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Ettől kezdve csak a tudománynak élt, s művein dolgozott, amelyek közül több nyom-
tatásban is megjelent. Így 1595-ben Velencében egy ötnyelvű szótára, amely mintegy öt-
ezer-ötszáz szó latin, dalmát, olasz, német és magyar alakját adja meg. 1616-ban, szintén 
a lagúnák városában jelent meg két munkája: a Machinae novae (Új gépek) és a Logica 
nova (Új logika). Az előbbiben többek között saját fejlesztésű szél- és vízimalmok, cséplőgé-
pek, ejtőernyők, rugós kocsik, hidak, fűrészek, kötélsodró gépek műszaki leírásai (latinul, 
olaszul, németül, spanyolul, franciául) és képei kaptak helyet. Könyveinek elismerő vissz-
hangját már nem érhette meg. 1617 januárjában hunyt el Velencében. Nagybátyjának élet-
rajza, valamint a szlávokról és Dalmácia történetéről írott munkái kéziratban maradtak.

Miklós Péter

Felhasznált irodalom. Juhász Kálmán: A csanádi püspökség története. 7. köt. 1552–1608. 
Makó, 1935 (Csanádvármegyei Könyvtár, 28. köt.); Verancsics Faustus: Machinae novae és 
más művei. Válogatta, sajtó alá rendezte, az utószót és jegyzeteket írta: S. Varga Katalin. 
Budapest, 1985 (Magyar Hírmondó); Vig István: Verancsics Faustus Dictionariuma a ko-
rabeli európai kontextusban. Budapest, 2011 (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásá-
hoz sorozat, 134. köt.).

„Tán egy új Széchenyi tűnt Benne el…”
Száz esztendeje született Mikecs László1

Amikor a moldvai csángók egyik legkiválóbb kutatója, Mikecs László 27 éves korában el-
pusztult a Krim-félsziget mellett lévő taganrogi fogolytáborban, mindössze egy esztendő-
vel volt idősebb, mint amikor Petőfi  Sándort halálra tiporták az orosz katonák paripái. Sőt, 
ha utánaszámolunk, kiderül, hogy még annyival sem: Mikecs alig több mint öt hónappal 
élt többet, mint Petőfi . S ha ehhez hozzávesszük, hogy Bihardiószeg és Koltó, ahol ez a két 
ember élete talán legboldogabb időszakát töltötte, mindössze százegynéhány kilométerre 
esik egymástól, akár fölösleges is utalnunk a párhuzam utolsó akkordjaira. Mindkettőjük 
vesztét idegenek okozták: Sándorét a cári, Lászlóét a szovjet orosz katonák. S bár nem sze-
retném ezeket a sokak szemében talán hajuknál fogva előrángatott párhuzamokat szaporíta-
ni, talán megpendíthetem, hogy Petőfi  és Mikecs végzetében is jelentős szerepet kapott a sors 
keze, a véletlenszerűség. Ahogy Petőfi nek sem kellett volna föltétlenül részt vennie a fehéregy-
házi ütközetben – tudjuk, hogy Bem nem is akarta odaengedni –, ugyanúgy Mikecs esetében 
sem volt törvényszerű, de még logikus sem, hogy a – ma így mondanánk –„baloldali érzel-
mű” történész nem engedelmeskedett Kolozsvár kiürítési parancsának, hanem naiv módon, 
fölszabadítóként várta a szovjeteket, akik fogságba ejtették és a táborukban végezte életét. 

De térjünk vissza a képzelet világából a valóságba, amely éppen olyan tragikusan tanul-
ságos – avagy tanulságosan tragikus.

1 A tanulmányomhoz szükséges szakirodalom beszerzésében, amire Gyimesből igen korlátozottak a lehetőségek, 
a Belső-Magyarországon élő Harangozó Imre néprajzkutató hittanár és Miklós Péter művészettörténész, 
valamint Kelemen Katalin, a Hargita megyei Kájoni János Könyvtár osztályvezetője és Mirk László tanár úr 
volt segítségemre, amiért e helyről is fogadják hálás köszönetemet.
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A GYÖKEREK

