
múlva, az 1870-es évek végén, az Egyesület megújult és megerõsödött, s az elsõ világhábo-
rú kitöréséig kiváló eredményeket ért el, mégpedig nem kis mértékben azért, mert a szak-
osztályok megszervezésével mégiscsak „tudományos testületként” mûködött. És ez össz-
hangban volt az alapító szándékával. 

Mikó Imre 1875-ben még elnökölt az EME márciusi, az Erdélyi Egyházkerület májusi
közgyûlésén, valamint a Magyar Történelmi Társulat ugyanazon év szeptemberében,
Nyitrán rendezett összejövetelén. És mindenütt figyelemre méltó gondolatokat tartalmazó
beszédet mondott, de 1875 végétõl a mind jobban elhatalmasodó betegsége miatt visszavo-
nult a közélettõl, és nagyrészt marosújvári kastélyában tartózkodott. Megírta végrendeletét,
amelyben 60 000 forintot a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumnak, 6000 forintot az
Erdélyi Egyházkerületnek s ugyanannyit a Kolozsvárt felállítandó teológiai fakultás számá-
ra hagyományozott. 1876. június 20-án rosszul lett, s július 15-én Kolozsvárra szállították,
itt hunyt el szeptember 16-án. Halálát az epébõl kiinduló s elhatalmasodó májcirózis okoz-
ta – amint azt a boncolást végzõ Genersich Antal orvosprofesszor megállapította.

Temetésére szeptember 19-én került sor, hatalmas részvétel mellett. Mintegy tíz-tizen-
két ezer ember gyûlt össze, több mint száz hatóság és társulat képviseltette magát a gyász-
szertartáson. Gyászbeszédet Nagy Péter református püspök, Mikó Imre egyik legközelebbi
munkatársa tartott. A Házsongárdi temetõben pihen. Vele a több száz éves, hidvégi Mikó-
nemzetség utolsó, ám legnagyobb sarja távozott el. A veszteség az összmagyarságé volt,
aminthogy életmûve is összmagyar történelmi örökség. […] 

Mikó Imrét foglalkoztatta – amint láttuk – a magyarság jövõje. Bízott abban, hogy a ma-
gyar nemzet kivívhatja Európában az õt megilletõ helyet, ugyanakkor reálisabb önismeret-
re kérte a magyarságot. Ha van valami valóságmag abban, amit az idegenek hangoztatnak,
ti. hogy a magyarság szabadságszeretõ nép, de miután kivívja szabadságát, nem tud mit
kezdeni vele, s egymás ellen, tehát önmaga ellen fordul, akkor tartson önvizsgálatot, mert
kis népeknél kisebb hibák is nagy bajok forrásai lehetnek.

Ezt üzenetként is elfogadhatjuk. 
(2009. 11.)

JEGYZETEK
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KOVÁCS KISS GYÖNGY 
A huszonegyedikrõl? 
Epilógus
Go Trabi Go 1–2., német film. 1991, 1992.
A Lipcse közelében élõ Struutz család elhatározza, hogy utazni megy új szerzeményével,
a Trabanttal. Örömük határtalan, végre eljött az éves szabadság ideje! Irány az aranyló
Nyugat, Itália. A történet fõszereplõje a világoskék Trabant, mellyel Velence felé szá-
gulda(ná)nak. Az apa, Udo örökös szlogenje, melyet a Trabant csomagtartójára fest: „Ná-
polyt látni és meghalni!”

No persze odáig még hosszú az út… 
A család a berlini fal leomlása után visszatérve a vakációról, megdöbbenve tapasztalja:

otthonát porig rombolták, hogy helyén golfpályát építsenek. A baj nem jár egyedül; kiderül,
a családfõ az új rendszerben örökölt egy csõd szélén álló kertitörpe-gyárat, ráadásul az új vi-
lág új rendszerû és még vadonatújabb korruptságú polgármestere is üldözõbe veszi feleségét.

