
→ Gróf Mikó Imre oda-
ajándékozta kolozsvári 
nyári kastélyát a hozzá 
tartozó nagy kerttel, ame-
lyet a végleg megalakult 
Erdélyi Múzeum-Egyesü-
let 1859-ben ténylegesen 
birtokába vett.
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GRÓF HÍDVÉGI MIKÓ IMRÉRE EMLÉKEZTEK A KOLOZSVÁRI HÁZSONGÁRDI TEMETŐBEN

Új köntösben a háromszéki arisztokrata sírja
Megáldották és felszentelték 
Erdély Széchenyijének, gróf 
Mikó Imrének az újonnan el-
készült sírkeretét a kolozsvári 
Házsongárdi temetőben.

→ NÁNÓ CSABA

K étszáztizenöt éve született 
a 19. századi magyar poli-
tikai élet haladó szemlé-

letű, meghatározó alakja, gróf 
Mikó Imre. Tevékenységeivel 
kortársai körében kiérdemelte az 
Erdély Széchenyije jelzőt. Mikó 
mindenekelőtt államférfi  volt, 
erről legjobban tettei beszélnek 
– fogalmazott Tamás Sándor, a 
Kovászna Megyei Tanács elnöke 
azon a szűk körű ünnepségen, 
amely a háromszéki születésű 
gróf új sírkeretének átadásán 
került sor.  A korabeli feljegyzé-
sek szerint temetésén 10–12 ezer 
ember gyűlt össze a Házsongárd-
ban és környékén, a mostani 
eseményen a járvány miatt csak 
hivatalos személyek és újságírók 
vehettek részt. A csekély létszám 
ellenére is felemelő a tudat, hogy 
nagyjaink emlékhelyeit a kolozs-
váriak őrzik, gondozzák, szépítik.

Gergelyné Tőkés Erzsébet, a 
Házsongárd Alapítvány elnöke 
elmondta: a Mikó sírkert Bánff y 
Miklós adományaként a reformá-
tus egyház tulajdona lett, az álla-
mosítás óta azonban nem sikerült 
a tulajdonjogot visszaszerezni, 
így a református egyház bért fi zet 
a területért, így biztosítva, hogy 
a kripták, sírkövek restaurálása 
folytatódhasson. 

A sírkertben található egy 
neogótikus mauzóleum a Mikó 
és a Rhédey grófok címerével. Ezt 
Mikó Imre építtette 1865-ben bécsi 
internáltsága idején a 38 évesen 
1849-ben elhunyt felesége, Rhé-
dey Mária emlékére. A koporsók 
helye alul, a kriptában van, felül 
gyönyörű, Vilma porosz királyné 
emlékművének mintájára készí-
tett fehér márványszarkofág ta-
lálható, amit Kelemen Lajos egész 
Erdély legszebb márványszobrá-
nak nevezett. Mellette található a 
Házsongárdi temető legnagyobb 
fekete svédgránit obeliszkje, 
amelyre az adakozó főúr, Mikó 
Imre nevét vésték. Az előtte talál-
ható sír kapott most új köntöst, a 
sírkeret alakja Maczalik Arnold 
építész tervezőirodájának köszön-
hető, a köveket Kézdiszentléleken 
faragták. A megemlékezés szerve-
zésében részt vett a Magyar Kul-
turális Intézet sepsiszentgyörgyi 
fi ókintézete.

Mikó Imre újonnan elkészült 
sírkeretét Gáll Sándor, az Erdé-
lyi Református Egyházkerület 

Igazgatótanácsának kancellárja 
áldotta meg, a megemlékezésen 
Gergelyné Tőkés Erzsébet mellett 
Kőrösi Viktor Dávid konzul, Ta-
más Sándor, a Kovászna Megyei 
Tanács elnöke mondott beszédet. 
A sírkeret elkészültét a Kovászna 
Megyei Tanács, valamint a Kül-
gazdasági és Külügyminisztéri-
um támogatta a Külföldi Magyar 
Emlékek megőrzése programján 
keresztül.

Erdély Széchenyije
Szűk keretek között szinte lehe-
tetlen felsorolni mindazt, amivel 
Mikó Imre élete során foglalko-
zott, és még nehezebb érdemeiről 
beszámolni. Tény, hogy szerte-
ágazó tevékenységét és áldozat-
készségét leginkább társadalmi 
téren fejtette ki, ezért kortársaitól 
méltán érdemelte ki az Erdély 
Széchenyije jelzőt.

Mikó a háromszéki Zabolán 
született 1805. szeptember 4-én 
gróf Mikó György főkirálybíró 
és gróf Mikes Borbála gyerme-
keként. Édesanyja gyermekágyi 
lázban meghalt – édesapját is 
elvesztette alig 15 évesen –, fel-
nevelését a nagyszülők vállalták 
magukra, akik Marosújvárra köl-
töztek, hogy unokájukat a nagye-
nyedi református kollégiumba 
járathassák. 1824-ben fejezte be 

nagyenyedi tanulmányait. Ezt 
követően jogi ismeretei kiegészí-
tésére Marosvásárhelyre, a kirá-
lyi ítélőtáblához ment joggyakor-
noknak, ahol 1825-ben a jog- és 
törvénytudományokból kitűnő 
vizsgaeredménnyel szerezte meg 
oklevelét.