Mikecs Lászlót úgy ismeri az utókor, hogy történész, irodalmár, művészettörténész, nép-
rajzkutató és nyelvész is volt, Kósa László találó meghatározása szerint pedig „a legne-
mesebb értelemben vett magyarságtudományt művelte”.2 A tudományos élet elsősorban a 
Kárpátokon túli magyarság, különösképpen a csángók egyik legavatottabb kutatójaként 
tartja számon. Bihar vármegye Székelyhídi járásában, a kora Árpád-kor óta magyarok ál-
tal lakott érmelléki tájon, Bihardiószegen született, s 1917. szeptember 27-én innen indult 
arra a fényesen kezdődő életpályára, amely 27 esztendős korában tragikusan megszakadt. 
A legszebb méltatását talán Szabó T. Attila tollából olvashatjuk, aki ezekkel a szavakkal bú-
csúzott fi atal pályatársától: „… Kritikai gondolkozása magasan kiemelte őt kora értelmiségi 
rétegének tévedező, ábrándokat kergető tömegemberei közül”.3 Ősei évszázadok óta éltek 
ezen a tájon, s a parasztcsaládok sorából édesapja lépett elsőként tanítói pályára. 

A gyermek Mikecset anyai nagyszülei Diószegen nevelték, s itt érte őt a trianoni tragédia, 
csak hatesztendős korában követte az akkor már a Maradék-Magyarországon élő szüleit. 
Az elemi iskolát Cegléden, a középiskolát is itt, valamint Aszódon végezte, s ott is érettségi-
zett.4 Aztán a nemcsak kitűnően tanuló, hanem jó atléta, tehetséges hegedűs, és szépirodal-
mi szárnyait is bontogató diák beiratkozott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem 
magyar–német szakára, fél év múlva pedig az Eötvös-kollégiumba is fölvették. A fölvé-
telhez szükséges ajánlások között találjuk egyik gimnáziumi tanára, Geréb Gyula levelét, 
amely egyebek mellett így szól: „Példás magaviseletű fi ú, 
aki sikerét nem csupán ernyedetlen szorgalmának, hanem 
határozott kiváló tehetségének köszönheti. Nem a szajkoló, 
hanem az önállóan gondolkodó tanuló típusa, távol min-
den egyoldalúságtól.”5 

Az Eötvös-kollégium tovább csiszolta a „kedves megje-
lenésű, szeretetre méltó, megnyerő és fegyelmezett termé-
szetű ifj ú” személyiségét.6 A politika által akkor még el 
nem torzított kollégiumi szellemnek és saját hajlamainak 
megfelelően, tevékenyen tájékozódott a különböző szelle-
mi irányzatokban, de leginkább a tanárai – elsősorban a 
történész Mályusz Elemér és a nyelvész Pais Dezső – gya-
koroltak nagy hatást tudományos arculatának kialakulá-
sára. Az Eötvös-kollégiumban az önképzéshez hozzátar-
toztak a külföldi tanulmányutak is, Mikecs saját költségén 
Ausztriában, ösztöndíjjal Németországban, majd ismét 
saját költségén Romániában képezte magát. Itt részt vett 
Moldvában egy Dimitrie Gusti-féle szociológiai táborban, 
ahol megismerkedhetett a regáti román és magyar viszo-
nyokkal. A kollégiumban olaszul, franciául és bolgárul 

2 Kósa László: Mikecs László emlékezete. Ethnographia LXXX. 1969. 239–240.
3 Szabó T. Attila: Mikecs László. Nyelv és múlt. Válogatott tanulmányok, cikkek. III. Kriterion Könyvkiadó, 

Bukarest, 1972. 515.
4 Nagy Varga Vera: Cegléden is járt iskolába Mikecs László. A Ceglédi Turini Százas Küldöttség Múzeumbarátok 

Köre Értesítője. Cegléd, 1988.  
5 Kósa László: Mikecs László élete és munkássága. Mikecs László: Csángók. Optimum Kiadó, Bp., 1989. IV.
6 Ugyanott IV.

Az érettségiző Mikes László képe
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tanult, sőt, már a román nyelv tanulásában is előrehaladt, mert azt otthon, Bihardiószegen 
nem sajátíthatta el.7 

1939-ben saját költségén ismét a Kárpátokon túli Ó-Romániával ismerkedett. Mint írja: 
„Erdély magyarsága nem érthető meg az ott lakó más népek ismerete nélkül. Szükségképpen 
foglalkoztam hát szászokkal és románokkal is. Az utóbbiak lehető legpontosabb megisme-
rése, kultúrájuk felmérése, a magyarsággal való viszonyuk elejétől végig való felkutatása, vi-
lágháború óta folytatott politikájuk, gondolkodásmódjuk fi gyelése egyúttal egyik legfonto-
sabb magyar nemzeti érdek is.” A magyar–román viszonyban, írja, még sok elintézni való 
kérdés van, s a XIX. századi Salamon Ferenc történészt idézi: „kivel valami célunk van, jól 
ismernünk legfőbb kötelességünk”.8 Ezért töltött 1939-ben ismét egy hónapot Nicolae Iorga 
Vălenii de Munten szervezett szabadegyetemén, de eljutott a moldvai csángó településekre 
is, mert már akkor elhatározta, hogy könyvet ír róluk. Talán éppen arra gondolva: lássuk, 
hogyan bánt a maga maroknyi kisebbségével az a Románia, amely oly acsarkodva kritizál-
ta Magyarország kisebbségpolitikáját! 