A „hosszú” 18. század után, a következõn átlépve a 20. valójában igen rövidnek bizo-
nyult. Hetvenöt évig tartott – 1914-tõl 1989-ig, benne két világháborúval. „Ez a két hatal-
mas hegyvonulat határozta meg az egész század arculatát. Az orosz forradalom, az atom-
bomba, a gyarmatbirodalmak vége, a kommunista államok létrejötte, a világ két szuperha-
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talma, az Egyesült Államok és a Szovjetunió döntõ befolyása, Európa és Németország ket-
téosztása – mindez a két világháború következménye volt. Ezek árnyékában éltünk.” (John
Lukács) Olyan század volt, amely egyidejûleg keltett felfokozott reményeket, és pillanato-
kon belül szenvtelenül rombolt le illúziókat. Nehezen érthetõ, ráadásul megérthetõ század
volt, amely mindazonáltal hébe-hóba kokettül kínálgatta fel magát az értésre-megértésre.
Kegyetlenül bizarr és szép század volt, bornírt és bölcs, amely illusztrálta, „hogy az igazság
és egyenlõség eszméje mindig pillanatnyi, de azt is: ha meg tudjuk õrizni a szabadságot, ak-
kor mindent elölrõl lehet kezdeni… Nincs értelme kétségbeesni még a legkétségbeejtõbb
helyzetekben sem.” (Leo Valiani) 

Majd jöttek a késõ nyolcvanas évek, 1988–1989, és eljött 1990 is, mindez a maga
hosszú forradalmával, itt, Közép- és Kelet-Közép-Európában. A németeknél, cseheknél,
lengyeleknél, baltiaknál, magyaroknál és románoknál egyaránt. Hol békés rendszervál-
tozással, hol forradalommal, államcsínnyel (?), puccsal (?), ám kétségtelenül új világot
ígérõ reményekkel, emelkedettséggel, forró-hideg váltólázzal és persze kétségekkel-
félelmekkel. 

A francia, katolikus Chantal Delsol szerint „a forradalmakban a lét rendje áll helyre”.
Bizonyára így van ez, és esetleg így kellett volna történnie ennek nemcsak a történelem ko-
rábbi klasszikus európai forradalmai esetében, de 1989-ben, után is. A lét rendjének kellett
volna helyreállnia tehát itt, nálunk is 1989 decemberében. És azokban a napokban a lét
rendje helyreállni is látszott – legalábbis rövid idõre. A változások azonban – talán külön-
bözõ idõhorizontjaik miatt is – a továbbiakban nemcsak késleltették, de már-már akadá-
lyozták egymást. 

„Egy politikai rendszert hat hónap alatt meg lehet változtatni, egy gazdasági rendszert
hat év alatt át lehet alakítani, a társadalmihoz hatvan év szükséges” – írja egy helyütt Ralf
Dahrendorf, aki egyebek mellett arról is értekezik, miszerint a változások-változtatások
legfõbb értelme egy korábbi rend, a nemzet karakterének és hagyományainak megfelelõ
politikai és társadalmi intézményrendszer helyreállítása. Meg talán a mentalitásoké – tehet-
nénk hozzá, melyeknek megváltoztatásához Romániában minimum húsz év kellene – koc-
káztatta meg a kijelentést 1990 elsõ napjaiban Silviu Brucan román politológus, akit e meg-
jegyzéséért nemzettársai majdhogynem megköveztek. Utóbb persze kiderült (mint annyi
más egyéb), ama bizonyos húsz év sem elég, anno csupán a kincstári optimizmus szól-
hatott az idõs, zsengébb korában elkötelezett baloldali, ám késõbb disszidenssé avanzsált
politikai elemzõbõl.  

Merthogy az utóbbi húsz év rendszerváltáson innen és túl talán leginkább mentalitásvál-
tásilag deficites. Jelen van ugyan, kétségtelenül jelen van a politikai pluralizmus, 
a többpártrendszer, a szabad választások lehetõsége, az intézményrendszeri-gazdasági reform
és sok más egyéb 21. századi ínyencség. És szintén jelen van a volt-egyszer-egy-vadkelet élet-
érzés, a 21. század „vívmányaként” már-már monoton egyhangúsággal fejét újra meg újra fel-
ütõ madárinfluenza, sertéspestis, kergemarhakór, jelen vannak a politikai-társadalmi-gazdasá-
gi-mûvelõdési szférában következetesen ismétlõdõ spétreflexek és necces leütések (errefelé,
minálunk többségi–kisebbségi térfélen egyaránt, ezen már össze se vesszünk), amik unos-un-
talan megspékelõdnek a mentális-spirituális dimenziók oly szintjeivel, amilyeneket a 20.
század valahogy tótágast állva se tudott volna kalibrálni. Való Világgal, fittness-well-
nesszel, up-to-date biodiétával, a Rettegés fokával, celebekkel. Éljenek a gyõzikék, határon
innen és túl. Mert, tisztesség ne essék, gyõzikéink nekünk, errefelé is akadnak bõviben, mi
azonban, talán valamilyen archaikus szeméremérzéstõl hajtatva, amit azért hál’ istennek az
új módinak se sikerült még gyökeresen kiirtani belõlünk, nem filmezzük õket… Bár elképzel-
hetõ, megfelelési kényszereink jegyében, hovatovább ez is bekövetkezik. 

