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Előzetes a bemutatóhoz: Beszélgetés Dr. Botlik József PhD., történész, ny. egyetemi docenssel a Magyar 

Rádió Vasárnapi Újság című műsorának 2016. november 5-i adásában. Meghallgatható a következő 

linken: http://www.mediaklikk.hu/2016/11/05/vasarnapi-ujsag-paktumok-es-diktatumok/ 

 

A Bartha-család 

 

Rugonfalva nevét Bartha Miklós (1848-1905)közíró, politikus tette ismertté Erdélyben és a történelmi 

Magyarországon, holott a családja Erdővidékről került át a Fehér-Nyikó mentére, s viszonylag későn: apja, Bartha 

Gergely (1815-1869) 1840 körül telepedett le itt, amikor átvehette Forró Dénes birtokát, amely ekkorra jelentősen 

felduzzadt a Henterektől és a Jeddiektől vásárolt területekkel (167 hold). Kiváló gazdaként minden lehetőséget 

kihasznált, egyházi területeket is bérelt, sőt egy ideig a falu jegyzői tisztségét is vállalta. Igazi középosztálybeli 

birtokosként viselkedett, felelősséget vállalt és viselt azért a közösségért, amelyben élt. A református gyülekezet 

presbitere, majd főgondnoka volt, 1848-ban Agyagfalván országgyűlési küldöttnek választották.   

  

Bartha Gergelynek öt gyermeke nőt fel, akik között feloszlott a birtok. Miklós nevű fia soha nem foglalkozott a 

gazdasággal, 1879-ben végleg elköltözött Rugonfalváról. A Bartha-család birtokának jelentős része később (1905) 

a tarcsafalvi eredetű Nemes-családhoz került.  

  

 

 

A Lakiteleki Tölgy Alapítvány kiadta Bartha Miklós 1908-1913 között hat 
kötetben megjelent összegyűjtött műveit.  
A kiadó 2016. november 18-án pénteken este 18.00 órai kezdettel a 
Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban könyvbemutatót tart, melyre 
ezúton hívja meg Székelyudvarhely város közönségét a Könyvtár és az 
Udvarhelyszék Kulturális Egyesület. 
A vendégeket bemutatja és Bartha Miklós székelyudvarhelyi munkásságát 
méltatja Szőcs Endre igazgató. 
Dr. Botlik József PhD., történész, ny. egyetemi docens Bartha Miklós 
életművéről és emlékezetéről tart előadást. 
Harmatos Zoltán, a kiadó titkára bemutatja az alapítványt. Kása Csaba, a 
kiadás gondozója és Veres Sándor grafikus beszámol a három éves mun-
káról. Barabás Csaba rugonfalvi református lelkész Bartha Miklós és a 
szülőfalu emlékezetéről beszél. 
Népzenei műsorral fellép a magyarországi Apnoé zenekar. 
A rendezvény után lehetőség lesz a kiadott könyvek megvásárlására. A 
befolyó bevétellel a kiadó a Rugonfalvi református Egyházközséget 
támogatja. 
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Bartha Miklós  

 

(Rugonfalva, 1848. november 14. – Budapest, 1905. október 19.) magyar jogász, író, publicista, politikus és 

országgyűlési képviselő. A budapesti egyetemen szerzett jogi diplomát, majd 1872-től Udvarhelyszék (1876-tól 

Udvarhely vármegye) aljegyzőjeként működött. 1873-ban egy időközi választáson Udvarhelyszék egyik 

országgyűlési képviselője lett a Balközép Párt programjával. 1874-ben alapító tagja volt a Negyvennyolcas 

Függetlenségi Pártnak, azonban a párt programjával az 1875-ös választásokon elbukott. Emiatt egy időre 

visszavonult birtokára, de a politizálással nem hagyott fel.  

 

Néhány év után ismét politizáláshoz látott, egyik konzervatív ellenzéki vezére lett a szabadelvű párti 

kormányoknak.  

