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Mikó Imre főgondnok emlékének 
 
„A kihalt Mikó-név halhatatlanná lett akkor, mikor koporsójára estette 

a kegyelet-koszorúját és könnyeit a haza és a magyar protestantizmus, s ezek 
hirdetik egyszersmind, hogy annak, aki így élt és így halt meg, emléke – aere 
perennius”. Így fejezte be közleményét az Erdélyi Protestáns Közlöny, miután 
szó szerinti átírásban közölte Mikó Imre testamentumának szövegét, amely-
ben a nemrég elhunyt főúr közügyeket szolgáló intézmények számára osztotta 
szét vagyona jelentős részét. A testamentum az őszinteség műfaja. Szerzője 
tollát már nem elsősorban a társadalmi/politikai meggondolások vezérlik, a 
műfajt tehát nem lehet besorolni a politikailag korrekt témakörbe. Aki az 
Örökkévaló ítélőszéke elé készül, azt már nem kötik földi szempontok. Érde-
mes tehát több figyelmet szentelnünk e műfajnak és persze szerzőjének is. 

Ha végigolvassuk Mikó Imre végrendeletét, mindenekelőtt az ötlik 
szemünkbe, hogy szerzője kiváló gazdasági szakember, aki hihetetlenül ottho-
nosan mozog a tőzsde, a kamatok, a befektetések, egyszóval a pénzcsinálás vi-
lágában. Nem szellemi vagy lelki végrendelet, amelyben az utódokat valamifé-
le tan vagy eszme követésére buzdítja. Nincs benne népi-nemzeti vagy 
felekezeti túlfűtött emóció. Akár azt is lehetne mondani, hogy száraz, kimért 
és módfelett pragmatikus: pénzt és értékpapírokat adományoz különböző 
közhasznú egyházi intézményeknek, de nemcsak amolyan bibliai hűséges sá-
fárként, hanem fontos gazdasági szaktanácsokkal is ellátja őket arra nézve, 
hogyan gazdálkodjanak hatékonyan a nekik adott anyagiakkal. Mindezt pedig 
végrendelet formájában teszi meg, túlfeszítve szinte a műfaj szokványos kere-
teit.  

Mielőtt még e túlzottnak tűnő, amúgy brilliáns, pénzügyi eszmefuttás 
miatt nagy egyházi emberünket a Mammon szerelmesének titulálnánk, hadd 
tegyük hozzá, hogy ezzel nemcsak az őseitől örökségként kapott gazdasági 
készségeit fogta munkára, hanem (erdélyi) egyházunk évszázados gyakorlatát 
is követte. Annak idején ugyanis gondnokot és főgondnokot azért választottak, 
hogy gondot viseljen az egyházközség vagy az anyaszentegyház, illetve vala-
mely oktatási intézmény patrimóniumára, következésképpen az anyagi ügyek 
intézésével járó patrónusi kötelessége teljesítése közben jártasaknak kellett 
lennie az alapvető gazdasági vagy pénzgazdálkodási ismeretekben. Csak így 
gyarapíthatta a sáfárkodásra kapott egyházi vagyont. Csak alapos gazdasági 
ismeretekkel foghatott tehát hozzá az egyház pénzbeli tartalékának értékesíté-
séhez,  hogy a bankok és hitelszövetkezetek nélküli, szinte kizárólag agrárter-
mékek előállítására kényszeredett világban, akár kamatos kölcsön, akár egyéb 
befektetések formájában szaporítsa a közösség forgótőkéjét, ami másrészt je-
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lentős segítség is volt az egyház gazdálkodó tagjainak, hiszen nem termény-
ben, hanem készpénzben kellett adózniuk, és ilyenkor bizony jól jött az egy-
házközség anyagi támogatása, különösen mert a kamatot terménnyel is meg-
válthatta. Ha Max Webernek a nyugat-európai kálvinizmus és a kapitalizmus 
kapcsolatáról kialakított elméletét szeretnénk szemléltetni a legmagasabb 
egyháztársadalmi szinttől a legalsóbbig, a korabeli főgondnok és gondnok eb-
béli szakmai tevékenységére mindenképpen rá kell mutatnunk. Kálvin mun-
kaetikájának alapjain felépített Bethlen Gábor-féle erdélyi merkantilizmus, 
érdekes módon, épp az erdélyi társadalom legalsóbb szintjén, a falusi egyház-
községek pénzgazdálkodásában élt tovább hosszú századokon át. Nos, e ha-
gyomány ismeretében, merem remélni, más fénybe került Mikó Imre pénz-
gazdálkodásra is ráhangolt főgondnoki attitűdje. A testamentum 
rendelkezéseiből kiérződő gazdasági szakemberben tehát erdélyi anyaszent-
egyházunk, e téren is, igen kiválóan felkészült főgondnokot kapott. 

