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Nyomatott az »Ellenzék* könyvsajtóján.



Mélyen tisztelt Közgyűlés!

Annak a nagy küzdelemnek, a mely 
Magyarország szellemi, társadalmi és politikai 
elhaladásáért 1867 óta a mai napig foly: 
egyik legjelentősebb harcosa Bartha Miklós 
volt.

Régi erdélyi középnemes család sarjaként 
született 1848-ban Rugonfalván, Udvarhely- 
vármegyében. Gyermekévei azokba a szomorú 
időkbe estek, midőn az egykori „nemes 
ember" — bár a maga egyszerű igényeivel, 
de pátriárkális hagyományai és előjogai nél
kül — kényszerült megvonulni az ősi kúrián, 
várva a „nagy vihar" lezajlását s a szebb 
napokat, melyek „feldúlt berkeinkben" újból 
életre szökkentik a lombot.

Középiskolai tanulmányait a székelyudvar
helyi református kellegiumban és Nagyszeben
ben ; a jogot a budapesti egyetemen végezte. 
Közpályára 1872-ben lépett, előbb mint Udvar
helyvármegye aljegyzője, 1873:tól pedig 1875-ig
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mint az akkori balközéphez tartozó országos 
képviselő.

Ekkor egy pár évre visszavonult a köz
élettől s rugonfalvi birtokán gazdálkodott, de 
1880-ban újból a küzdőtéren látjuk, mint a 
kolozsvári „Ellenzék" cimü napilap megala
pítóját, amely az ő kezében és szerkesztése 
alatt csakhamar a függetlenségi párt egyik 
leghatalmasabb orgánumává Ion.

Ez az esztendő igen jelentős a Bartha 
Miklós életében és aránylag rövid, de küz
delmekben és sikerekben annál gazdagabb 
pályáján fordulópontnak jelezhető.

Ekkor volt 32 éves, férfi-korának teljében 
és virágában.

Gyermek- és ifju-korának az abszolutisz
tikus időkbe eső emlékei s a keserű csaló
dások, melyek ábrándozásra hajló lelkén úgy 
a köz-, mint a magánéletben már kora ifjú
sága idején mély sebet ejtettek: a küzdelemre 
edzetté, az elhatározásban merészszé s a 
kivitelre nézve hajthatatlanná fejlesztették 
egyéniségét. Megalkuvást nem ismerő erős 
magyarsága, merész föllépése, egyenes szó
kimondása s cikkeinek — politikai újságcik
keknél eddig szokatlanul tökéletes — formája; 
néhol ragyogó színekben pompázó zengzetes 
magyar nyelve és költői lendülete meglepték 
s rövid időn meg is hódították a közönséget.
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A „Zongor" és „Zetea vezércikkeinek néme
lyike irodalmi tekintetben is egy-egy kis 
remekmű volt, melynek színes soraiban ott 
lüktetett a magyar nemzet sokszázados 
keserve; vérig sértett önérzetének föl-fölsza- 
kadó sikoltása; nemzeti és politikai függet
lenségének a lelkek mélyéről feltörő örök 
ideálja; a magyar faj kedves humora és dali 
hánya-vetisége.

Bizonyára még sokan emlékezünk e szép 
cikkekre, melyekért a nagyközönség és az ifjú
ság egyaránt lelkesült s a melyek egyikét-mási- 
kát az önképző-körökben is sűrűn szavalgatták.

A nemzeti jogoknak és ideáloknak úgy a 
politikai, mint a közélet minden ágára kiter
jedő merész védelméből keletkezett ismeretes 
affairje a két közös hadseregbeli tiszttel, mely 
— bár testi épsége árán — nevét egyszerre 
országossá tette s újból megnyitotta számára 
az országház kapuit, hová, mint Kolozsvár 
első kerületének képviselője, a nemzet tapsai 
közt tartotta bevonulását.