Ezeket a tapasztalatait a Románok című, két kiadást is megért könyvecskéjében tette 
közzé 1940-ben. Jó stílusú, logikus gondolatmenetű könyv ez, fölismerései pontosak, bár 
optimizmusát az eltelt idő jórészt megcáfolta, pesszimizmusát pedig igazolta, de maradtak 
benne bőséggel olyan gondolatok, amelyek ma is megállják a helyüket. A Iorga által Văleni 
de Munte-i tanfolyamon elhangzottakat nyilvánvalóan nem magyar füleknek szánták, de 
a fi atal Mikecsnek és Miklós névvel nevezett útitársának hasznára volt, hogy betekinthet-
tek a román elitnevelés kulisszái mögé. A tanfolyam egyik előadója elmondta nekik, hogy 
a háború előtt ide lopóztak ki a határon „túli” – erdélyi és bukovinai – „tanítók, vezetők, 
előkészíteni a románok unióját”. S mikor minden elképzeltnél hamarabb ölükbe hullott 
Nagyrománia, minden erejükkel arra törekedtek, hogy „Az egyszerre meglett nagy ország 
birtoklására méltónak tüntesse fel a román népet: erősnek, vitálisnak, műveltnek, nyuga-
tinak.” „Nem is a román vitalitás megerősítése volt – folytatja Mikecs – a népi egyetem 
tárgya, hanem a hangoztatása.”9 Iorga az egyetem megnyitásán „Állást foglalt a nemzeti 
és politikai érdek mellett a tudományos igazság rovására.”10 Följegyzett Mikecs ezen a „sza-
badegyetemen” ennél különb megállapításokat is, és nem hiszem, hogy elfogult lett volna a 
románok megítélésekor, egyszerűen tájékozódni akart, mert mint írta: meg kell ismernünk 
azt a népet, amelyikkel együtt kell élnünk. 

KÖZÖS KELET-EURÓPAI KÉRDÉSEK

Mikecs Lászlót 1942-ben, 25 esztendős korában kinevezték a kolozsvári gyakorló gimná-
zium „próbaszolgálatos” tanárának, s rövid élete végéig ez az oktatási intézmény volt a 
munkahelye. Ezt követően tanári munkája mellett írta tudományos műveit: két nagyobb 
tanulmányt a Kárpátokon túli magyarságról,11 továbbá néhány kisebb cikket és recenzi-
ót. Bekapcsolódott az Erdélyi Tudományos Intézet munkájába, s állandó munkatársa lett 

7 Ugyanott VII.
8 Ugyanott VIII.
9 Mikecs László: Románia. Útijegyzetek. Bolyai Akadémia, Bp., 1940. 25.
10 Ugyanott 28.
11 Mikecs László: A Kárpátokon túli magyarság. Deér László–Gáldi László (szerk.): Magyarok és románok. 

A Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve I. Budapest, 1943. 441–507.; valamint Mikecs László: A 
moldvai katolikusok 1646–47. évi összeírása. Erdélyi Tudományos Füzetek 171. Erdélyi Múzeum-Egyesület, 
Kolozsvár, 1944.