 

1880-ban Kolozsvárott megalapította az Ellenzék című napilapot, melynek 1895-ig felelős, majd 1895-től 

főszerkesztője lett.  

  

Éles cikksorozatokban és szónoklatokban támadta a mindenkori kormánypolitikát. 1880-ban egyik politikai cikke 

miatt két katonatiszt rátámadt a szobájában, s megsebesítette. Az affér nagyban hozzájárult, hogy az eset 

helyszínén, Kolozsváron, az 1881-es választásokon egyhangú szavazással lett ismét országgyűlési képviselő. Az 

1884-es választásokon is sikerült a parlamentbe jutnia, azonban 1887-ben nem, viszont az oklándi időközi 

választást megnyerve, mégis csatlakozhatott ehhez a képviselői ciklushoz is. 1892-ben ismét megválasztották, 

1896-ban azonban megint kiesett. Ekkor a Terényi Lajos halálával megüresedett gyulai kerületben kiírt időközi 

választáson indult, melyet elhódított, így újfent bejutott az országgyűlésbe. 1890-ben a pártszakadáskor 

csatlakozott a szakadár Függetlenségi és 48-as (Ugron) Párthoz, s abban alelnök lett. 1891-től a Magyar Hírlap, 

1893-tól a Magyarország vezércikkírója. 

 

Életének fondos szakasza kezdődik 1893-ban, amikor mozgalmat indított az Erdélyrészi Magyar Közművelődési 

Egyesület (EMKE) megalakítása céljából, s Budapestre költözött. 1898-ban tagjává választotta a Petőfi Társaság. 

1901-ben lemondott az Ugron-pártban viselt elnöki tisztségéről, s csatlakozott Szederkényi Nándor csoportjához, 

ahonnét 1904  novemberében átült a Függetlenségi és Negyvennyolcas Pártba. Az1905-ös választásokon már régi 

pártja színeiben választották újra Zentán.  

  

Politikai szónoklatai és cikkei mellett színes útirajzokban számolt be Olaszországban, Franciaországban, 

Kazárföldön tett utazásainak élményeiről. Drámaírással is próbálkozott, 1888-ban Melanie, 1902-ben A feleség 

című drámáját mutatta be a Kolozsvári Nemzeti Színház és a budapesti Vígszínház. 



3 

 

 
Bartha Miklós síremléke Budapesten a Kerepesi Nemzeti Sírkertben 

 

A Bartha Miklós Társaság (BMT) 

 

1925. április 2-án Asztalos Miklós () és Szász Béla () alakította, politikamentes szervezetként. Az 1920-as 

konszolidálódott politikai, gazdasági, társadalmi viszonyai között kívánta egybegyűjteni az egyetemi elit 

fiatalokat. Céljuk: „… a fiatal nemzedék hazaszeretetének, hazafias gondolkodásának ébrentartása”. Tagsági 

feltétel: „tudományos vagy irodalmi értékű munkák megalkotása”. Szeptemberben megjelentették Évkönyvüket. 

Kezdetben szerény keretek között, zártkörűen, elfogadott alapszabály nélkül működött a Társaság. A vitaesteken 

fokozatosan előtérbe került a szociális problémák iránti érdeklődés. Elkezdtek foglalkozni a szegényparasztság 

helyzetével, a földreform kérdésével is.  

 

A Bartha Miklós Társaság 1927 elejétől határozottan és világosan Ady Endre, Móricz Zsigmond, Szabó Dezső 

nyomdokain folytatta munkáját. A BMT ifjúsága elfogadta elődeik eszméit, mivel ők érzékelték a legpontosabban 

a magyarság megmentésének igazi, hosszú távon biztos megoldását. Vallották, a magyarság megmentő ereje a 

parasztság, tehát ezt a réteget kell felemelni. Elkerülhetetlen a földreform, a szegény népréteg szociális 

helyzetének javítása, oktatása, jogvédelme. Mindezt nemzeti alapon kívánták megvalósítani. A BMT vezetősége 

Fábián Dániel ügyvezető elnök és Erdődi Lajos főtitkár irányításával erős és hatékony szervezetté kívánta 

kiépíteni a Társaságot. Növelték a taglétszámot (300 fő), jóváhagyásra került az Alapszabályuk is. 

