikó Imre gróf - akire emlékezünk születésének 200. évfordulóján - jelentős tagja volt a 19. század közepén élő és
tevékenykedő nagy magyar vezető rétegnek s pályája annyiban tért el a kortársakétól, hogy íve a neoabszolutizmus korában emelkedett a legmagasabbra s vált meghatározójává
Erdély 1 8 5 0 - 1 8 6 7 közötti korszakának. Róla írta Horváth
Boldizsár az őt és munkásságát jól ismerő kortárs: „Gróf
Mikó Imre élete, szereplése oly lényeges alkatrészeit képezi
e kor történetének, hogy a történetíró, aki e kor átalakulási
mozgalmiról hű képet akar nyújtani, csak csonka művet adna, ha e férfiú alakját előtérbe nem állítaná." 2 Horváth Boldizsár nem volt egyedüli, aki ilyen véleményt alkotott Mikó
Imréről és szerepéről.
Mikó Imre grófot kortársai már akkor gyakran mondották
Erdély Széchenyijének, mielőtt Tompa Mihálynak nevezetes
verse 1860-ban megjelent. Igaz viszont, hogy a szélesebb
közvélemény mégiscsak utána kezdte Mikó Imrét máig tartóan ekként emlegetni. A költő tehát csak a közvélemény
tolmácsolója volt - amint Erdélyi Pál, az Erdélyi MúzeumEgyesület egyik kiváló munkatársa megállapította. 3
Mikó pályája - amint már említettük - akkor ívelt a legmagasabbra, amikor a szabadságharc leverése után berendezkedő neoabszolutizmus idején az erdélyi magyarságot
egzisztenciális félelem kerítette hatalmába. Mikó Imre eredményes túlélési stratégiát dogozott ki, majd jövőképet vázolt fel a magyarságnak s ezzel kivívta a kortársak elismerését: ő ugyanazt jelentette az abszolutizmus idején Erdélynek, mint Széchenyi Magyarországnak a reformkorban. Az
összehasonlítás azért is megállja a helyét, mert Mikó Imre a
gondolkodásban, közintézmény-pártoló és -alapító mun2 Horváth Boldizsár: Emlékbeszéd gr. Mikó Imre igazgató és tiszt, tag fölött.
In: A Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei. XVI. köt. Budapest, 1877. 20.
3 Erdélyi Pál: Hídvégi gróf Mikó Imre emlékezete. Kolozsvár, 1905. 3.
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kásságában, civilizátori szerepében nagyon közel állt a nagy
példaképhez, Széchenyihez. És tudatosan törekedett arra,
hogy Erdély felzárkózzon a fejlettebb nyugati civilizációhoz,
de úgy, hogy megőrizze saját történelmileg kialakult sajátosságait; ebben az értelemben gondolkodásában fellelhető
egy jófajta transzszilvanizmus, amely azonban szervesen illeszkedett a magyar nemzetkoncepcióba. Amikor tehát gróf
Mikó Imrét Erdély Széchenyijeként emlegetjük, a két nagy
személyiség közti különbségeket sem hagyhatjuk szó nélkül.
Mikó sokat tanult Széchenyitől, de maga sem nélkülözte az
eredetiséget, s olyan küzdőképességről tett bizonyságot az
„alkotmányon kívüli lét" viszonyai közt, amilyenre a nagy
példakép aligha vállalkozott volna. Jól írta a már idézett Erdélyi Pál: „A két vezető és agitáló nagy hazafi szerepe és jelentősége vérmérsékletük különbözőségén kívül főként
aszerint alakul ki, amint kinek-kinek működését a maga hazája és kora irányították." 4 Ezért a sajátosságok miatt sem
lehetett volna Mikó gróf Széchenyinek csak utánzója; ő éppen a helyzetfelismerése és alkotótevékenysége által lehetett és volt valóban Erdély Széchenyije.
Ezzel a kérdéssel többen foglalkoztak, s különböző oldalról világították meg azt. Így a már említettek mellett Kelemen Lajos, Szabó T. Attila, Jancsó Elemér, Tavaszy Sándor
és mások.
Mikó Imre gróf személyiségének formálását nagymértékben befolyásolták erős, az időben messze visszanyúló erdélyi gyökerei. 1805. szeptember 4-én született a háromszéki
Zabolán, anyai nagyapja, gróf Mikes Zsigmond és nagyanyja, Ugrón Julianna házában. Édesanyja gr. Mikes Borbála,
apja gr. Mikó György Háromszék királybírója. Az oklevélben
említett első ős Akadas sebesi (sepsi) székely fia Vince is4

Erdélyi Pál: i. m. 9.
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pán, akinek IV. Béla királyunk 1252-ben szolgálataiért birtokot adományozott Szék földjén, amelynek központja
Hidvég falu lett - innen a hidvégi előnév; a Mikó név később keresztnévből vált családnévvé. Az egyik ős Mária Teréziától grófi címet nyert.
Mikó Imrére őseitől gazdag örökség testálódott, mindenekelőtt jelentős földbirtokvagyon, amely nagymértékben
gyarapodott a gróf Rhédey Máriával 1840-ben kötött házasságával. Ő a szabadságharc leverése után igyekezett az
örökség nem kis részét a szétzilálódott erdélyi társadalomnak visszajuttatni. A fiához, Mikó Ádámhoz írt intelmeiben
azt vallotta, hogy aki őseitől nagyobb vagyont örökölt „attól
a hon kétszerte jobban elvárhatja", mint másoktól, a hazának tett áldozatot. 5 Ilyen alapon vált a közügyek, intézmények anyagi támogatójává, erdélyi mecénássá.
Mikó Imre szellemiségének formálója a gondoskodó
nagyszülői család s a magántanárok mellett főként a
nagyenyedi Bethlen Kollégium volt; jogi diplomát Marosvásárhelyt szerzett. 1826-ban lépett hivatalba az erdélyi
Guberniumnál, 1838-tól a nagyenyedi Bethlen Kollégium főkurátora, 1840-től az Erdélyi Egyházkerület főgondnoka, s
1847-ben Erdély főkincstárnoka volt. Az 1848-as forradalom idején a király erdélyi kancellárrá szerette volna kinevezni, de ő a megbízatást nem fogadta el; 1848 őszén az
agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés elnöki tisztét viszont
igen, főleg azért, hogy megpróbáljon békességet teremteni
az egymás ellen fordult erdélyi népek között. Mivel ez nem
sikerült, Bécsbe ment, hogy az uralkodó segítségét kérje a
polgárháborút szenvedett Erdély számára. A támogatás
azonban elmaradt, sőt a birodalmi kormány házi fogságban

5 Mikó Imre, Mikó Ádámhoz. Mikó-Rhédey cs. levéltára a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban. Kézirattár 2213. sz. (Ezután KvEKt Ms...)
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tartotta a szabadságharc leveréséig. Erdélybe csak 1849 októberében térhetett haza. 6
^ hosszas háborúskodás alatt feldúlt Erdély látása mély
fájdalommal töltötte el, amit fokozott a családi tragédiával
való szembesülése, felesége ugyanis közben gyermekágyi
lázban meghalt. És Kolozsvár sem fogadta tárt karokkal,
mert sokan nehezteltek rá a város 1848. novemberi feladásáért az ellenséges csapatoknak, holott a város vezetése kérte
fel őt az okmány aláírására, s talán „gyanús volt" sokak szemében a tartós távolmaradás miatt is. Bár mindig a legtisztább szándék vezette a forradalom idején kifejtett politikájában, Mikónak mégis el kellett gondolkodnia azon, ami vele s Erdéllyel történt 1848-1849-ben, s ő valóban ezt tette.
A katarzis évei következtek (1850-1851), majd lelki békéjének visszanyerése után, a cselekvés útjára lépett. Nem tette
magáévá a Deák Ferenc-féle passzív rezisztencia politikát,
amit Magyarország követett, holott Deákkal jó viszonyban
volt. Úgy vélte, hogy „mit erőszakkal nem, csöndben és halkan munkálva véghez vihetni".
Ezt az
eredetileg
Claudianustól származó gondolatot Mikó „valóságos Széchenyi elv"-ként fogta fel, s amint a szemtanú Jakab Elek
előtt kijelentett: megfelelően fog cselekedni. 7
Először azonban Irányeszmék című írásaiban tisztázta önmagának a teendőket. Ebben az őt és korát foglalkoztató
kérdéseket hat fejezetben foglalta össze, éspedig: I. Nyelv
és irodalom, II. Egyetértés, társadalmi egybeolvadás, III.
Magyar ifjúság, IV. Nőink hivatása, V. A történeti alapok
megőrzése, VI. A hazán kívüli lakás. 8
6 Kelemen Lajos: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története. In: Emlékkönyv
az
Erdélyi Múzeum-Egyesület félszázados ünnepére 1859-1909. Kolozsvár, 1909-1942.
20-21.
7 Figyelő, 1879. július 17.
8 Gr. Mikó Imre: Irányeszmék. Klny. a Budapesti Szemléből. Budapest, 1861.