  7  

az Erdélyi Múzeum, valamint a Hitel és a Termés folyóiratnak. Ezek a „kisebb cikkek” is 
becsületére válnának minden, magyar sorskérdésekkel foglalkozó történésznek, nemcsak 
25–26 esztendős korában, de jóval érettebben is. Mindkettő Közép-Kelet-Európa népeinek 
sorsával, nemzetté válásuk buktatóival, a magyarsággal szembeni megkésettségük előnye-
ivel és hátrányaival foglalkozik. Mindkét tanulmány a Termés című, Kolozsváron kiadott 
társadalomtudományi folyóiratban12 jelent meg a tavaszi és a nyári számban, s a magyar13 
és a két szomszéd nép14 – a szlovák és a román – „önszemléletét” vizsgálja. Hálás témakör 
volt ez akkoriban, hiszen mi magyarok már többé-kevésbé túl voltunk a nemzetté válás 
folyamatának ezen a rendszerint elkerülhetetlen szakaszán, ami óhatatlanul bekövetkezik 
minden idegen hatás alól kikerült közösségnél, de – amint azóta már tudjuk – többször 
is visszatérhet, mint a váltóláz. Saját közösségi tapasztalataink alapján tehát könnyebben 
szomszédjaink fejére olvashattuk ennek a „gyermekbetegség”-nek a tüneteit. Ezt az alkal-
mat használta föl Mikecs László, hogy kifejtse véleményét a magyar „önszemléletről” és 
számon kérje a „romantikus önszemlélet” zsákutcáit és útvesztőit a szlovák és a román… 

– nem a népen, hanem a valóságtól elrugaszkodott, fellegekben járó történészein és poli-
tikusain. Helyesen ismerte fel a „mítoszteremtő történelemírás” – hogy fi nomak legyünk 

– közös ismérveit. „A tünet – írja – igen ismerős, analógiájáért nem kell messzire mennünk. 
Szomszédaink, a románok, a szlovákok ugyanúgy állandósították heves romantikus naci-
onalista érzelmeiket, szemléletüket s ugyanígy ismételgették dicső voltukat. A turanizmus, 
avagy az állandó dicsőség így testvérjelensége a román dákóromanizmusnak és a szlovák 
Szvatopluk-Cirillo-Methodizmusnak.”15 Csakhogy a dolog gyakorlati hasznát tekintve je-
lentős különbség volt a jelenségek között. A románság és a szlovákság kétes értékű ősha-
zakeresései során praktikusabban gondolkozott, mint a magyarság. Meg is érte számuk-
ra, hiszen az ezekből kreált elméleteket más népek leigázására, idegen országok részbeni 
elfoglalására használták fel, mi pedig legföljebb a ránk zúduló sorscsapások elviseléséhez 
kaphattunk lelki támogatást ezektől az ideáktól.

Világos felismerései mellett Mikecs többször is elveszti a realitás biztonsági övét, s ösz-
szekeveri jóra törekvő álmait a nemzet valóságos lehetőségeivel, amin – a háború kellős 
közepén, Erdélyben élve – nem is csodálkozhatunk. Tapasztalatai alapján érzi a megbékélt 
együttélés lehetetlenségét, s annak reményének ad hangot, hogy „a bennünk lévő szociá-
lis erőtöbblet biztosan győzedelmeskedik szomszédaink nacionalista erőtöbbletén”. S még 
naivul hozzáteszi: „Ez a magyar szociálizmus példa lesz minden itt élő népnek.” Ezt a fajta 

„szocializmust” azonban – hogy is mondjam? –, már volt szerencsétlenségünk megismerni!

A CSÁNGÓK

Eddig bemutatott írásaival párhuzamosan még az Eötvös-kollégiumban kezdte el élete 
legnagyobb lélegzetű és legnagyobb hatású munkáját, ami végül is – a kiadó javaslatára 

– a Csángók címet kapta, bár foglalkozik valamennyi Kárpátokon túli magyar közösség-
gel. Ám azok a magyar népcsoportok, amelyeket Havaselvére, az egykori Kunországba, 
Olténiába és Munténiába vetett különböző időben és szándékkal a történelem, azoknak 
híre, emléke Mikecs idejében már inkább csak a helynevekben, a gyér számú krónikák-

12 Termés (1942–1944). A Kolozsváron negyedévente megjelenő nemzedéki folyóirat a reformértelmiség és a 
népi írók gondolatait közvetítette.
13 Mikecs László: A magyar önszemlélet változása. Termés 1943. Nyár 69–80.
14 Mikecs László: Romantikus önszemlélet a szomszédságunkban. Termés 1943. Tavasz 76–102.
15 Mikecs László: A magyar önszemlélet változása. Termés 1943. Nyár 74.
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ban, oklevelekben élt, de hát a történész azért történész, hogy ezekből rekonstruálja azt 
az állapotot, amikor – nevezetesen a X. században – a Duna jelentette a magyar–bolgár 
határt. Mikecs végigfut a korai évszázadokon, s bemutatja azt a folyamatot, ahogy a hon-
foglaló magyarság a Kárpát-medence benépesítése után túlcsordult a Kárpátok gerincén. 
Ismerteti, ahogy megtöltötte népességgel a korábban lakatlan gyepüket: Szörény földjét, 
valamint a Havasalföld északkeleti csücskén lévő Săcueni megyét – a források Săcueni Mi-
cnek, Kis-Székelyföldnek is nevezik –, amit aztán 1845-ben felosztottak, helynevei Buzău és 
Prahova megyében is tanúskodnak valamikori magyar lakosságáról. Mégpedig oly módon, 
hogy „néhányuk teljes bizonyossággal a legrégibb magyar katonai szervezetre, a gyepűrend-
szerre utal, mint a Les, Kapus, Szemes, Vámos, amik […] a magyar gyepűövezet legkarakte-
risztikusabb nevei.”16 