Ez időtől kezdve, kevés megszakítással, 
haláláig tagja volt a képviselőháznak, mint a 
függetlenségi párt egyik vezéralakja és a 90-es 
évek elejétől, midőn állandóan Budapestre 
költözött s cikkei a „Magyarország" révén 
országszerte elterjedtek: egyszersmind korá
nak legkiválóbb magyar publicistája.
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Ám azok a tapasztalatok, melyeket erős 
magyarságáért majdnem élete árán szerzett, 
sokkal szomorúbbak voltak, hogysem a külső 
sikerek ellensúlyozhatták volna. Megdöbbe
néssel győződött meg ugyanis, hogy az ország 
nemzeti intézményei, sőt kormánya sem elég 
erősek arra, hogy Magyarországon minden 
körülmények közt megvédjék a magyart; — 
holott az ő lelkében egy olyan Magyarország 
ideálja élt, melyben az önérzetesen kimon
dott „magyar vagyok!" kifejezés a „cívis 
Romanus sum!" varázserejével birjon. Ezen
kívül, mint hírlapíró, napról-napra tanúja volt 
azoknak a támadásoknak, melyeket a nem
zetiségi sajtó a magyar nemzet történelmi 
jogai és egysége ellen intézett s annak a 
kétségbeesett küzdelemnek, melyet az erdélyi 
részek egyes vidékein a kisebbségben lévő 
magyarság nyelve és nemzetisége föntartá- 
sáért majdnem teljesen magára hagyatva 
vívott, mert a magyar állam karja nem ért 
el, és — fájdalom! — még ma sem ér el 
mindenüvé, a hová szüksége lenne.

Így jött rá a gondolatra, hogy a nemze
tiségében veszélyeztetett magyarság védelmére 
társadalmi szervezkedés szükséges és ennek 
kapcsán az egész országra kiterjedő hatalmas 
egyesület keretében oly anyagi és szellemi 
erőt kell koncentrálni, amely egyfelől hatha-
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tósan léphessen közbe ott, a hol a veszély 
fenyegető ; — másfelől pedig erkölcsi erejével 
és szellemi nymbusával nevelje és állandóan 
föntartsa az erőt és barátságot a további 
küzdelemre.

Bizalmas körében többször tárgyalta a kér
dést, mig a németországi „Schulverein* izga
tásai s az 1882-ik évben a magyar sajtó 
egyes orgánumaiban is megindult hasonló 
irányú mozgalom, de különösen az 1882. év 
őszén Nyitrán megalakult „Felvidéki Köz- 
művelődési EgyesületM hatására az Ellenzék 
1882. évi november 29-iki, december 6-iki és 
28-iki számaiban előbb Zongor, utóbb saját 
neve alatt kibontja a zászlót egy Magyar
egylet szervezése érdekében. Az első ado
mányt az egyesület céljaira a szerkesztőség 
filléreiből gyűjti össze, hozzácsatolván Rafaj 
Károly ujszékeli (Udvarhelymegye) birtokos
nak 50 frt. küldeményét is, aki egyszersmind 
az összegnek 300 forintra leendő kiegészíté
sére is kötelezte magát.

A példa meg volt adva s a gyűjtés ered
ménye a Magyar Polgár és Kolozsvári Köz
löny cimü akkori helyi lapokban is közzé 
téve; de követők nem akadtak s az ügy 
ismét csak a Bartha Miklós bizalmas körének 
beszélgetési tárgyaként szerepelt.

A folyton merészebbé váló nemzetiségi
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ágitációk uj, meg uj tápot adtak a társadalmi 
védekezés módozatainak megbeszélésére s e 
bizalmas kör egyik tagja, a ki a Magyar 
Polgár munkatársa volt, a Bartha Miklós 
tudtával és biztatására a Magyar Polgár 
Д884. évi julius 25-iki számában ismét fölveti 
a kérdést és Erdélyrészi Magyar-Egylet cimen 
lelkes cikket ir. Bartha Miklós az Ellenzék 
julius 26-iki számában örömmel üdvözli az 
újból fölvetett eszmét s a mozgalom történetét 
összegezve, nyíltan bevallja, hogy mindeddig 
senkit sem talált, aki egy alakuló gyűlést össze
hívni mert volna. Most azonban — végezte 
cikkét — Kolozsvárnak uj polgármestere van.