11

EME
Abból az általánosan elfogadott nemzetkoncepcióból indult ki, amely a nyelvet a nemzet legfőbb ismérvének tartotta. „Az anyai nyelv" csere vagy alku tárgya nem lehet, mert a
nemzet nyelvében él vagy hal. Nem kevesebbről van szó írta Mikó Imre - , mint arról, hogy a magyar nemzet létezzék-e
továbbra is az európai népek családjában, vagy nem. A
nyelv éltetője az irodalom, amelyet ápolni kell. A második
fejezetben a magyarság önismeretét vizsgálta: a magyar
pártoskodó, civakodó, uralkodni vágyó nemzet, amely a jármot nem tűri, de a szabadsággal, miután megszerezte, nem
tud mit kezdeni - utal bizonyos külföldi vélekedésekre. Ő
nem hisz az ilyen nemzetkarakterológiákban, különösen abban nem, hogy a magyarban ezek a tulajdonságok túltengenének, és az ellenségeskedés hajlama erősebb lenne közötte, mint más népek között. De mégis, ha van valami igazság
a fentiekben, meg kell gondolni azokat, mert a magyar kis
nemzet s nála a kisebb hibák is nagyobb bajok forrásai lehetnek, mint a nagy nemzeteknél. A magyar ifjúságnak szerinte nem jut elég munkatér, nincs közélet, de az ifjúság
sem keresi azokat a lehetőségeket, ahol érvényesíthetné
felkészültségét és hajlamait. Azt ajánlja: karolják fel az egyesületi életet.
Az Irányeszmék jól mutatja Széchenyi hatását. Mikó ezt
nyíltan ki is fejezte, ám mégis - és ezt nagyon hangsúlyozzuk - ő Erdély helyzetét elemzi, Erdélyre szabottan fogalmazza meg a mondanivalóját és programját. Mikó nem volt
konzervatív, sőt a mérsékelt haladás s nemzeti liberalizmus
híve volt, olyanformán, mint Széchenyi, s azt vallotta, hogy
az erdélyi magyarság a társnépek között is képes saját történetét, hagyományait ápolni és éltetni.
A túlélési stratégiájának az volt a kiindulópontja, hogy a
háborús viszonyok közt tönkrement és az 1 8 4 9 - 1 8 5 4 közötti katonai diktatúra által betiltott vagy működésükben
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erősen korlátozott erdélyi magyar intézményeket újra életképessé kell tenni, hogy munkájukat újrakezdhessék. Felhasználva lehetősségeit, s mindig a korábbi közjogi alapokra hivatkozva, sikerült az iskolák, főként a különösen sújtott
református kollégiumok működéséhez az engedélyeket
megszereznie, aztán a Kolozsvári Nemzeti Színházért küzdött, hogy korábbi státusát visszakaphassa. 1854-ben az ő
kezdeményezésére újjáalakult az Erdélyi Gazdasági Egyesület. 9
Az elért sikerek láttán, az erdélyi magyarság mind erősebben zárkózott fel Mikó Imre mögé, s ezért elérkezettnek
látta az időt a hosszabb távú célkitűzések megfogalmazására. Elméleti munkáiból s főként a rendkívüli kiterjedt levelezéseiből világosan kirajzolódik három nagy célja: 1. Kolozsvár Erdély szellemi fővárosa legyen, 2. Erdély alkotmányos
létének s kormányzatának visszaállítása, 3. Erdély civilizációs lemaradásának felszámolása.
Az 1850-es évek közepétől már a fentiekért indított küzdelmet. De nem egyedül; szüntelen hangoztatott jelszava a
közéleti munka felkarolása, az összefogás, és ezt olyan
módszeresen érvényesítette, hogy Erdély magyar alkotó értelmisége gyakorlatilag munkatársi viszonyba került vele;
közéleti munkatársai gróf Kemény József, Nagyajtai Kovács
István, Brassai Sámuel, Berde Áron, Kőváry László, Jakab
Elek, Gyulai Pál, Kriza János és nem utolsósorban Nagy Péter segítették a kitűzött célok megvalósításában. Mikó Imre
több erdélyi román és szász értelmiségi egyházi személlyel s
politikussal szívélyes viszonyt tartott fenn; leveleket váltott
velük, kicserélték gondolataikat. A nemzetiségi kérdésben
toleráns: minden nemzet őrizze saját örökségét, identitását
9 Tokaji László: Gróf Mikó Imre és a magyar föld. In: Emlékkönyv az Erdélyi
Múzeum-Egyesület félszázados ünnepére 1859-1909. Kolozsvár, 1909-1942. 271 —
285.
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s közös dolgokban fogjanak össze - hangsúlyozta több alkalommal. 10
Az 1850-es évek közepén már a legkiemelkedőbb törekvése volt az erdélyi tudományos élet megszervezése egy
megfelelő egyesület létesítésével. Mikó olyan önerőből létrehozandó egyesületre gondolt, amely begyűjti Erdély kallódó történelmi emlékeit, a levéltárakat, kéziratokat, s természeti tárgyait. Tehát az egyesület múzeumot tart fenn, s
ugyanakkor feldolgozza a gyűjteményeket, vagyis akadémiai
jellegű feladatokat is ellát.
Bár levelezésből és valószínűleg a szűkebb tanácskozásokból a beavatottak már tudtak Mikó Imre tervéről, de ő
még nem tájékoztatta a nagy nyilvánosságot a múzeumi
programjáról. Eddig csak az előkészületek történtek meg,
amelyek során az alapító kialakíthatta saját programját s
megteremthette a kommunikációs feltételeket. Utóbbiak
közt legfontosabb volt a lapalapítás: 1856 márciusában
megjelent a Kolozsvári Közlöny s melléklete az Erdélyi Múzeum.
Utóbbi március 31-i és április 10-i számában tette közzé
Mikó Imre szózatát Erdélyi Múzeum-Egyesület címmel.
Ebben részletesen foglalkozott az 1 8 4 l - l 8 4 3 - a s erdélyi
országgyűlés határozatával, amely törvényjavaslatot alkotott egy Kolozsvárt felállítandó Erdélyi Múzeumról. Mikó hét
pontban összegezte az országgyűlés határozatát. Ezek a következők:
1. Az erdélyi magyar és székely nemzet 1 8 4 l - l 8 4 3 - b a n
óhajtotta egy országos könyvtárral egybekötött Erdélyi Múzeum megalapítását.
2. Az alapításra kizárólag magyar és székely hazafiak tettek felajánlásokat.

10 Vö.: Tusa Gábor: Gróf Mikó Imre mint kisebbségi politikus. Erdélyi Helikon,
1935. 4. sz. 233-239.
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3. A legelső alapítótól, a gr. Keményektől kezdve 1842.
december 23-ig, amikor az ügyletet lezárták, mindenki csak
Kolozsvárt állítandó Nemzeti Múzeum céljára tett ajánlást.
4. Az országgyűlés többsége nem akart terhet rakni a
„más ajkú népekre" még akkor sem, amikor „országos" múzeumot emlegettek.
5. A szász nemzet képviselői kérték, hogy a létesítendő
múzeumot ne nevezzék országosnak, hanem „Magyar Nemzeti Múzeum"-nak.
6. A múzeumi tervezet nem kapott uralkodói megerősítést, de „meg nem erősíthetése is ki nem mondván", ezt a
törvénycikket az azóta megváltozott viszonyok ellenére
„mint történeti alapot, az abban foglalt rendelkezéseiket,
mint a fennforgó kérdés egyes ágaira nézve egyedül biztosan tájékozó pontokat, lehet és kell felvennünk s teendőnkben azokra kiváló figyelemmel lennünk", és
7. Az Erdélyi Múzeum székhelye Kolozsvár kell legyen, s
ténylegesen már van 2 0 - 2 2 ezer könyve, „több ezrekre menő oklevélgyűjteménye, több ezer darabra rúgó ásványgyűjteménye s 13 200 Ft készpénze", így „csak hely levén szükséges és egybeállíthatási kormányi engedély". 1 '
Ezután kitért az alapító a Magyar Sajtóban folyó vitára:
összefoglalta a Dózsa Dániel, Vas József, Török lános és
Toldy Ferenc véleményét. Mikó először is a tervezett intézmény szükségességét hangsúlyozza: „Hogy Erdély magyar népségének concentrált Muzeuma s azzal egybekötött némi tudományos tűzhelye legyen: minden jók által érzett szellemi szükség, a magyarság fennmaradásának, további nemzeti irányú fejlődésének, hazai
és állami jelentőségének conditio sine qua nonja, az erdélyi magyar értelmiség közös érdeke, megalkotása közös kötelessége, a legközelebbi idők,
" Gróf Mikó Imre: Erdélyi Múzeum-Egyesület. In: Hídvégi gróf Mikó Imre szózata
1856-ban az Erdélyi Múzeum és az Erdélyi Múzeum-Egyesület érdekében. Erdélyi Tudományos Füzetek. 1931.37. sz. 14.
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sőt tán ép(p)en e napok feladata."12 Aztán e tömör, lényegre törő
megállapítás feloldása következik.
Mintegy 6 0 0 - 7 0 0 ezer erdélyi magyar más, többséget kitevő népek között él, de nincsen „institutiokban támaszunk". Az anyanyelv és nemzeti irodalom ápolása által a
magyarság fenntarthatja a szellemi súlyát s jelenlétét; mindezt Magyarország az Akadémia és Magyar Múzeum, valamint a pesti zsurnalisztika, az ezek köré csoportosult tudományos erők által biztosította. Az Akadémia maradjon továbbra is az „összes magyarság szellemi központja", de a
(Magyar Nemzeti) Múzeumnak kell „Erdélyben is egy szerény kis társa és testvére legyen", amely az anyanyelvet
használja, segíti, hogy „gyermekeinket, mikké mi születtünk,
magyarokká neveljük". Ugyanakkor kell egy „tudományos
tűzpont", amelyben a haza értelmesebbjei dolgoznak és
ahova „összegyűjtjük nemzeti kincseinket", amelyben nyelvünk tökéletesítésén, a tudomány, s „főként a hazai történetek és természettudományok mívelésén, népszerű alakban terjesztésén és gyarapításán fognak a hivatottak munkálkodni". 13
Az Erdélyi Múzeum megalkotása életkérdés, mert a „politikai tér sorompói" a magyarok előtt bezáródtak, a közigazgatás „kellően bé van népesítve" (azaz más nemzetiségekkel
betöltve). A földművelés és ipar nem lehet az egyedüli munkatér. „Ha múzeumunk lesz: a tehetséges ifjú, a lelkész, a
tanár, a hírlapíró, az irodalom férfia, a tudomány és művészet valamennyi barátja és mívelője lelend magának forrást,
honnan ismereteit gyarapítsa; eszközöket, mik által tehetségeit kifejtse, tért, hol magát kitüntesse." Sürgős a Múzeum megalapítása, mert meg kell menteni gr. Kemény )ózsef
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gyűjteményét, s különben is együtt vannak a saját gyűjteményi alapok s van kiinduló tőke, vannak felajánlások.
Csakhogy nincsen még a tárgyaknak, a múzeumnak helye.
Hogy ez az akadály is elháruljon, hogy „hazám iránti
szent tartozásimnak némi részben ez által is lerovása, féltve
szeretett nemzetiségem s az erdélyi magyarság is jövendőjének ez által is inkább biztosítása tekintetéből", felajánlja a
Kolozsvárott fekvő rendezett kertjét, a rajta levő épületekkel a Múzeum számára. 14
Hátra volt még annak a kérdésnek az eldöntése, hogy
egyén vagy testület kezdeményezze a Múzeumot.
Állam által létesítendő országos érdekű múzeumról nem
volt szó. „Mi erdélyi magyarok a mi anyagunkból, a mi költségünkön, a mi kebelünkben és a mi nemzeti és intelligentiális érdekeinknek megfelelő, de az országos érdekeknek
ellenére nem levő, sőt a közhazának a díszítésére szolgáló,
mindenkinek szabad használatára teendő Múzeumot akarunk állítani." 15 Hogy ki lépjen fel kezdeményezőleg, Mikó válasza
határozott volt: „Alakítsunk egy Erdélyi Múzeum-Egyesületet",
részvények útján, aminek mindenki tagja lehessen. Az Egyesület ne vegye munkakörébe a tudományok minden ágát, az
14 A kertet gr. Teleki Józseftől, Erdély volt kormányzójától vásárolta Mikó Imre, s az „általa építeni kezdett nem dísztelen, sőt kellemes fekvésűnek is mondható lakot teljesen elkészíttettem, magát a kertet egy meglehetősen rendezett
kertté alakíttattam", a központi emelet két emeletén kilenc szobát, cselédszobákat, konyhát foglalt magába; ezentúl öt szobából álló kertészlakot, két virágházat is. Mikó azt ajánlja, hogy „Muzeumunkkal egy Füvészkert is hozassák kapcsolatba, minthogy erre ott mind elegendő helyiség jut, mind pedig az Intézet
környezete ez által érdekesebbé, lége még jobbá s a városnak annyival nagyobb
díszévé leend, de azért is, hogy kedves hazánknak ezen fő természeti szépsége,
a füvek, virágok szeretete, ismertetése és használása el ne hanyagoltassék",
szóval-, hogy az „Erdélyi Muzeum telkén Minerva és Flóra, az emberi életnek két
főszépséget képviselő e két istenség egybeölelkezve láttassanak". Gróf Mikó
Imre: i. m. 18-19.
15