Mikecs kutatásai nyomán újabb szempontok alapján bontakozott ki a Kárpátokon túli 
magyar települések képe, mégpedig nemcsak a már többé-kevésbé ismert moldvai részen, 
hanem a Havasalföldön is. Mikecs újrafogalmazta a Kárpát-gerincnek mint „ezeréves ha-
tár”-nak  történelmi szerepét. Megállapította, hogy „már a régi magyarság ismeretében sem 
lett volna szabad megállnia a magyar gyepűk kutatójának a Kárpátoknál”. Mert a hegyge-
rinceknek, miként a váraknak is, csak a XIII. századi tatárjárástól lett szerepük az ellenség 
feltartóztatásában, korábban a síkságokon, a völgyekben védekeztek. Ezeket a gyepüket 
szállták meg a honfoglalást követően a magyarok.

A legnagyobb fi gyelemmel mégis a legtöbb adatot megőrző moldvai magyarság felé for-
dult Mikecs történelmi tanulmányában, akik könyve címét is adták. Nekik ugyanis nem-
csak az emlékük létezik, hanem jelentős hányaduk a valóságosan is megtalálható. Vérbeli 
tudósként mindenekelőtt tisztázta kutatása tárgyának lényegét, s föltette a kérdést: kik a 
csángók? Meg is felel rá: „Csángók azok a falvakban lakó magyarok, akik az összefüggő 
székely népsziget szomszédságában, vagy közelében, népünk legkeletibb szélein, határainkon 
belül és kívül, idegenek, szászok, de főleg románok között élnek.”17 A mindenfajta csángó té-
mában alapműként számon tartott könyv bemutatja, hogy kik a Kárpátokon túl élő, csán-
góknak nevezett magyarok és hogyan kerültek lakóhelyükre. Ismerteti a származásukra 
vonatkozó fontosabb elméleteket; számba veszi odakerülésük okait, mint az Árpád-házi 
királyok által védelmi célokból végrehajtott telepítéseket, a vallásüldözéseket, a politikai 
okokból történő menekülést. Bemutatja a kivándorlás külső okait: a csábítóan jó moldvai 
földeket, az oláh vajdák és bojárok csalogatását; valamint a belsőket: az erdélyi éhínségeket, 
a dögvészt, a nyomort, az osztrák hatalom ellenséges föllépését. Felvázolja a Kárpátokon 
túli magyarság sorsának alakulását a középkorban és az újkorban, közli a létszámukra vo-
natkozó statisztikai adatokat, és kitér a XIX. századi és a századfordulói úgynevezett „szé-
kely kivándorlás”-ra, amelynek következményeként a székely a regáti, de főleg a bukaresti 
románság „szolganépe” lett. A könyv utolsó fejezete pedig főként arról szól, hogy a kár-
pát-medencei Magyarország hogyan gondolkodott a Kárpátokon túl élő magyarokról és 
mit tett értük? ontosabban: mit nem tett – teszem hozzá –, hiszen elsősorban erről van szó. 
Számomra, aki ugyan nem is vagyok történész, de egyéb elfoglaltságaim mellett immár 
legalább tízszer annyi ideje foglalkozom a csángókkal, mint amennyit Mikecsnek adott a 
gondviselés, és nem is tudom hányadszor olvasom el ezt a könyvét, mondom számomra is 
megdöbbentő, hogy ez a zseniális tehetségű, 25 esztendős fi atalember mindössze három-
esztendőnyi tájékozódás után ilyen tökéletesen megismerte, megértette és megfogalmazta 

16 Mikecs László: Csángók. Optimum Kiadó, Bp., 1989. 86.  
17 Mikecs László i. m. 1989. 11.
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nemcsak a csángók múltját és jelenét, nemcsak a csángókérdés lényegét, de a csángók sor-
sának tanulságait is. Mégpedig úgy, hogy a könyv megjelenése óta eltelt több mint 70 esz-
tendő gyűjtése, kutatása és történése érdemben semmit sem változtatott a csángók sorsából 
levonható megállapításainak érvényességén. 