Az alkalmi, de megítélésem szerint, korántsem fölösleges kitérő után 
nézzük meg a főgondnok végrendeletének két igen jellemző stíluselemét. 
Amennyiben leszámítjuk a testamentum alább már jelzett merkantilista speci-
fikumát, várhatóan, két olyan erőteljesen körvonalazódó témakört találunk 
abban, amelyek hosszú évszázadok óta szorosan összekapcsolódva egészítették 
ki egymást: ez a klasszikus egyház–iskola kapcsolatrendszer. 

Alább már jeleztük, hogy a végrendelet szövegéből nem érződik ki 
semmiféle emóció: zavaró szélsőséges nemzeti vagy túlzó felekezeti felhang. 
Az egyházhoz fűződő főgondnoki vonzalom tehát nem kitörve tomboló, túl-
áradó érzés és retorikai szóvirág – amint azt egyébként a kor fogalmazási stí-
lusában megszokhattunk –, hanem cselekvés, amelyre, eddigi életét ismerve, 
számítani lehetett: mindenekelőtt az egyházi intézmények fennmaradására és 
megerősítésére jelentős alapítványt tesz, és csak utána beszél. Díszes szavak 
helyett inkább hasznos szavakkal ad egyértelmű utasítást az Erdélyi Reformá-
tus Egyházat irányító Igazgatótanácsnak hátrahagyott vagyona kezelésére és 
ellenőrzésére nézve. Ez a komoly céltudatosság és szinte teljes szenvtelenség 
nemcsak akkor tapasztalható, amikor a legmagasabb egyházi ügyeket támo-
gatja, hanem akkor is, amikor a szórványállapot szélére jutott, sorvadó egy-
házközség túlélését segíti, amelynek adminisztrálását ugyancsak az egyházra 
bízza. Az Erdélyi Református Egyházkerület kolozsvári Gyűjtőlevéltárában ta-
lálható és a fizetési gondokkal küszködő Marosújvári Egyházközség számára 
fogalmazott adománylevelében pl. ugyancsak nincs sajnálkozó szólam, de ott 
van a segítségre szorult egyházközség szűkös állapotát pillanatok alatt felisme-
rő éleslátás és főgondnoki kötelességtudatból eredő szociális érzékenység és 
szolidaritás. Csaknem két évtizedig volt főgondnoka az Erdélyi Református 
Egyháznak és ez alatt végzett sokirányú munkáját, zsinati és közgyűlési elnök-
lését e prakticitás és gyakorlatiasság jellemezte, és igen ritkán, csak nagyon 
indokolt esetben ragadta el a kor rajongó lelkesedése. Mértéktartó objektivitá-
sa stabilizáló tényező volt a református egyházban, és biztosan álló szilárd 
pontként állt mindenfajta egyházi orientáció közepette. 