Gróf Mikó Imre: i. m. 19.

17

EME
az Akadémia feladata, Erdély inkább a történelmi szakmának állítson „egy történetirodalmi társulatot", a Múzeum
mellé.
Mikó programja tehát: Nemzeti Múzeum s annak működtetésére polgári társaság alapítása Erdélyi Múzeum-Egyesület' névvel,
amely egyszersmind tudományos intézmény. Miután az általa felajánlott épületek s a több mint 10 holdas kert által
az elhelyezés gondja is megoldódott: el lehetett indítani a
tényleges alapítás munkáját. De ez előtt tekintsük át Mikó
programjának és felajánlásának fogadtatását.
Kelemen Lajos az 1909-es Évkönyvben foglalkozott azzal
a hatalmas kedvező, sőt lelkes visszhanggal, amelyet Mikó
szózata s felajánlása keltett. Kolozsvárt valóságos tömegmozgalom bontakozott ki: április 13-án nagy küldöttség kereste fel Mikót lakásán, ahol régi s későbbi politikai munkatársa b. Kemény Ferenc mondott köszönő beszédet. Kolozsvárt s más városokban gyűjtéseket indítottak a Múzeum
javára. Marosvásárhely, Gyulafehérvár díszpolgárrá választotta.
Az már az eddigiekből is kitűnt, hogy Mikó Imre gróf tagja volt a 19. század közepén tevékenykedő nagy magyar vezető rétegnek. Amint már mondottuk: neve tulajdonképpen
oda kívánkozik Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Eötvös József és Wesselényi Miklós neve mellé, minden erdélyiségével együtt. Mikó Imre azzal mutatta meg igazi nagyságát, hogy olyan vezetési stratégiát és módszert
dolgozott ki és alkalmazott, amely helyesnek bizonyult, s
ezzel kivívta a kortársak legnagyobb elismerését: Erdély
Széchenyijének nevezték.
Valóban Erdély Széchenyije volt? És hogyan és mennyiben lehetett az? Vizsgáljuk meg a lehető legkonkrétabb módon a fenti kérdéseket.
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Széchenyi és Mikó Imre között sok a közös vonás. Szerintünk a legalapvetőbb a gondolkodás, a törekvés, szándék
azonossága: az elmaradott magyarság felemelése Európa
fejlett nemzeteinek színvonalára. Mégpedig elsősorban a civilizációs vívmányok átvételével s azok hazai alkalmazásával, de - és ez nagyon lényeges - a magyar kulturális hagyomány megőrzésével, a nemzeti jelleg hangsúlyos védelmével
különösen az intézményi rendszerben.
Közös volt az is, hogy mindketten a hasznos élet letéteményesei voltak, alkotó szellemmel megáldva. Az önerőből,
egyesületi úton való alkotás lehetőségét hangsúlyozták,
mert a Habsburg állam nem volt hajlandó áldozni Magyarország és Erdély fejlesztésére. Ők az építkezést, a nemzet fejlődését, felemelését nem forradalom, hanem evolúciós békés úton képzelték el. Az intézményalapításban hajlandóak
voltak saját vagyonukból áldozni: koruk mecénásai voltak.
Mindkettőjüket a „konzervatív liberálisok", a „fontolva haladók" közé sorolták a kortársak. A közjó szolgálata, a műveltség terjesztése is gondolkodásuk közös vonásai közé
tartozott.
Gondolkodóként Széchenyi kétségkívül eredetibb és mélyebb volt, emellett Széchenyi dunántúli buzgó katolikus;
Mikó Imre hű református, nem nélkülözte az eredetiséget,
de inkább a szintetikus látásmód, az összegezés volt jellemző rá. Széchenyi könnyen haragvó, gyakran csüggedő, kétségbeeső, önmarcangoló lélek, Mikó optimista, önuralmát
mindig megtartó, szociális jótékonykodásra hajló, segítőkész jellem, olykor szentimentális. Széchenyi kevesebbet
törődött a múlttal, mint Mikó Imre, kritikai szemlélete erőteljesebb, kíméletlenebb, mint a Mikóé, aki kerülte a nyílt
vitákat és stílusa visszafogottabb.
Tovább sorolhatnánk a hasonlóságokat és különbözőségeket, de most a teljesebb összehasonlító vizsgálatra nem
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vállalkozhatunk, ez egy külön tanulmányt igénylő feladat.
Inkább arra a kérdésre keressük a választ, hogy mikortól és
miért kezdték Mikó Imrét Erdély Széchenyijének nevezni.
A Bécsben megjelenő Magyar Sajtó 1856. április 15-i számában közölte Perlaky Lászlónak a kolozsvári római katolikus líceum tanárának Hídvégi gróf Mikó Imrének című versét,
amelyben az egyik versszakasz kezdő sora így hangzik: Vezérül állsz Erdély Széchenyied6 Ugyanebben a számban szerkesztőségi cikk jelent meg Koszorút az érdemnek címmel, s abban
azt írja, hogy Mikó Imrében „Széchenyink őrködő szelleme
munkál". 17 Id. Bölöni Sándor Raguzában 1856. november 8án keltezett levelében pedig arról értesítette Mikó Imrét,
hogy „amikor a magyar nemzet második Széchenyijeért
emelte poharát, az egész asztali társaság nem szűnt éljenezni". 18 Igaz, hogy mindhárom említett esetben az Erdélyi
Múzeum-Egyesület számára tett felajánlását 19 méltatták a
kortársak a megtisztelő összehasonlítással. Ezután mind
gyakrabban szerepelt Mikó Imre neve a Széchenyi Istváné
mellett. Valószínűleg már korábban is előfordulhatott a párhuzam. Amint Erdélyi Pál, a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár
kiváló igazgatója, Mikó Imre munkásságának kiemelkedő értelmezője 1905-ben írta, Mikó „Kartársai mindenkor tisztelt
neve mellé nem egy díszesítő jelzőt tettek. Az agyagfalvi
gyűlésen a székelyek atyja nevet nyerte és Tompa csak a közvélemény tolmácsa volt, midőn Erdély Széchenyiének mondotta." 2 0 Tompa Mihály 1860-ban, Széchenyi halálakor írta

Magyar Sajtó, 1856. április 15.
Uo.
18 Idős gyulafehérvári Farkas Sándor Mikó Imrének. 1856. november 8. Mikó
Imre iratai. KvEKt Ms 3567/208.
19 A több mint tízholdas kolozsvári kertjét és a rajta levő épületeket ajánlotta fel. L. 14. jegyzet.
20 Erdélyi Pál: Hídvégi gróf Mikó Imre emlékezete. Kolozsvár, 1905. 3.
16
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versét: „Ragadd gyorsan, Erdély Széchenyije, Ragadd kezedbe a szent lobogót!"
Mikó Széchenyi halálakor szokatlanul „Emlékiratában
vallott a nagy elődről. Széchenyi munkássága az egész magyar nemzeté, s az erdélyiek is „magunkéinak valljuk", akinek munkásságát „az egész nemzet sinormértékül veszi". 21
És ez semmiképpen sem értelmezhető az elhunytak feletti
beszédek szokványos fogadalmainak. Mikó már az 1850-es
Irányeszmékhen nagy elismeréssel szólt azokról, így a Széchenyiekről, akik az egyesületi munkásság által olyan polgári intézményeket alapítottak, amelyek „Hunnia" földjén a
jövőt szolgálták, hogy azok „az ismeretek csatornáin egyszersmind a nép milliói közé is kiterjedvén, nemzet és haza,
tudomány és közmíveltség" meggyökeresedésére vannak hivatva.22
írásaiból és munkásságából kitűnik: Mikó Imre gróf Széchenyit példaképének, magát követőjének tartotta. Ezt
hangsúlyozva, azt is látnunk kell, hogy Mikó Imre mégis szuverén egyéniség, Széchenyinek alkotó szellemű követője
volt. Bizonyosan igaza volt Erdélyi Pálnak, az EME tudós
könyvtárosának, amikor azt írta, hogy „Mikó gróf érdeme kisebb volna, ha Erdélyben csak Széchenyi utánzója, vagy Erdélyben Széchenyinek hű helytartója lett volna; világosítsuk
meg azzal, hogy Erdélynek akkor nem Széchenyire, hanem
Mikóra volt nagyobb szüksége. A két vezető és agitáló nagy
hazafi szerepe és jelentősége vérmérsékletük különbözőségén kívül, főként aszerint alakul ki, amint kinek-kinek működését a maga hazája és kora irányították." 23 Kubinyi Ágos-