Az 1848-as forradalomig jelen-
tős közéleti tisztségeket töltött be 
– többek között a kolozsvári szín-
házat is igazgatta. A március 15-i 
események kormánytisztviselő-
ként érték. Az év őszén az erdélyi 
kormánybiztos összehívta Agyag-
falvára a székely nemzeti gyűlést, 

amelynek feladata a székelység 
politikai útjának kijelölése volt. 
Mikó Imre királyi biztosként volt 
jelen az eseményen, s a mintegy 
60 ezer főnyi követ őt választotta 
elnökké. Novemberben az uralko-
dó őt nevezte ki az erdélyi guber-
nium élére. 1848. december 2-án 
az erdélyi főkormányszék sérelmi 
feliratot intézett az uralkodóhoz, 
átadásával Mikót bízták meg, aki 
fel is kereste a folyamodvánnyal 
az Olmützben tartózkodó császá-
ri udvart. Feladata végrehajtását 
követően azonban I. Ferenc Jó-
zsef nem engedte vissza Erdélybe, 
s Bécsben házi őrizetbe került. 
1848. december 22-én – alig egy 
hónapnyi hivatalviselés után – le-
váltották a gubernium éléről is. 

Megmentette a színházat
Mikó 1867-ben a közlekedési 
tárca minisztere lett. Széchenyi 
István 1848-as vasúthálózati 
tervére alapozva elkészítette Ma-
gyarország vasúthálózata című 
emlékiratát.

Az Erdélyi Múzeum létreho-
zásának ötlete korábban is fel-
merült, de csak Mikó Imre vitte a 
tervet megvalósulásra. Odaaján-
dékozta kolozsvári nyári kasté-
lyát a hozzá tartozó nagy kerttel, 
amelyet a végleg megalakult Er-
délyi Múzeum-Egyesület 1859-
ben ténylegesen birtokába vett. 
Érdemes megemlíteni, hogy oda-
adó tevékenységével a 19. század 
közepe táján ő mentette meg a 
kolozsvári színházat a csődtől. 
Emberi nagyságára jellemző, 
hogy támogatta a szászvárosi és 
az 1857-ben alapított sepsiszent-
györgyi iskolákat, utóbbinak, 
amely manapság a nevét viseli, 
végrendeletében 60 ezer forintot 
hagyott. Jelentős összegekkel tá-
mogatta a kolozsvári református 
főiskolát, illetve a papnevelőt is.

A családi tragédiák nem ke-
rülték el: fi atalon meghalt fele-
sége, Rhédey Mária, elvesztette 
egyetlen fi át, s benne a családja 
utolsó fi úörökösét, egyik lánya 
elhunyt, a másik pedig özvegy-
ségre jutott. Gróf Mikó Imre 1876. 
július 15-én hunyt el Kolozsvá-
ron. Haláláig hű maradt egyik 
jelmondatához: „nem dicsőségre 
vágyom, hatni akarok.” 
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→ Mentőalapítvány a Házsongárdért

Kolozsvár évszázados sírkertje, a Házsongárd, 
mint minden ősi temető, nemcsak az elmúlás 
kegyhelye, hanem a magyar kultúra panteonja is. 
Állagának megőrzését a Gergelyné Tőkés Erzsébet 
által vezetett, 1999-ben létrehozott Házsongárd 
Alapítvány vállalta magára. Az alapítvány célki-
tűzése magánszemélyek adományait, alapítvá-
nyok támogatását felhasználva, évente néhány 
síremlék helyreállítása, mások folyamatos gon-
dozása. Munkájukhoz elnyerték az erdélyi törté-
nelmi magyar egyházak támogatását, valamint a 
kolozsvári nagy múltú magyar tannyelvű iskolák 
segítségét. Mindnyájan képviseltetik magukat a 
kuratóriumban, diákcsoportok vállaltak sírgondo-
zást. Az alapítvány működési keretét 12 évig az 
Erdélyi Református Egyházkerület biztosította bel-
ső alapítványi jelleggel az Igazgatótanács 1999. 
december 7-i leiratának megfelelően. Néhány éve 
az egyházkerület létrehozta az önálló jogi szemé-
lyiséggel rendelkező és így bejegyzett Házsongárd 
Alapítványt. Vezetője Gergelyné Tőkés Erzsébet 
tanárnő, aki évek óta fáradhatatlan munkát végez 
múltunk átmenekítésének érdekében.

A járványügyi intézkedések szigorú betartása mellett emlékeztek Mikó Imrére Kolozsváron