S hogy mennyi elmondatlanul is nagy fontosságú anyag maradt Mikecs fi ókjaiban a 
Csángók kötet megjelenése után, azt mutatja, hogy a rá két esztendővel nagyobb tanul-
mányban igyekezett pótolni a könyvben „kívülálló okokból részben értelemzavaró hibák-
kal, részben tömérdek sajtóhibával kinyomatott” fontosabb eredményeket, továbbá máris 

„újabb kutatásokról és újabb eredményekről ad számot”.18 Ismételten visszatér a moldvai 
kunok kérdésére, ami a XIX. század elejétől mélyebben ivódott a magyar – és nemcsak 
magyar – történészek egy részének tudatába, semhogy egyetlen mozdulattal át lehetett 
volna lépni rajtuk. Beismeri, hogy „sok megtévesztő csapda várta az egykori Kunország 
területén magyarokat kutató tudóst.” Ezek a nyomok ugyanis ugyanabból a kulturális 
körből származtak, mint a régi magyaroké, könnyen a kunok életmódjának, szokásainak 
folytatását láthatták bennünk a térség ezeréves emlékeinek tudósai. A jeles és jó szándékú 
kutatók feltételezései végső soron azonban hasznosak voltak annak az elképzelésnek az éb-
rentartásával, mely szerint „a kunság elveszítve nyelvét, de megőrizve etnikumát – akárcsak 
a csángók nagy része – bizonyára nemcsak a románságba olvadt be, hanem részben a Kár-
pátokon túli magyarságba is. Minderre azonban – teszi hozzá Mikecs a maga „termékeny 
bizonytalanságot” tükröző modorában – megfelelő adatgyűjtés hiányában még nem tud a 
tudomány bizonyossággal felelni.” Arra pedig, hogy a moldvai múzeumokban és raktára-
ikban objektív kutatásokat lehessen végezni, netán szakszerű ásatásokkal lehessen vallatni 
a föld mélyében őrzött történelmi emlékeket, Mikecs idejében még gondolni sem lehetett, 
mint ahogy nem lehet ma sem. Marad tehát a nyelvben – még ha idegen nyelvben is – meg-
őrzött helynevek, személynevek elemzésének lehetősége. A folyóvölgyek bejáratainál álló, 
az Erdélybe vezető utakat védő „Oradia-k, és Cetatea-k nyilvánvalóan a Kárpátok vonala 
ellen támadó népek elhárítására építették, ki nem mások, mint a magyar királyok.” De „a 
várvédelemnél korábbi időkre utaló adatokat is találunk Săcueni megye területén: Valea 
Căpuşeşilor-t, Leşculeasa-t, Semeşeasca-t, Piatra Leaşului sziklát, Vameşu dombot, vagyis 
a régi magyar gyepűrendszer legjellegzetesebb neveit kapjuk Havaselve északkeleti csücskén: 
Kapus, Vámos, Les, Leskő, Szemes.”19 Eszerint – állapítja meg Mikecs – „A Kárpátokon túli 
magyar települések végső mozzanatai a magyar nép honfoglalásának, a magyar szállásterület 
megalkotásának”.20 Kétségtelen, hogy a moldvai magyarság először a Szeret folyóig települt, 
erre vall az a székely és csángó monda, amely szerint a Száraz Szeretnél volt a középkori Ma-
gyarország határa. Eszerint a magyarok valamikor elcsapták a méheket, s ameddig azok kelet 
felé szálltak, az lett a határ. Mikecs följegyezte, hogy Huszváros kivételével a Szerettől keletre 
csak falvakban laktak magyarok, míg nyugatra maguk alapította városokban. Idézi Györff y 
Istvánt is, aki szerint „a Száraz Szeretnél a székely ember leveszi a kalapját”.21 A székelység 
mellett, tőlük északabbra egy más eredetű magyarság is telepedett Moldvába, mint a mai 
néprajzi kutatások tanúsítják, mégpedig a Borgói- és a Radnai-hágón keresztül, a Szamos 
völgyéből. Ezzel aztán lejátszódtak és befejeződtek a magyar honfoglalás utolsó felvonásai.22 

18 Mikecs László: A Kárpátokon túli magyarság. Magyarok és románok. A Magyar Történettudományi Intézet 
Évkönyve. Szerk.: Deér József–Gáldi László. Bp., 1943. 443–444.