21 Mikó Imre Széchenyi István özvegyéhez. Mikó Imre iratai. KvEKt Ms
3567/9737.
22 Mikó Imre: 1 rányeszmék. 64.
23 Erdélyi Pál: i. m. 9.
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ton, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója ugyancsak Erdély Széchenyijeként említi 1856. december 2-i levelében. 24
Kétségtelen, hogy mások voltak a cselekvés feltételei a
reformkori Magyarországon, amikor Széchenyi nagy alkotásai megszülettek, mint Erdélyben a szabadságharc leverése
utáni években; ott és akkor, a polgárosodás hajnalán viszonylag szabad belpolitikai körülmények között dolgozhatott a magyar civilizátor, Erdélyben viszont a tomboló ellenforradalmi terror, majd az ostromállapot megszűnte után a
neoabszolutizmus feltételei között kellett megtalálnia
Mikónak és társainak az újrakezdés és az alkotómunka feltételeit. Mikót különös emberi kvalitásai, kivételes karizmája
segítette a sikeres munkában. Mivel mai világunkban, amikor a 19. századi nagy magyar személyiségekhez hasonlókat
hiába keresünk, majdnem elképzelhetetlen a gróf Mikó Imre
típusú politikus.
Horváth Boldizsár akadémikus, aki jól ismerte, mert „éveken át talán többet voltam vele, mint családommal", bőséges információt hagyott ránk. Szerinte nemes bensejével
összhangban volt külső megjelenése és életmódja. Benne
nem lehetett az arisztokratát felismerni a szó közönséges
értelmében véve; távol állt tőle az, hogy származását bárkivel éreztesse, mert „a polgári egyenlőség erős érzete nyilatkozott egész modorában". Nem szerette a fényűzést, ilyen
jellegű eseményeken csak akkor vett részt, ha hivatali pályája ezt követelte. Szerény, szelíd lelkű ember volt, haragot
nem tartott, bosszút nem ismert. „Ellenben az érdem, a tehetség benne őszinte tisztelőt és barátot talált. Felkereste a
tehetségeket, s alig volt nap, amelyen az irodalom, a tudomány egy-egy kitűnősége nem ült volna asztalánál." 25 Kor24 „Erdély Széchenyije: Excellentiád. Kubinyi Ágoston Mikó Imrének. 1856.
december 2. Mikó Imre leveleskönyve. IV/3-222.
25 Horváth Boldizsár: i. m. 34-35.
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társai majdnem kivétel nélkül úgy ismerték Mikót, mint Horváth Boldizsár; valami mély humánum jellemezte egész
lényét. Nem csoda tehát, hogy Mikó Imrét az 1850-es években nagy tisztelet és szeretet övezte. És hogy az erdélyi magyar társadalom majdhogy spontánul választotta vezetőjévé. De csak miután tettekkel bizonyította rátermettségét és
hajlandóságát. Mikó Imrét tehát Széchenyihez hasonlították, ugyanolyan szerepet tulajdonítva neki, mint Széchenyinek a reformkorban, aki kijelöli a követendő utat. De tévedés volna arra gondolni, hogy valamiféle túlzó nacionalista
láz öntötte el a magyar értelmiséget. Nem erről van szó; a
megmaradás, fennmaradás eszközét látták Mikó művében,
akár a Széchenyijében. Mikó Imre többször hangoztatta:
hatalmas verseny folyik a birodalom népei között, s Erdélyben a megfogyatkozott magyarságot abban kell segíteni,
hogy ne legyen vesztese a versenynek.
Látva és tapasztalva bejelentésének a vártnál is kedvezőbb visszhangját, Mikó Imre nem késlekedett elindítani a
konkrét szervező munkát.
Mikó Imre egyszerre háromféle akciót indított el:
1. hogy Erdélyben tartsa a tervezett múzeum számára a
gróf Keményék felajánlását, valamint a közben előkerült
Aranka-féle gyűjteményt;
2. biztosítsa az erdélyi és a magyarországi értő közönség
támogatását úgy, hogy lehetőleg a szász és román vezetők
szimpátiáját is elnyerje, és
3. megszerezze Bécs engedélyét az alapításhoz.
A fentiek megvalósítása érdekében először szervezőbizottságot hozott létre, hogy az elfogadja az egyesület szabályzatát. Ez rövid idő alatt megtörtént s 1856. május elsején már egy szűkebb értekezlet vitatta meg, aztán maga
Mikó vitte Bécsbe.
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A tervezet benyújtásával megkezdődött az 1856 májusától 1859 novemberéig tartó huzavona. Bécs ígérgetett, Mikó
módosította a tervezetet, de újra és újra más kifogásokat
emelt. Voltaképpen az történt, amit az erdélyi vasútépítés
engedélyezése ügyében később Mikó Imre pontosan megfogalmazott: Bécs zsarolni akarta Mikót és társait, hogy Erdély ügyeit ne Erdélyben egy múzeumnak nevezett, voltaképpen nemzeti jellegű egyesületben tárgyalják, hanem
Bécsben a Birodalmi Tanácsban. 2 6 De Mikó kitartó volt: miközben járta Bécset s módosított a tervezeten, szervezte az
Egyesületet; folyt a könyvtári, levéltári, numizmatikai s természetrajzi anyag begyűjtése, a bizottság ülésezett, felhívásokat bocsátott ki. Ez már a politikus Mikó, aki igyekezett
kihasználni a kapott biztatásokat s máris sikerült elérnie,
hogy a gróf Keményék gyűjteményeit ne szállítsák el Erdélyből a Magyar Nemzeti Múzeumba.
Bécsben az ügyet az oktatásügyi minisztérium, s a rendőri dikasztéria, a helytartótanács elé utalták, de maga a miniszterelnök is - akit a referens szerint ez a kérdés nagyon
érdekelt - nyomon követte az eseményeket. A forrásból világosan kiderül, hogy a bécsi kormányzat kezdettől fogva
gyanút táplált Mikó kezdeményezésével szemben, a jóváhagyást halogató taktikáját azzal leplezte, hogy az alapítandó
intézmény anyagi és szervezeti feltételeit vizsgálta. De a kifogásait Bécs csak nehezen csepegtette, s a legtöbbször
csak szóval, üzenet formájában hozta Mikó tudomására.
Mikó Imre bécsi megbízottjának, Somlyai ]ános tanácsosnak augusztus 8-án csak annyit sikerült megtudnia,
hogy az illetékesek szeretnének felvilágosodást kapni arról,

26 Mikó Imre mondotta: „Mi a kormánynak mostohái voltunk. Minket meg
akartak puhítani." Mikó Imre iratai. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár. Kézirattár
2886. cs.

24

EME
hogy milyen tudományokkal kíván foglalkozni a múzeum. 27
De már két hét múlva, augusztus 27-én sokkal kellemetlenebb hírek érkeztek Bécsből Kolozsvárra. Somlyai Jánossal
ugyanis a következőket közölte - ugyancsak szóban Matzinger, a bécsi minisztérium referense: olyan „tudós társaságról", amelyet az alapszabály tartalmaz „nem lehet
szó", s a tervezett intézmény nevét is meg kell változtatni:
nem nevezhető Erdélyi Magyar Múzeumnak, hanem csak
Erdélyi Múzeumnak. Ugyanis a minisztérium Erdély „nemzetiségeiről" tudni nem akar (...] Magyar Erdélyországot nem ismer (kiemelés az eredetiben) csak erdélyi „Kronlandot". Az
intézmény nevének megváltoztatását a Helytartótanács is
szükségesnek találta. 28
Vagyis, Bécs szerint, Erdélyben nem lehet magyar tudós
társaság, s a múzeum sem lehet magyar nemzeti jellegű
szervezet. Ezzel már két alapvető jellegzetességétől próbálták megfosztani a Mikó által tervezett intézményt. Aztán
újabb és újabb kifogásokat találtak. A Múzeum célját csak
Erdély ismeretét segítő ún. honismereti tanulmányokra kell
korlátozni az alapszabályban. Ezek elfogadása esetén a minisztérium az uralkodónak ajánlani fogja a szabályzat megerősítését. 29
Ezt a nagyon halvány ígéretet is kihasználta Mikó arra,
hogy a szervezés előbbre jusson; a Nemzeti Múzeum igazgatóját, Kubinyi Ágostont sietett értesíteni: Kemény József
gyűjteményét nem szükséges elszállítani Erdélyből. Ezeket
írta: „Erdélyi Múzeum alapításának célja és tervezete, né-

27

Somlyai János Mikó Imrének. 1856. augusztus 8. Mikó Imre leveleskönyve

111/2-120.