Visszatérve talán az emberi lét rendjéhez. Ebben azért, század- és rendszerváltásoktól
függetlenül, ha tetszik, ha nem, többnyire értékhierarchia uralkodik. Anyagi és pragmati-
kus-praktikus meggondolásoktól függetlenül. Hatékonyság- és sikerorientáltan ki- és meg-
módolt projekteken túl. Van lent, és van fent. Van minõség, és van selejt. Olyan, akár tren-
di és menõ selejt, amirõl már szót sem érdemes/illik ejteni. Jobb helyeken és jobb idõkben112
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leg alább is nem. Ez a rend pe dig év szá zad okon ke resz tül mû kö dött – nem is rosszul –, olyan
ko rok ban-kor szak ok ban is, ami kor kí vül rõl ép pen nem lát szott mû köd ni. 

A 20. szá zad Eric Hobsbawm sze rint „a szél sõ sé gek szá za da” volt. 
Hogy mi lesz a 21.? 
Kö szön jük, egy elõ re meg va gyunk. 
(2009. 12.)

CZESŁAW MIŁOSZ 
Em be ri tör té ne tek
Ezek mind em be ri tör té ne tek, patétikusan gyá szo sak,
De nem mon dom el õket so ha. Tû nõ döm, hogy
Mi tar tott vissza tõ le. Ta lán an nak a meg ér té se,
Hogy mind nyá junk ban van né mi fer de ség
Vagy asz tig ma tiz mus, amit gon do san tit ko lunk.
S hogy en nek a ki nyil vá ní tá sa olyan ta pin tat lan ság,
Mint ha egy pú pos em bert uj jal érin te nénk. De mint hogy
Sá mán vol nék, rí tu sa i mat kis sé 
Fenn köl teb ben kell vé gez nem, s nem az em ber alatt.
Bár kó rus le het nék egy an tik szín ház ban
Kõ-me rev ko tur nu sok ban lép ve szín re,
So pán kod va a csap dá kon, amit a Sors ál lít!
De az én tör té ne te im nem vol tak mo nu men tá li sak:
Gyû rött le pe dõk, meg sze gett es kü vé sek,
Ap ró ha zug sá gok, hasz nált óv sze rek,
És egy nõ és fér fi közt vál tott, de fáj dal mat oko zó sza vak, 
Hogy az a má sik föld be ta po sott sze mét nek érez ze ma gát,
Leg in ti mebb mél tó sá gá ban meg sért ve.
Komp ro mit tá lód nak a ne mes el ha tá ro zá sok,
S ne vet sé ge sek a ma gunk ról al ko tott ma gasz tos el kép ze lé sek.
Éle tük, mint a hul lám, amely part nak csa pód va szét tö rik.
Ó te Ma gas sá gos Is ten!
Ne hagyd õket a sza ka dék ban, Tisz tí tó tûz és Po kol nél kül,
Egy la bi rin tus ban bo lyong va.
Adj a szám ba imát
Ér tünk, õér tük és ér tem is,
Ér tem, aki nek meg kel lett vol na ír nom õket,
De még se tet tem.   

Gömöri György for dí tá sa
(2010. 3.)

RI GÁN LÓ RÁND
Zentai Nap ló
2010. már ci us 24.
Aki lap szer kesz tõ, an nak a ván dor cir kuszt is sze ret nie kell, ahol az igaz ga tó a jegy sze dõ és
az ar tis ta egy sze mély ben, úgy hogy pa kol juk a lá dák ba a giftet, aho gyan Im re ha tár át lé pés -
kor a jó fé le ha za it, lap szá mo kat, köny ve ket ne ve zi, az tán mint fõ szer kesz tõ és so fõr ket tõs
on to ló gi ai stá tus ban el fog lal ja a he lyét, én a hát só ülé sen. Nyolc gi ga ze ne a zse bem ben,
min den han gu lat ra, a váll tás ká ban négy-öt könyv, vas kos, de va ká ci ós. Eh hez ké pest szin -
te vé gig be szé lek: in tim szer kesz tõ sé gi ülés, logoterápia, vé gül már rockszámok szö ve gét
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