19 Ugyanott 456.
20 Ugyanott 446.
21 Ugyanott 461.
22  Ugyanott 462.
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Mikecsnek még ez után is volt mondanivalója Moldva magyarságáról, mégpedig alig 
egy esztendő múltán. Csábította őt Bandinus Márk összeírása, amely szerinte „olyan for-
rás, ami kevés néprészünk múltjából áll rendelkezésünkre”.23 Fölismerte, hogy „a magyar 
névadó képzelet működésének olyan régi indítékait rejti magában, amilyen ősi névadó indí-
tékokat egyéb fejlettebb néprészünk összeírásaiból aligha állapíthatnánk meg”. Ha Mikecs 
nem is közölt Bandinus nyomán minden tekintetben új adatokat, de a már ismertekből új 
következtetéseket vont le, mint például azon a térképvázlatán, amelyre fölrajzolta Bandi-
nus püspök útvonalát. 

Valóságos nyomozással derítette ki, hogy hol, mennyi időt töltött, tölthetett, s hogy ott 
mit talált, találhatott. Feltüntette hol szolgált katolikus pap és hány, hol volt deák (kántor) 
és hány, megjegyezve, hogy hol vette számba név szerint is a katolikus híveket. Az 1646. no-
vember 11-én, Galacon kezdődő és 1647. január 11-én, Jászvásáron végződő, tehát összesen 
68 napig tartó utazás során 33 akkor is élő, és 9 kipusztult katolikus lakossággal rendelkező 
települést keresett fel. Bár úti beszámolója a XVII. századi moldvai magyarság máig kime-
rítetlen és egészében feldolgozatlan kútforrása, a magyar nyelv ismeretének hiánya miatt 
a tiszteletre méltó püspök nem tudott olyan közeli érzelmi kapcsolatba kerülni híveivel, 
mint segítő kísérője, Beke Pál.

Mikecs Lászlónak több műve – tudomásom szerint – nem is született, vagy legalábbis 
nem jelent meg, hiszen akkor már nem sok volt hátra ifj ú életéből. Pedig mennyi terve lett 
volna még, mennyi feladatot tűzött maga elé! Ám a végzet másként akarta. 1944 szeptem-
berében, többek között gróf Bánff y Miklós személyes közbenjárására, Kolozsvár akkori 
parancsnoka, Dálnoki Veress Lajos, hogy megkímélje a várost az ostromtól, harc nélkül 
kivonta csapatait.  Ezzel a „kincses város” megmenekült, de a civil lakosság nem.24 Ok-
tóberben több más magyarral együtt Mikecs is Kolozsváron maradt, s néhány baloldali 
értelmiségivel – Balogh Edgárral, Nagy Istvánnal, Szabédi Lászlóval és másokkal – a de-
mokratikus átalakulásra készültek. Mint Szabó T. Attila fogalmazta 1945-ben megjelent 
nekrológjában – „egy leomló, avult világ romjain gondolatban építgette az új, emberibb 
szocializmusba torkolló jövőt”.25 A város szovjet elfoglalása után azonban, október 15-én 
a Vörös Hadsereg katonái „Házról házra, utcáról utcára járva több ezer civilt összeszedtek, 
s Mikecs Lászlóval együtt hadifogságba vitték őket.” „Román részről állítólag elhitették a 
Vörös Hadsereg parancsnokságával, hogy a magyar férfi ak partizántevékenységre készülve 
maradtak helyben.”26 Az újabb kutatások azóta megerősítették, hogy „az elhurcolások tö-
meges voltához főként a bukaresti román katonai főparancsnokság azon jelentése járult hoz-
zá, amely arra fi gyelmeztette a 2. Ukrán Front vezérkarát, hogy a Magyar Királyi Honvédség 
visszavonulásakor, helyben mozgósítva, nagyszámú magyar katonakorú férfi t hagyott hátra 
Észak-Erdélyben diverziós és partizántevékenység kifejtésére.”27 Az etnikai tisztogatás ha-
tékonysága érdekében a „legveszélyesebb fasiszta elemek” névsorát a románok át is adták 
az oroszoknak. Így lett „a baloldali gondolkodású”, a „demokratikus átalakulásra készülő” 
Mikecs Lászlóból – mint sok más társából  – „legveszélyesebb magyar fasiszta”. A bevonu-
ló szovjet csapatok 1944. szeptember-októberében legalább húszezer civil férfi t fogtak el 
és hurcoltak el kényszermunkára a Szovjetunióba, részben a Vörös Hadseregnek a Torda 