28 Somlyai János Mikó Imrének. 1856. augusztus 27. Mikó Imre leveleskönyve 111/2-141.
29 Somlyai János Mikó Imrének. 1856. október 8. Mikó Imre leveleskönyve
MI/2—128.
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mely módosításokkal a tisztelt minisztérium helybenhagyását megnyerte, minek folytán remélem, hogy az Erdélyi Múzeum nem sokára létesülni fog. Úgy vélem azért, hogy a gr.
Kemény-féle gyűjteménynek - mely a miniszteri leirat
szerént teljes bizonyosságú és közel kilátásban levő erdélyi
Muzeumnak van véghagyományozva - Pestre szállítása
szüksége többé nem forog fenn; annak a dolog természete
és mai állása szerént Kolozsvárra a már kész Muzeum épületbe kell - s remélhetőleg fog is nemsokára - szállíttatni." 30
Aztán sikerült megszereznie Mikónak az előkerült Aranka-gyűjteményt is. Mindez azt bizonyítja, hogy a szervezőmunka sikeresen haladt. Ezt az is segítette, hogy a bécsi minisztérium - látszólag - felgyorsította az alapszabályzat
megerősítésének előkészítését. Schwarzenberg Károly főherceg, Erdély kormányzója, 3 ' aki állítólag nem viszonyult
ellenségesen Mikó tervéhez, 1856. november 6-án arról értesítette az alapítót, hogy a minisztérium kimutatásokat kér
a múzeumszervezés állásáról, 32 a tagokról, a felajánlásokról,
a pénzügyi alapról. Ez további lépés megtételére serkentette Mikót. 1856. november 16-án felhívást küldött Erdély és
Magyarország kiemelkedőbb értelmiségi személyeihez és
számos intézményhez a tagok és újabb felajánlások gyűjtésére, s bejelentette, hogy az eredmények visszaérkezése
után közgyűlést hirdet, amely vezető bizottságot választ s
módosítja az alapszabályokat.
A felszólításnak hatalmas visszhangja és sikere volt: személyek és intézmények jelentették be belépési szándékukat
s felajánlásaikat. „Felszólításaim már mindkét országban
30

183.

Mikó Imre Kubinyi Ágostonnak. 1856. november 6. Leveleskönyve 111/2-

Mikó Imre Toldy Ferencnek. 1856. november 19. Leveleskönyve IV/3-201.
Kari, Schwarzenberg Mikó Imrének. 1856. november 6. Mikó Imre leveleskönyve 111/2-198.
31
32
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szétküldettek; itt nálunk javában folynak az aláírások: szegény, gazdag, ifjú, öreg siet filléreit a szent ügyre áldozni.
Még eddig minden osztálynál nagy rokonszenvre talált az
ügy" - írta Mikó gr. Esterházy Lászlónak és gr. Gyulai Lajosnak, arra kérve őket, hogy írásban erősítsék meg újra előbbi
felajánlásaikat. 33 Hasonló levelek százait küldte szét Mikó s
aligha maradt egy-egy pozitív válasz nélkül. Mivel nem áll
szándékunkban az EME történetének részletezése, az akció
eredményeinek teljesebb számbavételétől eltekintünk, csak
a legfontosabb visszajelzésekre térünk ki.
Különös jelentőségű volt a Magyar Tudományos Akadémia válasza Mikó felhívására. Nos, ez a lehető legkedvezőbb volt. Báró Eötvös József alelnök és Toldy Ferenc titkár
levélben fordult Mikóhoz, amelyben üdvözlik a MúzeumEgyesület kezdeményezését.
Toldy Ferenc arról is értesítette Mikót, hogy az Akadémia
november 24-i ülésén felolvasta felhívását s megnyitotta az
aláírási ívet, amelyet nyomban 24 magyar akadémikus írt
alá, ezzel juttatva kifejezésre, hogy az Erdélyi MúzeumEgyesület tagja kíván lenni. 34 Báró Eötvös József és Kubinyi
Ágoston alapító tag kívánt lenni, a többi részvényes tag,
köztük az ismertebbek: Barabás Miklós, Ballagi Mór, Bugát
Pál, Czuczor Gergely, Csengeri Antal, Hunfalvi Pál, Kemény
Zsigmond, Pauler Tivadar, Toldy Ferenc, Vencel Gusztáv.
Mikó Imre az Eötvös Józsefnek küldött köszönő levelében azt írta, hogy csaknem fölbecsülhetetlen állásfoglalásának „erkölcsi hatása alapítandó intézetünkre nézve", mert

33 Mikó Imre Esterházy Lászlónak és Gyulai Lajosnak. 1856. december 18.
Leveleskönyve IV/3. 247-248.
34 „Fogadja
Excellentiád e lapot tanulságul azon mély tiszteletnek és
hazafiúi teljes bizalomnak, mellyel a Mikó név iránt teljes szívemből viseltetünk." Toldy Ferenc Mikó Imrének. 1856. november 25. Mikó Imre leveleskönyve
IV/3-209.
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nehéz dolog „tisztán nemzeti irányú ügy mellett sikerrel föllépni". 35
Mikónak a sajtóban és levelekben közzétett felhívása amint az előbbiekben röviden említettük - valóságos mozgalmat indított el Erdélyben. Itt csak hangsúlyozni szeretnénk, hogy a főnemesség élenjárt ugyan a támogatásban,
de nemcsak ez a társadalmi réteg, hanem az egész értő magyar társadalom legjava is; nagy számban sorakozott fel a
volt középnemesség, a vagyonosabb városi polgárság, a
polgári és vallási szervezetek.
Pálffy János a Magyarországi és erdélyi urak c. emlékirat
szerzője írta: Mikó Imre jól felismerte az idő és a viszonyok
diktálta korparancsot: „kilépni a cselekvés terére azon percben, midőn a legnagyobb szükség vala vezető szellemre - s
a nemzet innen és túl a Királyhágón megértette a szózatot".
Vagyonát végrendeletileg az EME-re fogja hagyományozni.
Pálffy nemzeti múzeumnak tette felajánlását. 36 A szilágysomlyói Casino 500 forintot ajándékozott úrbéri kötvényben azzal a kikötéssel, hogy az erdélyi múzeum székhelye állandólag,
örök időkre Kolozsvár legyen 37 Gróf Kemény Sámuel megerősíti
a korábbi felajánlását, sőt még tízezer pengő forinttal megtoldja, ha: az intézet Kolozsvárt alakul s „annak igazgatása s
belszerkezete kizárólag magyar" lesz. 38
A legnehezebb kérdést azonban a nagy tekintélyű gr. Teleki Domokos tette fel Mikónak - bizalmas levélben. Ebből
idézünk: „Nézetem szerint a minisztériális módosítványok
folytán egy ilyen kényes helyzetnek irányultunk, s talán oly
35
36

348.

Mikó Imre Eötvös lózsefnek. 1856. december 5. Leveleskönyve IV/3-219.
Pálffy lános Mikó Imrének. 1857. január 20. Mikó Imre leveleskönyve V/l —

37 A szilágysomlyói Casino Mikó Imrének. 1857. március 15. Mikó Imre leveleskönyve Vl/2-447.
38 Kemény Sámuel Mikó Imrének. 1857. február 10. Mikó Imre leveleskönyve
VI/2-447.
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rögtönös a közönséghez nemzet különbség nélkül intézett
felszólításod folytán" nem kívánt irányt vesznek a fejlemények. Mivel a belépési íveken csekély összeget szabott meg
a felhívás, lehet, hogy „több más nemzetbeliek" fognak
csatlakozni, ami „jogalapul fog szolgálni". Teleki határozottan kifejtette, ha az intézmény a „magyar nemzetség és
nyelv érdekében biztosítva nem lesz, ha legalább is arra,
hogy a tárgyalások csak magyar nyelven folyanak biztosítást
nem nyerünk, ha azon veszélynek lehetünk kitéve, hogy
most vagy később egy trilingve muzeummal bírjunk, mely a
kormány szerencsétlen és célra nem vezető, de mégis sok
nyomorúságot okozó denationalizáló intézményeit szaporítsa", szerinte inkább le kell mondani a mostani múzeumalapításról s később megpróbálni egy intézményt létesíteni,
„melyben a magyar név és vegyetlen magyar szellem
háborítlanul elfér". 39
Teleki Domokos nyíltan elveti a „trilingvizmust" - ahogyan ma mondjuk „multikulturalizmus"-t - , s a nemzeti intézmény mellett áll ki. És a magyar értelmiség nagy többsége - majdhogynem kivétel nélkül - ezt szinte magától értetődőnek tartotta.
Mikó Imre válasza tőle szokatlanul éles és kemény hangú. Ő nem hiszi, hogy pár év múlva jobb intézményt lehetne
alkotni, ezért az ügy nem halasztható; olyan intézményt kell
alapítani, amilyent lehet, s ha jobb idők jönnek, az tökéletesíthető, ha rosszabbak: meg lehet őrizni, ami most létesül.
Halasztani a dolgot azért sem lehet, mert a Kemény Józsefféle gyűjtemény Szebenbe szállítása egy „állandó Országos
Múzeum alapjául" már „komoly tanácskozás tárgya volt".
Egyébként - írta Mikó Telekinek - ő úgy ajánlotta fel a kert-

39 Teleki Domokos Mikó Imrének. 1856. november 22. Mikó Imre leveleskönyve IV/3-213.
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jét és villáját, hogy „az állandóul Kolozsvárhoz kötendi az
intézetet". Mikó agyrémnek tartja Teleki Domokos félelmét,
mert „Hogy Kolozsvárhoz figált, magyar pénzen, magyar
gyűjteményekből, jobbadán magyarok által alapítandó
Muzeum s Muzeum-egyleti tudományos munkásság valaha
akár a magyar nemzetiség elfojtására szolgáljon, akár germanizáló irányúvá fajulhasson", nem tudja elképzelni. 40
Hogy Mikó halaszthatatlannak tartotta egy magyar szellemi központ kialakítását, úgy véljük, hogy azt már az eddigiekben kellőképpen előadtuk. Azt viszont, hogy mi motiválta Mikót, sehol sem fogalmazta meg annyira élesen, mint
a Telekihez írt válaszlevelében „én hiszem és állítom, hogy
nemzetiségünknek új szellemi alapokkali támogatása nélkül
Erdélyben a fennálló viszonyok közt egy század múlva vége
lesz", s ő „egyes-egyedül az érintett veszélytőli félelem és
számtalan bélátó honfitársaink indításából" vállalja ezt a
feladatot, amit „magára erkölcsileg úgyszólván ráerőszakolt".
Egyébként az Erdélyi Múzeum és Erdélyi MúzeumEgyesület ügyeit és kérdéseit, „melyeket te nekem most újból előmbe társz", sokszor és sokan „meghányók-vetők", s
már ezután határozták el tiszta szándékkal, a magyar szándékok „főfő szem előtt tartásával", de „minden más érdekek
kímélésével", hogy az alapításhoz hozzáfogjanak. Végül kéri
Teleki Domokost: „győzze őt meg, ha rosszat tesz, vagy segítse, ha jót cselekszik". 41
Teleki Domokos nem hagyta válasz nélkül Mikó Imre érveit: „Nagy becsű leveled vettem. Hogy az eredmény nézeteid igazolandja nálamnál senki inkább örülni nem fog. Én