Hasonló szellemben és ugyancsak Kolozs
vár uj polgármesterétől várva az Összehívást, 
ir ismételten a M. Polgár is. Dr. Haller Károly, 
Kolozsvár akkori polgármestere 1884 kará
csony harmadnapjára, tehát a Bartha Miklós 
kezdeményező cikkeinek két éves fordulóján 
csakugyan össze is hívta ebbe a terembe*) az 
első értekezletet — s az ige ezzel testté Ion.

Ezen értekezlettől kezdve, melyen a sors 
urnájából a Sándor József nevét is kihúzta 
egy szerencsés kéz, 1903 februárius 15-ikéig, 
midőn utolsó hivatalos funkcióját teljesítette: 
alig van fontosabb ügy az E. M. K. E.-nél, 
melyben Bartha Miklós tevékenyen és irá-

*) A kolozsvári tanácsház ülésterme.
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nyitólag közre ne hatott volna. Különösen 
amíg Kolozsvárt lakott, valódi életszükségletét 
képezte az Emke ügyeivel való foglalkozás, 
melynek 1885 augusztus 31-ikén tartott ala 
kuló közgyűlése óta egyhangúlag megválasz
tott alelnöke volt.

Az a tevékenység, melyet majdnem húsz 
éven át az egyesületben kifejtett, részleteiben 
az E. M. К. E. történelméhez tartozik. Én 
csak munkálkodásának leglényegesebb részé
ből sorolom föl a következőket:

Mindjárt az alakulás évében a budapesti 
Magyar Iskola-Egyesület által egybehívott 
kongresszusi előértekezleten erélyesen lépett 
föl az ott megnyilvánuló beolvasztási kísér
letekkel szemben.

Hasonló irányban küzdött 1888 április 
13-án a szatmármegyei Szécheny-társulat kon
gresszusi előértekezletén is; az 1889 januárius 
12-iki választmányi ülésre pedig szintén ő 
fogalmazta meg azon átiratot, mely egyszer 
s mindenkorra tiltakozott a közművelődési 
egyesületek terveit központosítása ellen.

Különösen tevékeny részt vett a székely 
kitelepitési ügy előkészítésében s az 1887 
augusztus 28-án Sepsiszentgyörgyön tartott 
közgyűlés alkalmából, mint bizottsági előadó, 
nagyszabású felolvasásban számolt be tanul
mányairól és adta elő tervezetét.
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E kedvenc terve lényeges részét megvaló
sulva látta a gróf Kun Kocsárd, épen székely 
kitelepitési célokra fölajánlott nagy birtok
adományával, kinek meghívására 1889 junius 
5-ikén Sándor Józseffel együtt ő képviselte 
az Emkét Algyógyon, Ugyanő tette meg a 
javaslatot a júliusi választmányi ülésen a 
telepítés mikéntjére nézve is, melynek alapján 
a november 19-iki igazg. választmányi ülés 
az intéző bizottság alelnökévé választotta 
meg. Ezen minőségében személyesen szállott 
ki és készítette el az algyógyi birtok becslési 
jegyzőkönyvét s az 1891 januárius 12-iki 
választmányi ülés megbízásából a birtok tény
leges átvételét is eszközölte.

Ezeken kivül tagja volt a segélyeket 
kiosztó bizottságnak; ő javasolta a nők -filléres 
gyűjtésének megindítását; a gyermekmen- 
helyeknek vármegyei utón leendő szervezését; 
egy Emke-olvasókönyv szerkesztését s tevé
keny részt vett az Emke működési kultur- 
vonalainak megállapításában s az ügyrend 
előkészítésében.

De ki győzne számot adni a gondolatok 
százairól, melyek az E. M. K. E.-vel való 
majdnem mindennapos érintkezése idején 
születtek és öltöttek alakot az egyesület céljai 
és fejlődése érdekében? . . . Mert édes gyer
mekeként szerette az Emkét, s általában a
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magyar közművelődési ügyet. Nekem, mikor 
arról volt szó, hogy egy nemzetiségi exponált 
kerület tanfelügyelői állását vállaljam el, meg
vallotta, kogy ha közhivatalt kéne viselnie: 
mindenekfölött tenfelügyelő szeretne lenni, 
mert magyar nemzeti szempontból ezt a hiva
tást tartja a legszebbnek és legfontosabbnak.