Az egyházi közéletre történő figyelésnél sokkal nagyobb érdeklődéssel 
követte az iskolák mindennapjait. Igen meghatározó élményekkel távozhatott 
a református egyház irányítása alatt működő sepsiszentgyörgyi kollégiumból, 



Mikó Imre főgondnok emlékének 

Sárospataki füzetek 67 

ha élete alkonyán is ennyire mélyen élt benne az intézmény iránti vonzalom. 
Ez a már-már megszállott odafigyelés igen erőteljesen kiérződik végrendelete 
szövegéből is, voltaképpen az egész végrendelet az iskolákról szól. Ezt olvasva 
a mai ember jogosan teheti fel a kérdést: milyen főgondnok volt Mikó Imre, ha 
az iskolákat szívesebben pártfogolta, mint az egyházat. Ebből tehát, mai 
szemmel nézve, akár az a következtetés is levonható, hogy az iskolát fonto-
sabbnak tartotta az egyháznál (manapság ugyanis hajlamosak vagyunk, még 
egyházi körökben is, a kettőt élesen szétválasztani egymástól). Mindazonáltal 
Mikó Imre még ezzel a gesztusával is hűséges maradt egyházához, hiszen az 
iskolákban ennek veteményeskertjeit látta, amint ezt maga, nem egyszer, meg 
is fogalmazta. A mai embernek talán furcsa, de akkor egészen megszokott és 
természetes dolog volt együtt emlegetni az iskolát és oktatást az egyházzal. 
Hosszú évszázadokra visszatekintő hagyománya volt már akkor ennek a kap-
csolatnak. Eredetét valahol a reformáció első évtizedeiben kell keresnünk Er-
délyben és Magyarországon egyaránt. Reformátori hagyományból eredő lelki 
parancsként értelmezte ő maga is a kettő összetartozását. Amikor tehát az 
anyaszentegyház oktatási intézményeit felkarolta, azokat jelentős adományai-
val megerősítette, sőt végrendeletében sem feledkezett meg róluk, egyben az 
egyház jövendőjét biztosította. Érdekes, hogy Mikó Imre végrendeletének 
pragmatizmusa és száraz szövege ott lágyul meg valamennyire, ahol a székely 
nemzetről és oktatási intézményeiről beszél: „Ezt [a sepsiszentgyörgyi mai 
Székely-Mikó Kollégiumnak szóló] alapítványt – melyet székely nemzetem 
iránti határtalan szeretetem némi jeléül tettem – a jövő nemzedék […] tisztelt 
tagjai hazafias és lelkiismeretes gondozásába ajánlom”.  Majd egy szintet fel-
emelkedik és magasabb perspektívából szemlélve fogalmazza meg ugyanazt: 
„én magam minden mellékes tekintet nélkül, egyedül szülőföldem és egyhá-
zam iránti kegyeletes szeretetből hozom igénytelen áldozatomat a közjó szent 
oltárára”. Nem csoda tehát, és most tekintsünk szorosan erre az ünnepre, hogy 
mihelyt megjelent a Sárospataki Füzetek folyóirat, azt mindenképpen meg-
rendelni igyekezett valamennyi erdélyi kollégiumnak. A szerkesztőhöz intézett 
levelében sokatmondónak találom a megrendelések sorrendjét: első helyen az 
iskolák állnak, mégpedig a nagyenyedi, a kolozsvári, a marosvásárhelyi, a szé-
kelyudvarhelyi főtanodák, a zilahi és szászvárosi gimnázium, utánuk követke-
zik az Erdélyi Múzeum Egyesület, végül pedig ő maga. Ezek után az sem meg-
lepő, hogy három évi miniszteri fizetését és képviselői napidíját tette félre, 
hogy tőkét gyűjtsön a kollégiumok megsegítésére, vagy egy másik jelentős 
egyházi oktatási intézmény, a Kolozsváron felállítandó református lelkészkép-
ző teológiai akadémia beindítására. Akkori nevén a Kolozsvári Református 
Theológiai Fakultás létrejötte, Szász Domokos mellett, nagyrészt neki is kö-
szönhető. Érzésem szerint pillanatok alatt átlátta, hogy a lelkészeket képező 
nagyenyedi kollégium rövidesen a perifériára szorul, mihelyt Kolozsvár be-
nyújtotta igényét az Erdély szellemi fővárosa címre, s falai között 1872-ben 
megszervezésre került az állami egyetem. Négy évre rá a végrendeletét megfo-
galmazó nagy kaliberű államférfi és főgondnok előtt világossá vált az egyetem 
meghatározó szerepe Erdély oktatástörténetében. A lelkészképző főiskola átte-
lepítése Enyedről akkor még el sem kezdődött, és húsz évnek kellett eltelnie a 
megvalósulásig, a tárgyalások igen a kezdetén voltak, de Mikó Imre már tudta: 
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ezt a csatát Kolozsvár megnyerte. A lelkészképző áttelepítésének és újraalapí-
tásának gondolata életképes, perspektívája van és kivitelezhető, következés-
képpen hatalmas alapítvánnyal segítette hozzá az egyházat e merész terv meg-
valósításához. Az idő ebben is őt igazolta. 