40

214.
41
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szívesen meghajlok nézeteid előtt. Áldjon az ég. Vagyok
tisztelő barátod Teleki Domokos." 4 2
Mikó Pálffy Jánosnak írt levelében kifejtette álláspontját
a bécsi minisztérium által kért alapszabály-módosítások
ügyében, s ezzel válaszol az egyik legfőbb kérdésre, amely a
nemzeti, illetve országos jelző között feszült. „Mi alapszabály-tervünkben muzeum-egyletünk fő céljául egy nemzeti
(kiemelés Mikó Imrétől) Muzeumnak Kolozsvártt alapítását
tűzők ki. A minisztérium
leiratában azon óhajtását nyilvánítja, hogy a féltékenykedés és különködés (separatismus) gyanújának eltávolítása tekintetéből jó lenne alapítandó muzeumukat országosnak (kiemelés Mikó Imrétől) címezni." A többi módosítást később közli a minisztérium.
A szabálymódosításról - írja Mikó - a kiküldött aláírási
ívek visszaérkezése után egy bizottság fog dönteni. „Ha elveti az országos címet, hihetően ellökte magától a Muzeumot; ha nem,
hitem szerént országos cím mellett Kolozsvárt, magyar beligazgatás és
túlsúly mellett nemzeti muzeuma leend."43 Hogy a bizottság melyik mellett fog dönteni, kérdés, de Mikó kitart amellett,
„Muzeum minden áron, de magyar belszerkezettel, magyar
túlnyomósággal és Kolozsvártt, legyen a címe országos vagy
nemzeti, előttem ez nem fennakasztó körülmény." 44
Mikónak nem volt könnyű dolga; a 19. század a nemzeti
művelődés, nemzeti intézményalapítás, a nemzetek önállóságra törekvésének százada volt. Ezt a magyar történelem
eléggé bizonyította, de ugyanolyan nemzeti ambíciók fűtötték a többi nemzeteket is. És mégis nagyon komplikált helyzet alakult ki az 1850-1860-as években az egész Habsburg
monarchia területén. A Habsburg politika a különböző
42 Teleki Domokos Mikó Imrének. 1856. december 10. Mikó Imre leveleskönyve IV/3-235.
43 Mikó Imre Pálffy Jánosnak. 1857. január 31. Leveleskönyve V/3-363.
44 Uo.

31

EME
nemzetekről nem akart hallani, összmonarchiát szeretett
volna, amely Bécs központtal intézi a „provinciává"
süllyesztett országok ügyeit, úgy, hogy a többnemzetiségű
„provinciákban" a különböző nemzetiségek együtt alkossanak társaságokat, egyesületeket, intézményeket, s azok
„egymást semlegesítve" behódoljanak a központi politikának. Az „oszd meg és uralkodj" - elvnek volt ez új formája
akkor.
Mikó egészen világosan kifejezte: magyar nemzeti intézményt szándékszik alapítani, és azt a románokkal és szászokkal együttműködve képzeli el, de a bécsi kormány országos „Landesmuseum"-ot hajlandó jóváhagyni. Mikó Imre
megpróbálta a lehetetlent: felszólítást küldött a szászokhoz
és a románokhoz is, kérve, támogassák az Erdélyi Múzeumot, amiből haszna származik egész Erdélynek - bár magyar jellegű lesz.
A román egyházi vezetők álláspontját Andrei §aguna görögkeleti, Ion Alexi görög katolikus püspökök, valamint
Sterca Sulutiu érsek fejezte ki. Mindhárman „hazai múzeum"-ra gondoltak. Ezt a legtisztábban Ion Alexi írta meg
Mikónak: „Én tehát a kérdéses Muzeum célszerű létesítését
s üdvös hatását közös honunkra nézve méltányolom, s
örömmel ragadom (!) az alkalmat, melyben - mint e közös
honnak új polgára [...] azzal a forró óhajtással, hogy e honban lakó számos románok, s különösen a kolozsvári felsőbb
tanodában járó román ifjúság az alapítandó muzeumegyletből áradó tudományos műveltségben a többi más
nemzetbeli ifjakkal egyaránt részeltessenek", annál inkább,
mivel - amint a tervezetből kiderül - az egyesületből „minden vallás, nemzeti különbség s érdek ki van zárva." 45

45 Alexi lános Mikó Imrének. 1856. december 24. Mikó Imre leveleskönyve
IV/3-267; §aguna András Mikó Imrének. 1856. december 28. Mikó Imre leveles-
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A román vezetők véleménye azért is érthető, mert a román nyelvű kulturális-tudományos egyesület ekkor még
nem volt Erdélyben; csak 1863-ban hozzák létre a közös román nemzeti intézményt, az ASTRA-t.
A szászok álláspontját Bedeus József, Mikó régi barátja
fejtette ki. A szászok között a régi „féltékenység" a magyarok iránt nem szűnt meg. De, ha tapasztalni fogják, hogy az
„Erdélyi Muzeum közös intézet", akkor valószínűleg lesz támogatás. 46
Bedeus a bécsi kormány lapjára, a Közlönyre hivatkozva
idézi: „A nemzetek kiváltságainak kora lejárt", ennélfogva „a
nemzetiség eszméjéről le kell mondanunk", és csak a közös
hazát szemünk előtt tartanunk", de az előmenetelt csak
„viribus unitis" eszközölhetjük. Kérdi Bedeus: mi lesz, „ha a
magyarok csak a testvérhazával, mi a német jövevényekkel
(svábok) és a nagy német nemzettel, az oláhok a két fejedelemségben lakó rokonaikkal akarnak tartani, úgy semmi sem
lesz belőlünk." Bedeus tehát egy multikulturális erdélyi múzeum-egyesületre gondolt.
Mikó nem fogadhatja el Bedeus álláspontját egy elvi és
egy gyakorlati észrevétele alapján: igaz, hogy a nemzeti
privilégiuomok kora lejárt, de ebből nem következik az,
hogy a nemzetiség eszméjéről is le kellene mondani, sőt éppen most egy nemzet sem gátolhatja a másikat. Másrészt
könnyű a szászoknak, mert az új intézmények számukra a
nemzetiség erős biztosítékát nyújtják, de mi van azokkal,
„kinek ma-holnap még azt is meg akarják tiltani, hogy gyermekét édes anyanyelvén taníttathassa". És egészen pontosan megmondja: „Nemzetiségünk iránti hő érzés nem féltékönyve V/1-31 1; Mikó Imre Sterka Sulucz Sándornak. 1857. február 12. Leveleskönyve Vl/2-396.
46 Bedeus lózsef Mikó Imrének. 1857. január 5. Mikó Imre leveleskönyve
V/l-301.
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telezi azt, hogy a többiektől idegenedjünk, azokban elleneinket nézzük - a magyar legyen magyar, a szász legyen
szász, az oláh legyen oláh, ápolja mindegyik saját nemzetiségét, ezért jól elférhetnek egymás mellett, s ha a haza közérdekéről van szó, fogjanak kezet annak előmozdítására." 47
Tulajdonképpen a fentiekben rámutattunk Mikó nemzetiség-politikai felfogására: az indentitás megőrzése, a másságok elismerése és együttműködés a közös ügyekben.
A magyarság kiemelkedő személyiségei közül, akik fenntartás nélkül felkarolták Mikó múzeumi tervét, megemlíthetjük: az előzőkben már érintetteken kívül - Hajnald Lajos római katolikus püspököt, aki „hazafiúi kötelességét" teljesíti
Mikó támogatásával 48 , Bartakovics Albert egri érseket, a kalocsai érseket; Arad, Bihar megyéből és a Szilágyságból számos kiemelkedő személyiséget. Keserű Mózes gyulafehérvári kanonok és tíz társa is részvényvásárlással fejezte ki akaratát. Az eddig kevésbé említett közismert személyiségek:
Brassai Sámuel, Újfalvi Sándor, Szentiványi György, gr.
Komis Ferenc, Székely Mózes unitárius püspökhelyettes,
Solymossy Károly Székelyudvarhely polgármestere; a felsorolás természetesen folytatható. Több helyen: Bécsben, Kolozsvárt, Sepsiszentgyörgyön táncmozgalom rendezésével
gyűjtöttek tőkét az alapítandó intézményhez.
Miután kellő számú tag nyilvánította ki belépési szándékát, s a gyűjteményi felajánlások is kellő mértékben szaporodtak, Mikó Imre összehívta az Erdélyi Múzeum-Egyesület
első közgyűlését 1857. május 3-ra Kolozsvárra.
Megnyitó beszédében az alapító megismételte az eddig
történteket s megállapította: az előzményekből arra a meggyőződésre jutott, hogy elérkezett az ideje az Erdélyi
Mikó Imre Bedeus Józsefhez. 1857. március 7. Leveleskönyve VI/2-425.
Hajnald Lajos Mikó Imrének. 1857. február 14. Mikó Imre leveleskönyve
VI/2-399.
47