 

Azok a fiatal értelmiségiek, akik hasonló szellemben gondolkodtak, itt kaptak lehetőséget nézeteik, kutatásaik, 

műveik, programjuk bemutatására. A népszerű vitaesteken lehetőség volt a politikai, társadalmi kérdések 
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megismerésére, megvitatására. 

  

 
Bartha Miklós szobra a Városligetben (1930) - 1949-ben  

eltávolíttatta a Rákosi-rezsim 

A társaság bizottságaiban a tagok érdeklődésének megfelelően folyt a szakmai munka. A Szociálpolitikai 

Bizottság Szatmári Sándor vezetésével, a Tudományos Bizottság Rados K. Béla irányításával működött. A 

Művészeti Bizottságban részt vett Kodály Zoltán, Halmos Béla. Működött közgazdasági, ifjúsági bizottság is. Az 

Irodalmi Szakosztályt Szigethy Endre vezette. Munkájuk jelentős eredménye a „népi írók” mozgalmának 

elindítása. Németh László, Féja Géza, Erdélyi József, Kodolányi János, Simon Andor, József Attila, Illyés Gyula a 

BMT-ben mutatták be műveiket és azokon keresztül erősödött fel a Társaság „parasztorientációja”. Igen erőteljes 

és hatékony munkát végzett a Falubizottság is.  

 

A BMT elméleti és gyakorlati agrárprogramjának kidolgozásában döntő szerepe volt Kodolányi Jánosnak, Őrsy 

Attilának, Erdődi Lajosnak, Fábián Dánielnek, József Attilának. A gondolataikat 1930-ban Fábián Dániel 

fogalmazta meg, melyet József Attila öntött végső formába.  

 

A „Ki a faluba!” című röpirat három fő témakörrel foglalkozott: faji és nemzetiségi kérdés; néptani, néprajzi 

gyűjtés; művelődési, társadalmi tanulmányok. 

 

A BMT nagy gondot fordított arra, hogy megismertesse az ott folyó munkát a társadalom szélesebb köreivel is, 

ráirányítsa a figyelmet a legfőbb problémákra, annak sürgős, mielőbbi megoldására. Erdődi Lajos ebben a 

szervező, propagandamunkában vállalt kivételesen nagy szerepet. Az ő agilitása, szenvedélyes meggyőzőereje, jó 

kapcsolatteremtő- és szervezőkészsége következtében megnövekedett a Társaság népszerűsége, emelkedett 

tevékenységük színvonala. Publikációkat jelentettek meg a legkülönfélébb lapokban. 1929 őszétől saját lapjuk 
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van, az Új Magyar Föld. Ennek szerkesztésében és terjesztésében is élen járt Erdődi Lajos. Írásai, előadásai 

elsősorban a földbirtokreformmal voltak kapcsolatosak (Népjóléti közigazgatás, A parasztság felemelésének útja, 

Földreform Európában, A Nemzetek Szövetségének egészségügyi és szociális tevékenysége 1920-1926). 

 

 
... és araktáron - Bartha Miklós szobra - több társával együtt - jobb 

sorsra vár egy kőbányai raktárban (Balázs Árpád felvétele) 

A BMT rendezvényei színvonalas, országos jelentőségű tömegrendezvények voltak. A Társaság nagy erőpróbája 

volt az 1927. május 21-én megrendezett Móricz Zsigmond emlékünnepség. A rendezőbizottság főtitkára Erdődi 

Lajos volt. A Zeneakadémia nagytermében megtartott ünnepségen Fábián Dániel üdvözölte a megjelent jeles írót. 