23 Mikecs László: A moldvai katolikusok 1646–47. évi összeírása. Erdélyi Tudományos Füzetek 171. Kolozsvár, 
1944. V.

24 Vallasek Júlia: Mikecs László (1917–1944). Holmi 2003. 7. 894.
25 Szabó T. Attila i. m. 516.
26 Kósa László i. m. 1989. XVII.
27 Ugyanott XVII.
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környéki csatában elszenvedett veszteségeik megtorlásként, továbbá az Észak-Erdélyben 
foglyul ejtett honvédek kis száma miatt, mivel a hiányzó hadifogolylétszámot katonákként 
feltüntetett civilekkel pótolták. Csak Kolozsváron ötezer magyart ejtettek foglyul.28 Az 
elhurcoltakat szerte a Szovjetunióban több lágerközpontba vitték, Mikecs László az Azo-
vi-tenger melletti Taganrogba került, ahol 1944. december 4-én,29 vérhasban és tüdőgyul-
ladásban nyomorultul elpusztult.30 Belső-Magyarországon élő családja sokáig nem tudta, 
mi van vele, csak 1945 őszén, majdnem egy évvel elhurcolása után kapnak hírt haláláról. 
Sógora, Jékely Zoltán ezt írta róla naplójában: „Ennyi maradt ebből a rendkívüli, nagyrahi-
vatott emberből! […] Utolsó szavai ezek voltak: Rosszak az emberek! – s ezt ő kellett mondja, 
aki annyira hitt az emberségben, a jövőben, az életben.”31

Halász Péter

„De csak a béke katonája volt”
A száz éve halott Gyóni Gézára emlékezünk

A XX. századi magyar irodalom ellentmondásos megítélésű lírikusa 1884. június 25-én lát-
ta meg a napvilágot a Pest megyei Gyón község evangélikus parókiájában. Édesapja Áchim 
Mihály, a gyülekezet erős, vállas lelkésze és harcos magyarosítója, míg édesanyja a pozsonyi 
származású Bekker Gizella a maga törékenységével és érzékeny lelkületével. Az erőt és a gyen-
geséget egyaránt útravalóul kapta, öröksége végigkísérte pályáján és haláláig viaskodott benne.1 

Öt testvérével tízéves koráig élhette gondtalan és boldog gyermekkorát. 1894 júniusá-
ban a dift ériajárvány elragadta négyéves kisöccsét. Ádámka halálát édesanyja képtelen volt 
mentálisan feldolgozni, a mély depresszió végleg kiszakította őt is a családi körből. A gyer-
mekek felnevelése és taníttatása édesapjukra hárult.

Géza a Békés megyei Áchim-rokonság felügyelete alatt végezte iskoláit előbb a szarva-
si, majd a békéscsabai evangélikus gimnáziumban. Kitűnő képességű diákként emlékez-
nek rá iskolatársai és tanárai, könnyen tanult. Első költeményei a Vajda Péter Gimnázium 
lapjában jelentek meg. Szép versei, jeles érettségije, daliás külseje a legszebb reményekre 
jogosító, szép jövendőt ígérték. Édesapja utódját, lelkészi pályájának folytatóját látta ben-
ne, ezért kívánságára a pozsonyi Evangélikus Teológiai Akadémián folytatta tanulmányait 
1902 szeptemberétől. 

A koronázó városban, a Nyugatmagyarországi Híradó szerkesztőségében ismerte meg 
az újságírás, lapszerkesztés alapjait. Itt jelent meg első kötete 1904. januárban, szülőfaluja 
nevét ekkor vette fel.2 

28 Murádin János Kristóf: Erdélyi magyar civilek szovjet fogságban (1944–1953). Élet és Tudomány 2016. 
május 27.

29 Más forrás szerint december 2-án halt meg. Szabó T. Attila: Mikecs László. In Uő.: Nyelv és múlt. Válogatott 
tanulmányok, cikkek. III. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1972. 516.
30 Kósa László i. m. 1989. XVII.
31 Péterfy Sarolta: Sétatér/Zsoli Kolozsváriensis. Jékely Zoltán kolozsvári évei naplója és levelezése alapján. 

Holmi 2003. 7. 896.

1 Gyóni Ferenc: A megpróbált Gyóni Géza. Harangszó 1944. június 25. 118.
2 Gyóni Á. Géza: Versek. Pozsony, Wigand Nyomda, 1904. 142 p.