48
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Múzeum-egylet megalapításának. A közgyűlés köszönetet
mondott Mikó Imrének az eddigi munkájáért s felkérte,
hogy folytassa a szervezést az egyesület létrejöttéig.
Ezután felolvasták a korábban felterjesztett szabályzattervet s a kormány észrevételeit. Mikó kérte: válasszon a
gyűlés ideiglenes bizottságot, amely az új szabályzatot elkészíti, úgy, hogy abban „az alapítók kívánatai, a magas kormány nézeteivel a lehetőségig egyeztetve legyenek", aztán
terjessze fel végleges megerősítésre. Javasolta az eddigi tanácskozói testület kiegészítését a következő tagokkal:
Bedeus József, Kriza János, Nagy Elek, Nagy Péter, Vass József, Zeyk Károly. Titkárnak Finály Henriket válaszották
meg. Ezt követően Teleki Domokos méltatta az alapító tevékenységét. 49 A Kolozsvári Közlöny részletes beszámolója
szerint Mikó javasolta: a közgyűlés határozatában az Erdélyi
Múzeum-egylet székhelye Kolozsvár s a nyelve magyar legyen, a létesítendő múzeum neve pedig országos múzeum. 50
Az alapszabály módosítása hamar megtörtént az 1857.
május 3-i közgyűlés határozata értelmében.
Bár Mikó úgy látta, hogy elképzelésének lényegét nem
változtatták meg a bécsi feltételek, hiszen az intézmény
magyar jellege fennmaradhat, s a múzeum végezheti feladatait. Az alapszabályok körüli viták s az Erdélyi Múzeum-egylethez fűződő elvárások miatt a „célok és eszközök összetévesztése állandó gyakorlattá lett." 51 A cél egy olyan központi intézmény, amely az erdélyi magyarság fennmaradását és
haladását szolgálja a Múzeum és Egyesület eszközeivel, de
sem a Múzeum, sem az Egyesület munkakörének pontos

A közgyűlés jegyzőkönyve. Mikó Imre iratai. KvEKt Ms 35 676. X/2-730.
Kolozsvári Közlöny. 1857. május 5. 66. sz.
51 Erdélyi Pál: i. m. 42.
49
50
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körülhatárolása nem történt meg. Ez egyelőre nem akadályozta Mikót további munkájában.
Valóban, Mikó szeptemberre Bécsbe utazott, hogy az átdolgozott alapszabályt megerősítésre ismét felterjessze. Reménykedve indult, de csalódottan kellett hazatérnie: nem
sikerült az uralkodóhoz bejutnia. Nagyajtai Kovács Istvánnak számolt be útjáról: Ferenc Józseffel nem találkozhatott,
a miniszterek viszont „haboznak nagyon, ez nem igen nagy
kezesség az ügy diadalára". 52 Mikó azonban nem adta fel a
küzdelmet, s több évi halogatás után az uralkodó végül
megerősítette az alapszabályt. Az engedélyezés szépséghibája, hogy ez csak a birodalom külpolitikai helyzetének
meggyöngülése után történt, nevezetesen az osztrák csapatok solferinói vereségét követően, amikor már az Októberi
Diploma készülőben volt s Mikó nevét ismét a lehetséges
erdélyi politikusok között tartották nyilván.
A megerősítés hírét 1859. szeptember 8-án közölte Mikó
Imrével Lichtenstein kormányzó, akit Schwarzenberg halálát
követően neveztek ki Erdélybe. Az alapító ezt úgy értékelte,
hogy a megerősítés után Erdély „szellemi emelkedésének,
polgári magasb műveltségének s mindkettő díszének eszközlésére szolgáló egy igen fontos intézet megalapításának
ügye s jövendő sorsa egészen mi kezeink közé van téve". 53
Az ideiglenes bizottság rövidesen intézkedni fog ez ügyben.
Az intézkedések során közzétették a megerősített szabályzatot, s egy későbbi kommentárban a szerző sajnálatát
fejezi ki amiatt, hogy „a magyar nemzeti praedictum"-ot
nem fogadta el a felsőbb hatóság, de azt jó néven vette,
hogy a nyelv kérdésének eldöntését az egyesület jogköré-
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nek hagyta fenn. 54 Végül: az alakuló közgyűlést 1859. november 23-26-ra jelölte ki az ideiglenes bizottság.
Az alakuló közgyűlésről több forrással rendelkezünk:
részletes beszámolót közölt a Kolozsvári Közlöny, Jakab Elek
pedig a Budapesti Szemlében tette közzé írását erről a kiemelkedő eseményről. Az elnöki beszéd eredeti példánya is
fennmaradt.
Már 24-én gyülekezni kezdett a tagság s a hangulat igen
fennkölt volt a városban: az erdélyi magyarság győzelemként élte meg ezt az eseményt.
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttségét Eötvös
József alelnök vezette, tagja volt Csengeri Antal, az Akadémia jegyzője, Kovács Gyula, a Nemzeti Múzeum őre. A
Redout nagytermében ülésező közgyűlésen 383 tag jelent
meg s tanácskozott Lichtenstein kormányzó jelenlétében.
Mikó azzal kezdte beszédét, hogy az Erdélyi Múzeumegylet megkapta a megerősítést s elkezdődhet a Múzeum
életbe léptetése. A beszéd széles ívben tekinti át az intézmény létrejöttének történetét s annak sajátos körülményeit.
Aztán kitért a megtett útra, különösen kiemelve a különféle elvárások egyeztetésének nehézségeit. Először egy erkölcsi testület alakult, aztán ideiglenes bizottság, amely
nem ismert csüggedést. Bízik a nemzet áldozni tudó hazaszeretetében, hogy előteremti a még szükséges feltételeket
az ezutáni teendőkhöz: „a tudományosságnak egy új templomot
alkotni egyesületi úton!"55 (kiemelés Mikó Imre). Nem könnyű
feladat: másoknál ezt törvényhozási vagy kormányi úton az
ország közsegélyforrásaiból parancsoló törvény által teszik
míg mi az alapítás és fenntartás minden gondját, költségeit
és felelősségét önvállainkra s lelkiismeretünkre vesszük, s

54

55

Kolozsvári Közlöny, 1859. szeptember 16. 97. sz.
Mikó Imre iratai. KvEKt Ms 2886.
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az intézet jó és balsorsát százak és ezrek önkéntes ajánlatára, adott - de az idők és emberi sors változatainak alávetett
- szavára fektetjük, ahol a kötelességteljesítést egyedül a
kötelességérzet és semmi kényszerítő törvény nem ellenőrzi."
Vagyis az alapítás sikere attól függ - Mikó szerint - , hogy
az addigi lelkesedést és ígéreteket követik-e újabb tettek.
Nem lesz-e szalmaláng mindaz, amit a társadalom ígért. Bízik abban, hogy megértik: a múzeumok és a tudományos
egyesületek szükségesebbek, mint valaha, mert „a mélyebb
tudományosságra, magasb értelmi fejlettségre törekvés"
szakműveltséget kíván: „Ma többet és alaposabban kell
tudnunk, mint az előtt. [...) Ily tudományosságra Muzeum és
tudományos intézetek nélkül szert tenni bajosan lehet." A
tudomány nem divatcikk: hatalom. Azok a népek, akik saját
szellemiségük ápolására nem törekednek, lemaradnak és
majd szolgaságra esnek.
Ezekre a gondolatokra azért bátorkodunk felhívni az olvasó figyelmét, mert arra mutatnak, hogy amit az alapszabályzat ír, ti. hogy a Múzeum-egylet csak honismereti tudományokat karol fel s nem igényel magának tudóstársasági
funkciót - azt csak formaságnak tekintette, azaz kényszer
következményének az alapító Mikó Imre.
Aztán az erdélyi sajátosságokra tér ki a beszéd. Erdélynek mindig megvolt a maga különlegessége. Ezek egyrészt
általánosak, amelyek az egészet érintik, másrészt különbözők s a nemzetiségeket jellemzik. Ebből adódnak a feladatok: a haza történetének, földrajzának tanulmányozása. A
történelem telve tanulsággal, belőle fejlődött a jelen. Ezért
az adatok, források összegyűjtése igen fontos: „Muzeum
nélkül, kivált történeti tárgyban lehetetlen az eligazodás." A
múlt emlékeit, maradványait, történeti értékeit nem ismerő
s ismertető nemzet „múltja zárt kriptához hasonló, melynek
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titkait senki sem ismeri". Ismerni kell „e haza népeink egykori alkotmányainak, kormányrendszerének, iparának, tudományos és irodalmi fejlődésének történeteit; ami kincset a
föld gyomra rejt és fölszíne hord, a velünk élő népek keze
és esze műve, előállított és ezután elő fog állítni, mind kötelesség ismernünk egymást, hogy a haza közjavára és díszére fel kell majd használnunk. És ezt csak a Muzeum s
Múzeum-egyesület közös munkássága által érhetjük el."
Végül a tudománypolitika elmaradhatatlan részére tér ki:
az anyagi alapok biztosítására. A megígért, jegyzett 200 000
forint szép dolog, de ez csak akkor lesz valóság, ha be is
gyűl. Ettől függ az intézmény jövője. Felhív a belső egység
megtartására s Isten segítségét kéri a tanácskozásra. 5 6
A Magyar Akadémia alelnöke, báró Eötvös József üdvözlő beszédében kifejtette, hogy a tudományosság sikeréhez
szükség van az erők központosítására, de „egy nemzet tudományos kifejlődésének eszközlésére egy középpont nem
elégséges", ezért az Erdélyi Múzeum megalapítása hiányt
pótol. 57
Az alapszabály elfogadása után 58 , az Egyesület nyelvéről
titkos szavazással 383 személy egyöntetűen a magyar mellett döntött. Ezzel kapcsolatban a jegyzőkönyvben ez olvasható: „a Múzeum-egyesület (!), saját belső kormányzatában,
minden tanácskozásaiban, kiadandó havi vagy kötetlen fü56 „A Mindenható, ki e hazát és hű népét balsorsa nehéz napjaiban soha el
nem hagyta, legyen velünk most is.
Vajha a közös sors, az élet legnagyobb
tanulságának megismerésére, benső egyességre bírna bennünket!" Mikó Imre KvEKt
2886. Budapest Szemle VU (1859). 344-376.
57 Jakab Elek: i. m. 362.
58 Ő bizonyosan szerette volna, hogy a szabályzatot eredeti formájában fogadják el, de az intézetet mindenképpen létre akarta hozni és a kedvezőbb körülményekben reménykedve, és bízva abban is, „hogy az egyesületi tagok akaratja, tudományos nemzeti szelleme a hiányokat kárpótolandja, a közgyűlés a
megerősített szabályokat elfogadja s a Muzeum Egyesületet (!) ezennel megalakultnak nyilvánítja". Jakab Elek: i. m. 363.
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zeteiben, úgy évkönyveiben a magyar nyelvet használja." 59 A
közgyűlés Mikó Imrét - rendkívüli érdemeinek méltatása
után 60 - az Erdélyi Múzeum-egylet elnökévé választotta
meg, alelnök gr. Lázár Miklós, titkár Finály H. Lajos, múzeumőr Brassai Sámuel, könyvtáros Szabó Károly lett; titkos
szavazással jelölte ki a közgyűlés a 12 tagú választmányt is.
A közgyűlés három napján a 19. századra jellemző ceremóniák zajlottak le.61
Mikó Imre zárszavában megelégedettségének adott kifejezést, azért, mert a közgyűlés az „önkormányzatra jogosultságukat" is bizonyította . Kijelölte a legáltalánosabb feladatot: „Már most a tisztviselők és a választmány feladata az
ügyet tovább fejleszteni, az iránta való rokonszenvet a hazafiakban folyvást növelni, rosszakarat és félreértések ártalmaitól óvni, a közszeretet ápoló karjain biztos haladással
előbbre vinni, szóval új szellemi csemetének a haza földében erős meggyökerezését eszközölni." 62
Ezután tehát a továbbépítésre esett a hangsúly, valamint
a szervezettség kereteibe vont munka beindulására és folyamatossá tételére. Mikó Imre megválasztott elnökként az
Egyesület szellemi irányítója volt haláláig. Kérdés, hogy az
Erdélyi Múzeum-Egylet azzá vált-e, aminek az alapító elképzelte: az erdélyi magyar szellemi élet központja, amely az
erdélyi magyar szellemi élet palladiuma is, továbbá múzeum
és tudományos társaság vagy tudományos műhely - ahogy
ma szokás nevezni.