„Sajnálom, hogy elhagysz; örvendek, hogy 
méssz“ — irta egy névjegyre bucsuzásul, — 
s ez a pár szó, amely klasszikus rövidséggel 
előbbi beszélgetésünk lényegét tartalmazta, 
gyakran jutott eszembe és ösztönzött kitar
tásra későbbi küzdelmeim legnehezebb óráiban.

Rokonszenves egyéniségével és megnyerő 
modorával majdnem annyi hívet toborzott az 
Elnkének, mint tollával.

A társalgásban valódi művész volt olyanok 
közt, a kikkel rokonszenvezett. Ilyenkor meg
megcsillogtatta lelkének kincseit, mert minden 
téren sokoldalú ismerete és széleskörű olva
sottsága volt. Néha csak úgy sziporkázott a 
szellemesebbnél-szellemesebb ötletektől; más
kor pedig — különösen meghittebb körben — 
kedélyének melankolikus alaphangulata vett 
erőt rajta és mély intuícióról tanúskodó reflek- 
sziókat fűzött benyomásaihoz.

Mindig úgy tetszett, mintha erővel fojtaná 
vissza magában a költőt, mert alapjában véve 
naiv és majdnem szentimentálizmusra hajló
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kedélye volt. Verset ugyan nem ismerek tőle, 
de az Alkonyórák, Hangulatok s a Rozgéhez 
irt tárcák pompás prózája tanúsítják, hogy 
valaha azt is írnia kellett.

Egyéniségében, megjelenésében, sőt gon
dolkodásában is volt valami a romantikus 
hősökéből. Hamar megneheztelt és hamar 
kiengesztelődött. Ha önérzetében sértve érezte 
magát: habozás nélkül tette kockára életét, 
— s egy elhervadt virág fölött órákig el tudott 
töprengeni. Büszke és kihívó volt azok iránt, 
akik érzékenységét sértették, vagy a kikkel 
nem rokonszenvezett, — s figyelmes és szerény 
azokkal szemben, akiket valóban szeretett és 
becsült. A milyen félelmes és kérlelhetetlen 
volt ellenfélnek, olyan gyöngéd és előzékeny 
volt jóbarátnak.

Hamarább megbocsátotta a sértést, mint 
a jóizlés hiányát, s többre becsülte a nyilt 
ellenséget, a szuperlátivusokban beszélő hízel
gőnél.

Ezen tulajdonságokon alapultak országos 
sikerei és ezekből származtak kellemetlenségei 
és küzdelmei is. Sorsa fölragadta a hideg 
magasba, a hol sasok és keselyük viaskodnak, 
de a nap csak ragyog és nem melegít.

A vihar sokat elsodort a küzdők közül 
és sokan hullottak alá bénult szárnyakkal, ő 
azonban a végsőig kitartott s nem diadalmas*
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kodott fölötte más, mint az, akivel küzdelmei 
közepette annyiszor szembe nézett s a ki 
most is csak lopva merte megközelíteni: a 
halál.

Alig pár napi gyöngélkedés után, mikor 
orvosa már javulást jelzett, 1905 október 
19 ikén este hat óra tájban agyszélhüdés érte 
s alig egy órával később meghalt.

Az országos gyászban, melyet halálhíre 
keltett, az E. M. К. E. is osztozott s egykori 
kezdeményezőjének, alapítójának és alelnöké- 
nek végtisztességén úgy vett részt és emléke 
megörökítése iránt is oly intézkedéseket tett, 
mint a milyeneket nagyjai és vezérei halála 
alkalmából szokott.

De a koszorúk elhervadnak, a szavak 
elhangzanak, az arckép megfakul, a sziveink
ben élő emlék velünk együtt elmúlik s csak 
az maradandó, a mit lelkünk hevével és szi
vünk vérével alkottunk.

Bartha Miklós igy kezdeményezte és segí
tett megalkotni az E. M. K. E.-t, s ebben 
örök emléket is állított magának!

□□□□□□□ 13 ПЗГЗСОЕЗЕПППСЗ