Erdély Széchenyije volt-e ő, ahogyan sokan mondják? Amennyiben 
társadalmi és politikai tevékenységét nézzük, bizony hasonlítani lehet őt az 
anyaországi nagy politikushoz. Mégis hadd tegyük hozzá, valamiben több is 
volt Széchenyinél. Erdélyi volt Mikó Imre, és erdélyi karakteréről leválasztha-
tatlan ama lényeges személyiségi összetevő, amelyet így foglalhatunk össze: 
egyházi/felekezeti elkötelezettség. Amíg az anyaországi politikusok, talán a li-
beralizmus hatására, részben vagy teljesen függetleníteni tudták magukat az 
egyháztól, addig Erdélyben ez másként működött. Itt sokkal jobban beivódott 
az emberi lelkületbe az egyháziasság, s ennek nyoma sok Mikó-féle cselekvés-
ben megmutatkozott. Voltaképpen ez az elkötelezettség jelentette számára a 
cselekvési indítékot. Akkor, amikor szűkebb hazájából kifelé tekint, pl. rátok 
itt Sárospatakon és a Füzetekre, akkor is hazafelé néz, és azt az egyházat látja, 
amelytől kollégistaként és főgondnokként egyaránt rengeteget kapott. De ezzel 
tesz még valamit: a rátok figyeléssel jelzi azt is, amit már a reformáció óta tu-
dunk, ha nem is tudatosult zsigereink és génjeink legmélyén: reformációi és 
nemzeti örökségünk okán együvé tartozunk. Köszönöm a figyelmet. 

 
 

Summaray 
 
Having been looked through Imre Miko’s Testament it can be stated that its 
composer appears as a brilliant businessman, who fully understands the 
whole process of money making as far as the stock selling is concerned. This is 
not a private testament but an open one for everybody. It is not a kind of spiri-
tual testament either in which he inspires to follow a certain church move-
ment or idea. There is no sign of nationalistic emotion in it either. It can be 
said that it is prosaic and pragmatic: he donates money and stocks to several 
church institutions, what’s more he also gives important advices to the main 
church leadership on how to administrate the institution. The testament of 
Imre Miko has two characteristics. In one hand, it is a mercantilist advices. On 
the other hand, it denotes a profound character of church-school relationship. 
The two characteristics are in close connection. He considers the school the 
„kitchen garden” (seminarium) of the church, where the seed of faith is spread 
for the first time in children’s life, and which is a special place for raising frag-
ile human „plants” for the church. This is why he donates money to several 
educational institutions. But the greatness of his generosity was not only mere 
financial. He also provides the necessary spiritual provision by subscribing for 
them, on his own money, several periodicals among which these is the Sáro-
spataki Füzetek too, which had been subscribed for even before its publishing 
process came to an end. Well, this is the connection between Miko and the 
Transylavanian Reformed Church and the newspaper published in Sárospatak 
150 years ago. 
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