1928. május 19-20-án került sor a magyar ifjúság Ady Endre ünnepségeire. Rendezők: „a diák alakulatokból 

delegált ezertagú bizottság, valamint a BMT vezéralakjai, közöttük Erdődi Lajos főtitkár”. 

 

1929-ben „a Magyar Föld” est egyik leglelkesebb előkészítője. Ekkor vonultak fel majd teljes számban a későbbi 

„népi írók”. 1930-ban a második Ady ünnepség szervezésében is ott találjuk. Március 22-én fogadta a Társaság 

vezetősége az Ady családot. Másnap délelőtt 11 órakor leplezték le az Ady-síremléket. „A BMT nevében Erdődi 

Lajos és Menyhárt Pál helyezte el a kegyelet koszorúját” (Fábián Dániel visszaemlékezései). 

 

Meg kell említeni, hogy az ifjúsági parlamentek szervezésében is tevékenyen részt vett. Nem jelentett kisebb 

feladatot a BMT közgyűléseinek, Országos Kongresszusának megszervezése sem. Munkájukról mindenkor 

elismerően nyilatkozott Bajcsy-Zsilinszky Endre, és Pethő Sándor is. 

 

Sajnos, a Bartha Miklós Társaság néhány éves fellendülés után meggyengült. Az 1929-ben kezdődő gazdasági 

válság hatására megélénkült a politikai élet is.  
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A BMT-n belül megjelentek a szélsőbaloldali és jobboldali irányzatok és azok képviselői. A közöttük keletkezett 

eszmei, elméleti ellentétek, zavarok – valamint a hatalom indokolatlan (elsősorban a földbirtokreform hívei elleni) 

atrocitásai, megbélyegzései (kommunisták) miatt a Társaság szétesett. Eredeti céljaikat feladva, programjaikat 

nem tudták megvalósítani. A tagság jelentős része fokozatosan hagyta el a Társaságot. Legtöbbjük új 

eszmeiségüknek, ideológiájuknak megfelelő szerveződésekhez, politikai pártokhoz csatlakozott. Szász Béla és 

követői a jobboldalon (Magyar Nemzeti Párt) folytatták tevékenységüket. Acsay László, Áfra Nagy János, 

Makkai Ödön, és Örsy Attila létrehozták a Wesselényi Reform Klubot. A Kommunista Párthoz csatlakoztak: Olt 

Károly, Kertész Dániel, Lakatos Péter Pál. Kassák Lajos, Kodolányi János, Fábián Dániel, Erdődi Lajos pedig 

1930-ban beléptek a Magyar Szociáldemokrata Pártba (MSZDP). 

  

 
Bartha Miklós Segesváron (1900 körül készült felvétel) 

 

Bartha Miklós utóélete 

 

A jeles politikus és közíró életműve a létezett szocializmus évtizedeiben meglehetősen háttérbe szorult. 

Munkásságát a baloldali diktatúra mindvégig igyekezett elkendőzni és bagatellizálni, holott teljes pályafutása 

során az erdélyi magyarok és a székelyek életének jobbítását, a fejlődést szolgálta.  

 

A rendszerváltozás óta eltelt évtizedekben főként Erdélyben, a Székelyföldön történtek próbálkozások arra, hogy 
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az őt megillető helyre kerüljön Bartha Miklós alakja a felnövekvő generációk tudatában. Szülőfalujában, 

Rugonfalván szobrot avattak 2012-ben, amely a helyi református templom előtt, a róla elnevezett kis téren áll, 

Székelyudvarhelyen konferenciát szerveztek emlékére.  

 

A mostani anyaországi könyvkiadási programmal régi adósságot róhat le a történész szakma és a személye körüli 

kutatások is nagyban hozzájárulnak majd a megfelelő értékeléshez. 

 

Források: Wikipedia, Rugonfalva monográfiája (kézirat), www.rugonfalva.org 

Élő Székelyföld Munkacsoport 
 

http://www.eloszekelyfold.com/web/I601--C24--Kultura--Bartha_Miklos_feltamasztasa.html 
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