idézi lakab Elek: i. m. 364.
Gróf Teleki Domokos és többen.
61 L. Szabó Péter: Az E.M.E. első ünnepi lakomája (Szabó Sámuel naplójából). In: Emlékkönyv 1909. 83-92; Kőváry László: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
megnyitása negyven évvel ezelőtt. In: Erdélyi Múzeum 1899. 657-660.
62 Mikó Imre iratai. KvEKt Ms 3567. XIV. 61.
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Mint minden intézménynek, az EME-nek is a története
különböző szakaszokra oszlik; nem lehet lineáris fejlődésről
beszélni, mert felmenő és visszaeső szakaszok váltották
egymást, nagyrészt a történelmi helyzet változásainak függvényében.
Kétségtelen, hogy az EME az abszolutizmus idején a magyar szellemi élet központjaként működött: egyesítette Erdély értelmiségének legjavát, akik a Mikó által képviselt kulturális életet felelevenítették, írásban és szóban terjesztették.
De az EME nem vált egyféle politikával is - bár nem bevallottan - foglalkozó parlamentté, mert megváltoztak a körülmények. A megyei és széki közgyűlések működni kezdtek, rövidesen elkezdődött a nyíltabb politizálás; a változás mértékét
eléggé kifejezi az, hogy 1860 decemberében Mikó Imrét Erdély főkormányzójává nevezte ki az uralkodó. Az EME nem
vált a magyar politikai életben központtá, de végezte a múzeumi s tudományos intézeti feladatait: a gyűjtemények
gyarapodtak s már 1860-ban megtartotta az első tudományos ülését. Ekkor mondotta Mikó: „A gyűjtések a múlt tárgyaira nézve mindkét irányban kielégítőleg folynak, csaknem mindennap újabb meg újabb becses küldemények
érkeznek bé, elannyira, hogy muzeumunk leendő alkatát,
annak egybegyűlt elemeiben már is mintegy előre láthatni;
az olvasóterem is már megnyílt, itt pedig e díszes gyülekezetben, ím ez órában tetté válik az egyesület alkotásának
azon második sarokelve, mely abban áll, hogy a buzgó honfiak méhszorgalma által egybegyűjtött tudománykincsek,
nyilvános felolvasások vagy szóbeli előadások útján, a
muzeumtermekből ki- s a hazában szétterjedjenek, köztudás tárgyai legyenek, világítsanak s a tudományos munkásságnak irányt adjanak." 63
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Mikó Imre szellemi irányító szerepét megtartotta, de a
gyakorlati irányításban már egyre kevésbé tudott 1860 után
részt venni, 1861. november 21-én lemondott ugyan kormányzói hivataláról, de 1865-től bekapcsolódott Erdély részéről a kiegyezés előkészítésében, s 1867-ben miniszteri
tárcát vállalt a magyar kormányban.
Emlékeztetünk arra, hogy az alapszabály egyfelől múzeum, másfelől egyesület alapítását írta elő s ennek érdekében - amint Mikó Imre fenti soraiban is kifejezte - a gyűjtőmunka ütemesen folyt, de, tudjuk, tulajdonképpen múzeum
sohasem jött létre, mégha a gyűjteményeket annak nevezték is. Viszont tudományos céllal szakosztályok alakultak,
amelyek bizony „tudóstársasági", akadémiai jelleget kölcsönöztek az Erdélyi Múzeum-egyletnek. Ezeket a nem kis változásokat a körülmények tették szükségessé, de az alapító
Mikó Imre irányításával jöttek létre.
*

Nyomon követtük Gróf Mikó Imre életét a 21. századi Erdély egymástól sok tekintettben különböző történeti korszakaiban: a reformkorban, 1848-49-ben és az abszolutizmus évtizedeiben. Vázoltuk, hogy fiatal életének alakítója a
nagyenyedi Bethlen Kollégium és a nagyszülői család volt. A
nagyszülőktől a rendezett, kilengésektől lehetőleg mentes,
szorgalmas, felfelé törekvő élet egyszerű példáját láthatta
és látta. Nagyenyeden az általános és szakmai műveltségének szilárd alapjait szerezte meg, amelyet a marosvásárhelyi
jogi tanulmányok tovább mélyítettek. Ezeken az alapokon
aztán a következetes és átgondolt önképzés során alakult ki
a keresztény erkölcsiségű, kantiánus filozófiai alapvetésű
szellemisége, mentalitása, amelyből kisarjadzott a közösség
érdekeit szolgáló hasznos élet missziós tudata.
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Mint általában, a Mikó Imre pályáját nemcsak a család és
iskola alakította, hanem az élet is: a környezet és a történelmi körülmények. A reformkorban a magyar vezető réteggel és értelmiséggel, református egyházi körökkel állt szorosabb kapcsolatban, ugyanakkor a Habsburg monarhia vezető rétegéhez is tartozott. Kettős kötődés jellemezte Mikó
Imre helyzetét és ez a magatartását is meghatározta: tisztségeket vállalt az erdélyi magyar társadalmi intézményrendszerben, miközben magas állami funkciókat töltött be. Ez a
reformkorban nem volt lehetetlen, ezért életútja nyílegyenesen, törések nélkül ívelt fölfelé.
Mikó Imre nagy korszaka az abszolutizmus ideje volt
amikor nagy hatást gyakorol Erdély történelmének alakulására, ekkor nevezték Erdély Széchenyijének. Neki jutott az a
feladat, hogy a korábbi törvényes funkcióira hivatkozva, az
ostromállapot során bezárt vagy működésükben korlátozott
magyar intézményeket újra elindítsa, azoknak mind a jogi,
mind az anyagi feltételeit megteremtse. És ő sikeresen eleget tett vállalásának. Aztán új intézmények alakítását kezdeményezte. Ezek közül a legfontosabb az Erdélyi MúzeumEgyesület volt. Mindezektől indíttatva, az erdélyi magyarság
felsorakozott mögéje, mert látta, hogy újrakezdheti az abszolutizmus által megbénított társadalmi életét. Tisztában
kell lennünk azzal, hogy a Mikó Imre által kezdeményezett
és vezetett küzdelem volt az az eszköz, amely visszaadta a
magyarságnak önbizalmát, saját erejébe vetett hitét és reménységét. A Múzeumért folytatott mozgalomba úgyszólván az egész erdélyi magyar értelmiség bekapcsolódott.
Mikó Imre politikus volt, de nem élt machiavellista módszerekkel, hanem a saját maga, egyébként Széchenyi által
már kipróbált úton halad. Ő Erdély alkotmányos rendjének
visszaállításáért, a nemzeti érdekek érvényesítésért bizony
végig politikusként lépett fel. Azonban úgy tette ezt, hogy
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elkerülhető legyen a konfliktusok kiéleződése a Monarchia
vezetésével. Ezért fogadta el Deák Ferenc kiegyezési koncepcióját, amely Magyarország önállóságát a monarchia keretében nem kis mértékben visszaadta. És biztosította a
nemzet egységét a 1848-as uniótörvény jogosságának elismerésével.
Mikó Imre gróf egyik kultúrpolitikai célja az volt, hogy
Kolozsvár Erdély szellemi fővárosa legyen. Ezért vállalta el a
Nemzeti Színház elnöki tisztét s illesztette tervébe új intézmények létesítését, különösen az EME-re gondolt, amelyet
múzeumként és múzeumot fenntartó egyesületként alapít
majd meg, ugyanakkor akadémiai jellegű tudós társaság
szerepét is szánva ennek. Törekvését a kolozsvári Tudományegyetem megalapításával, s az EME és a Tudományegyetem között létrehozott együttműködési megállapodása
sikerre vitte.
Mikó Imrét foglalkoztatta a magyarság jövője. Bízott abban, hogy a magyar nemzet kivívhatja Európában az őt
megillető helyet, ugyanakkor reálisabb önismeretre kérte fel
a magyarságot.
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