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Rimbaud az életmûvét tizenöt és tizenki-
lenc éves kora közt alkotta, néhány év
elég volt ahhoz, hogy a neve ne marad-
jon ki a világirodalmi összefoglalásokból.
Petôfi huszonöt évesen került a segesvá-
ri csatatérre, mégis terjedelmes életmû-
vet hagyott hátra. Mikecs László azonban
nem költô volt, hanem történész, az a hu-
szonhét év, amennyit élnie adatott, csu-
pán néhány munka megírására volt elég.
Két könyv, pár hosszabb tanulmány és
néhány cikk – mintegy jelzéseként egy so-
ha meg nem íródott ígéretes történészi
életmûnek.

Mikecs László 1917. szeptember 27-én
született Diószegen, a középiskolát Aszó-
don végezte, majd Eötvös-kollégistaként
szerzett magyar–német szakos tanári dip-
lomát a budapesti egyetemen. Már di-
ákként feltûnt ROMÁNIA címû útinaplójá-
val, amelynek megírására a híres román
történész, Nicolae Iorga Válenii de Mun-
te-i szabadegyetemén folytatott tanulmá-
nyok, tapasztalatok adtak ihletet. A könyv
1940-ben jelent meg Budapesten, a Bo-
lyai Akadémia kiadásában, és a dunai né-
pek összetartozásának akkoriban divatos
eszméjén túl a hiányzó kelet-európai tu-
dományok, illetve Balkán-filológia szük-
ségességét hangoztatja. Már ebben az úti-
rajzban felfigyel a moldvai csángók sajá-
tos történelmi és kulturális hagyomá-
nyokra épülô világára, 1941-ben CSÁNGÓK

címû monográfiájában visszatér erre a té-
mára. (CSÁNGÓK – A MOLDVAI MAGYARSÁG TÖR-
TÉNETE. Bp., 1941.) Munkáját a moldvai
katolikusok XVII. századi összeírását tar-
talmazó Blandinus-kódex feldolgozásá-
val egészíti ki. (A MOLDVAI KATOLIKUSOK

1646–47 ÉVI ÖSSZEÍRÁSA. Erdélyi Tudomá-
nyos Füzetek 171. Kv. 1944.)

Mikecs László a második bécsi döntés
után, 1942-ben került Kolozsvárra mint a
Gyakorló Gimnázium tanára, s azonnal
bekapcsolódott az Erdélyi Tudományos
Intézetnek a hatalomváltással felélénkü-
lô munkájába, állandó munkatársa lett 
az Erdélyi Múzeumnak, illetve a Hitelnek.
Minden bizonnyal sógorán, Jékely Zoltá-
non keresztül kerülhetett kapcsolatba a
Termést indító fiatal írók körével, amelybe
Jékely mellett Szabédi László, Asztalos
István, Bözödi György, Kiss Jenô, majd
Horváth István is tartozott.

Az 1942 ôsze és 1944 nyara közt ne-
gyedévente megjelenô folyóirat nem any- 
nyira irodalmi anyagával, inkább az or-
szág legaktuálisabb kérdéseit higgadtan
tárgyaló, tudományos józanságra törekvô
tanulmányaival tûnt ki a korabeli folyó-
irat-kínálatból. A szerkesztôk célja a kü-
lönbözô álláspontok, alapfogalmak tisz-
tázása volt, a Termés nyolc számában kö-
zölt cikkek, tanulmányok olyan témákat
tárgyalnak, mint a középosztály, illetve 
az értelmiség szerepe, a földkérdés, az or-
szág helye és feladata Kelet-Közép-Euró-
pában, az asszimiláció és a kisebbségek
helyzete stb. A lap egyik legérdekesebb
vállalkozása az 1943. nyári számban kö-
zölt ELVEK, GONDOLATOK címet viselô ankét,
amelyben húsz írót, illetve közéleti sze-
mélyiséget szólítanak meg egy-egy testre-
szabott kérdéssel és azzal a felszólítással,
hogy „ôk maguk jelöljék meg az általuk kép-
viselt elvek, gondolatok alkalmazhatóságát,
idôszerûségét, illetve indokolják meg az esetle-
ges változásokat”. A megszólítottak köre
Erdei Ferenctôl és Féja Gézától Zilahy La-
josig és Márai Sándorig, Illyés Gyulától,
Tamásitól Németh Lászlóig, Kós Károly-
tól Nagy Istvánig terjed, a tárgyalandó el-



vek és gondolatok köre pedig a földre-
form szükségességétôl a transzszilvaniz-
mus aktualitásáig, a szocialista munkás-
ság szerepétôl a nemzeti elfogultságok
veszélyéig.

