
KÖNYVSZEMLE 

Mikó Imre: Változatok egy témára. Tanulmányok. Gáli Ernő beve-
zető tanulmányával. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest 1981. 195 1. 

A téma: a nemzetiségi jog. Művelője: Mikó Imre, a „nemzetiségi 
jogász" — miként Gáli Ernő nevezi. Mert Mikó Imrét sokan ismerték 
ügyvédként, majd tanárként, utóbb pedig mint kiadói szerkesztőt. A 
fiatalabb generáció olvashatta nagysikerű esszéköteteteit (Honpolgárok 
és világpolgárok, 1967; Akik előttem jártak, 1976), Bölöni Farkas Sán-
dorról és Brassai Sámuelről szóló szép könyveit, hangulatos, tanulságos 
posztumusz visszaemlékezését (A csendes Petőfi utca, 1978), de nagyon 
keveset hallott a jogtudós Mikó Imréről, aki már fiatalon a nemzeti-
ségi jog kérdéskörében szakosodott Párizsban és az országban, s akinek 
alkalma adódott az elméletet alkalmazni is a napi politikában. Több 
szó esett fiatalkori első munkájáról, mely még 1932-ben az Erdélyi Fia-
talok falufüzetei 4. számaként jelent meg Az erdélyi falu és a nemzeti-
ségi kérdés címmel, s nemcsak figyelemre méltó, úttörő, szociográfiai 
munka, hanem hittétel is. 

Mikó saját pályájának élményeit is gyümölcsözteti a kötet talán 
legérdekesebb írásában: Jogász a közéletben. A nemzetközi keret felvá-
zolását követően rövid kis erdélyi jogtörténetet ad: hogyan kerülnek ki 
a felekezeti jogakadémiákról első jogászaink, milyen szerepet játszik a 
kolozsvári katolikus líceum és a marosvásárhelyi királyi tábla első jo-
gászgenerációink képzésében. Pár találó szóval jellemzi az első itteni 
rendszerező szakmunkát, Dósa Elek 1861-ben megjelent Erdélyhoni jog-
tudományát, valamint a kolozsvári egyetem szerepét a román és ma-
gyar jogászok felkészítésében. Ezekből vezeti le, hogy miért játszottak 
olyan fontos szerepet az erdélyi románság vezetésében a jogászok 1918 
előtt és után. Igen tanulságosak a jogásznak a kisebbségi életben be-
töltött vezető szerepéről írt sorai is. 

Gondolatébresztő tanulmányt olvashatunk a nyelv és nemzet (nem-
zetiség) viszonyáról s ennek jogi kodifikálásáról, a nemzet és nemzeti-
ség meghatározásának sokat vitatott kérdéséről. Összegezésként pedig 
meghatározást kapunk: mi a nemzetiség itt és most. Még a világ-
háború előtti anyaggyűjtésre alapoz a terjedelmes Nyelvhasználat és 
jogtörténet Erdélyben című tudományos szintézis. Felsorolja, hogy a la-
tinnyelvűség alkonya után mikor és milyen törvényekkel szabályozták 
a nyelvhasználatot Erdélyben, s elemzi, kommentálja a törvényeket. Az 
együttélő nemzetiségek jogegyenlősége meg közhasznú útmutató a szo-
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cialista Románia nemzetiségi politikáját illetően. Olyan összefoglalás ez, 
amelyet minden romániai magyarnak ismernie kell. 

A könyv első fejezetében Nemzetiségi jog cím alatt közölt fenti 
tanulmányokon kívül a Hazai művelődés, valamint az Európai távlatok 
fejezetekben tizenhárom rövidebb írást olvashatunk, egy részük már 
Mikó korábbi köteteiben is nyomdafestéket látott. 

A Brassai Sámuel és Meltzl Hugó szerkesztette Összehasonlító Iro-
dalomtörténelmi Lapoknak a nemzetiségek közötti kapcsolatok szorosabb-
ra fűzésében betöltött szerepére hívja fel a figyelmet, a kölcsönös meg-
ismerés előmozdításáért tartja jelentősnek a négynyelvű, 1924-ben Ko-
lozsvárt megjelenő Cultura című folyóiratot. Összefoglalja a magyar— 
német művelődési kapcsolatok alakulását Romániában. Példaként idézi 
fel a „fehér holló" Mocsáry Lajos, a „kétnyelvű" Iosif Vulcan és az 
igaz „demokrata" Vasile Goldi§ politikai pályafutását: ők kardot törtek 
a nemzetiségi kérdés méltányos megoldása mellett. Jakabffy Elemérnél 
— halála tizedik évfordulóján — hosszasabban is elidőzik, hisz példaké-
pének tekintette, maga is írt lapjába, a rendkívüli kitartással szerkesz-
tett Magyar Kisebbségbe. 

Műfajilag nagyon is heterogén ez a kis kötet. A hosszas előmunká-
latokat igénylő tanulmánytól a népszerűsítő-jogmagyarázó írásokon át 
az egy-egy gondolatot megcsillantó jegyzetig mindegyik műfaj előfordul 
benne. Mikó legjellegzetesebb műfaja azonban mégiscsak az esszé, s 
bár ezeken az oldalakon alig néhány esetben találkozunk az esszére jel-
lemző fordulatos stílussal (pl. Metternichtől Kissingerig és vissza), kár-
pótol minket az a majd minden íráson végigvonuló központi gondolat, 
amelyet a Nomen est ómenben így fogalmaz meg: „Név és otthon, anya-
nyelv és haza elszakíthatatlan érzelmi kapcsolatban áll egymással, s 
itt a törvényhozó már a költőnek adja át a szót. Márai a hontalanságot 
egyetlen írásjellel érzékeltette: ^Lehull nevedről az ékezet.« Ez az éke-
zet a jottánál is kevesebb, de néha éppen rajta fordul meg, hogy ott-
honnak tekintjük-e a tájat, ahol élünk. Ahogy a kun—székely—román 
József Attila írta: „íme, hát megleltem hazámat, /a földet, ahol neve-
met / hibátlanul írják fölébem, / ha eltemet, ki eltemet." 

Nos, azért születtek ezek az írások, ez az értéke ennek a kötetnek. 
Tudatosítja, hogy milyen nagy kincs az anyanyelv, mennyi küzdelem 
folyt szabad használatáért, s hogy becsületbeli kötelességünk élni is im-
már törvény által biztosított jogainkkal. 
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