A Termés, kihasználva a vidékiség elô-
nyét, a központtól való távolság részleges
szabadságát, idônként közölt olyan írá-
sokat is, amelyeket a fôvárosi lapok visz-
szautasítottak, például Kodolányi János
ZÁRT TÁRGYALÁS címû allegorikus történe-
tét. A szerkesztô, Kiss Jenô utalásai szerint
1943-ban, a második világháború kellôs
közepén minden bizonnyal Mikecs Lász-
ló két tanulmányának közlésével is vállalt
némi kockázatot a lap. A román, illetve
szlovák nemzeti érzés kialakulását és jel-
lemzôit vizsgáló ROMANTIKUS ÖNSZEMLÉLET

A SZOMSZÉDSÁGUNKBAN címû tanulmány (Ter-
més, 1943. tavasz), illetve annak folyta-
tásaként A MAGYAR ÖNSZEMLÉLET VÁLTOZÁSA

(Termés, 1943. nyár) a konstruált nemzeti
eszme jegyében íródott. Mikecs eleve on-
nan indul ki, hogy a nemzeti identitás 
a XIX. század során kialakult konstruk-
ció, hogy a történelmi adatok kritikát-
lan hasznosításával kialakított kép a di-
csô múltról voltaképpen a mohón kívánt
nagyszerû jelen pótlására szolgál. Az „ér-
zelmi öntudatosodás”-ként leírt romantikus
nemzeti eszmélkedés közös jellemzôit
tárja fel a közép-kelet-európai régió né-
peinek körében, felfigyelve arra, hogy
„Árpádnak, Szvatopluknak s Trajánnak ha-
sonló birodalom hirdette nevét, s hasonló nemes
indulatok feszengtek keblében, csak a mellükre
tûzött más-más kokárdát az érzelmeiben élô
utókor”. Kétségtelen, hogy a magyar nem-
zeti önszemlélettel kapcsolatban Mikecs
történelmi realitásérzéke idônként jó
adag idealizmussal keveredik, de ez elsô-
sorban a baloldali eszmék iránti elfogult-
ságában nyilvánul meg, a szomszédos né-
pekétôl csupán nemzeti színekben elté-
rô magyar nacionalizmust élesen elítéli. 
A minôség szembeállítása a mennyiség-

gel Németh László-i gondolatkörre utal.
„Abban a folyamatban – írja a jövô lehetô-
ségeit mérlegelô Mikecs –, mely a naciona-
lizmus elhalványulása és a szocializmus meg-
erôsödése közben megy végbe, nemcsak a fel-
emelkedô rétegek mennyisége fontos, fontos a
minôsége is.” 

A Termés körének tervei közt szerepelt
egy minôségi írásokat tartalmazó olcsó
könyvsorozat megjelentetése is, ennek
lett volna egyik darabja a két Mikecs-
tanulmányt tartalmazó kötet. A történe-
lem azonban úgy hozta, hogy ez a Mi-
kecs-könyv már soha nem jelent meg.
1944 szeptemberében, többek közt Bán-
ffy Miklós személyes közbenjárására, az
akkori hadseregparancsnok, Dálnoki Ve-
ress Lajos harc nélkül vonta ki csapata-
it Kolozsvárról. A város megmenekült az
ostromtól, de nem a civil áldozattól. A be-
vonuló orosz csapatok az utcáról, illetve 
a belvárosi házakból elhurcolt férfiakkal
együtt Mikecs Lászlót is deportálják, s
néhány hónap múlva, 1944. december
4-én a taganrogi fogolytáborban éri a ha-
lál. Tragikus emlékét apósa, Áprily Lajos
TAGANROG címû költeményében örökí-
tette meg, sógora, Jékely Zoltán pedig
„Mikecs László és társai emlékének” ajánlott
ÁLOM-REKVIEM címû versében idézi alakját.

Hajdani szerkesztôje és fogolytársa, a
költô Kiss Jenô ITHAKA MESSZE VAN címû
„króniká”-jában (E. SZ. C., 1992) állít em-
léket Mikecs alakjának: „Feddhetetlensége,
amire joggal lehetett volna büszke, nem vala-
mi arisztokratikus gôgben vagy prûdségben
nyilatkozott meg, hanem nagy-nagy embersze-
retetben, mély tiszteletében mindannak, ami ér-
ték az emberben. És abban, hogy a háború al-
jasságaitól elborzadva egy becsületesebb társa-
dalom igényét hangoztatta. Voltak olyanok,
akik kissé fitymálólag szalonkommunistának
nevezték. Pedig csak tiszta lelkû és becsületes
volt, s ezt a társadalomtól is megkívánta.”
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