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Emlékképek 
 
Bartha Miklós, a tiszteletre méltó politikus, 1905. október 19-én hunyt el 
Budapesten. A sírjánál álló gyászolók emlékezetében felvillantak az emlékképek 
Erdély szülöttéről. Bartha Miklós 1847. november 14-én született Rugonfalván. 
A szép kis falu a bérces Udvarhely vármegyének azon a pontján terül el, ahol „a 
kanyargó Fehér Nyikó nemsokára az öreg Nagy Küküllőbe szakad” – írta 
képletesen Sebesi Samu (Rugonfalva, 1859. január 20. – Kolozsvár, 1930. 
március 25.) kolozsvári hírlapíró 1907-ben, Bartha Miklós élete és működése 
című munkájában. (Sebesi Samu írói álneve Tüske Pál volt.) Rugonfalva a Réz-
hegység (régi magyar neve Igyfan-erdő, románul ma már Muntii Plopis-nak 
mondják) nyugati lábánál fekszik, s az ősi település az Erdélyi-középhegység, 
vagy más néven az Erdélyi-szigethegység északnyugati részén található. S „ha el 
jő a tavasz: a falut környező apró rétek fölségesen ragyognak a vadvirágok 
színpompájától s az erdős bércek zöld lombja közül a faluba hallatszik a 
madarak vidám éneke” – írta Sebesi Samu (Id. BM 1908. 11. old.). 
Miklós édesapja Bartha Gergely, uradalmi intéző volt a háromszéki Alsó-
Rákoson. 1845-ben nősült meg, s kötött házasságot Sebesi Annával, majd 
Rugonfalván épített a falu közepén egy tágas telekre egy csinos udvarházat, 
melyet gazdasági épületek vettek körül. A családnak három gyermeke született, 
Appolónia (előszeretettel Pólinak becézték) 1846-ban, Miklós 1847-ben és Róza 
1849-ben. A szülők az áldás és békesség jegyében, féltő gonddal és szeretettel 
nevelték gyermekeiket.  
A dicsőséges 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején, a nemzet hívó 
szavára – „mindnyájunknak el kell menni” – Bartha Gergely is a csatatérre 
sietett. Honvédszázadosként részt vett Nagyszeben ostromában, honvédeinknek 
a várost csak a második rohamban, 1849. március 11-én sikerült elfoglalniuk. A 
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császári csapatok erős ellenállást tanúsítottak, itt volt erdélyi központi 
parancsnokságuk. A világosi fegyverletétel után Bartha Gergelyt – bujdosás után 
– végül elfogták a császáriak és a katonai bíróság egy évi börtönbüntetésre ítélte. 
Utána hazatért Rugonfalvára gazdálkodni, de szemmel tartották a faluban 
poroszkáló osztrák zsandárok. 
Miklós iskolai tanulmányai különböző helyekhez kapcsolódtak. Először a 
segesvári szász iskolába került hat éves korában. Gyakran volt honvágya, 
később felnőttként tárcacikkeiben is többször visszaemlékezett a szülőfaluját 
környező hegyekre. A „Kopasz hegy, a Cserehát, a Szarvasfejtő” lankáin sokat 
járkált, ezek ifjúkorának „verőfényes emlékeit” idézték. Miklósnak a segesvári 
iskola, lakásuktól messze esett, ezért a fiú panaszkodott szüleinek. Erre édesapja 
kivette az iskolából, s magántanuló lett az 1855/56-os tanévben. Tóra Sándor ev. 
ref. (evangelisch-reformiert) teológus tanította. Életrajzírója Sebesi Samu, azt 
írja a fiú gyermekkoráról, hogy „abban a korban serdült fel, amikor nemzete az 
elnyomatás vértanúságát szenvedte. Az osztrák elleni tüntetésnek tekintették 
akkor a magyar ruhát, a Kossuth-szakáll viseletet, a nemzeti szalagot, a magyar 
makra-pipát, a darutollat, a pörgekalapot”.(BM 1908. 18. o.)  
Miklóst szülei 1857-ben a székelyudvarhelyi ref. főgimnáziumba íratták be, 
kollégiumban lakott. Vele tanult a későbbi neves politikus, Ugron Gábor, 
barátságuk tartósnak bizonyult. 1858 januárjában Bartha szülei azt a hírt kapták, 
hogy fiúk nagybeteg, édesanyja nyomban befogatott a hintóba és Udvarhelyre 
sietett. Szerencsére Miklós már a betegsége végén járt, viszont anyját rendkívül 
megrázta a hír. Másnap, 1858. január 30-án Nagy-Galambfalván, rokonánál 
Sebesi Istvánnál, ebéd közben összeesett és elhunyt az alig 30 éves, szerető 
édesanya. 
Bartha Miklós 1863-ig tanult Székelyudvarhelyen. Édesapja akkor átvitte 
Nagyszebenbe a katolikus állami gimnázium 6. osztályába, hogy a német 
nyelvet jól begyakorolja. Koraszek Ignác pénzügyi tisztviselő lakásába 
befogadta a fiút, szállást adott neki. 
Apukája közben új családot alapított. Bartha Gergely 1861-ben elvette feleségül 
Somogyi Máriát, akinek 1862-ben kisfia született tőle, aki a Gergely nevet 
kapta. Miklós leánytestvére, Póli is férjhez ment dr. Ádám Dénes aljárásbíróhoz 
1865-ben. (Később az előre lépett táblabíró férjével Pest-Budára költöztek.)  
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Miklós két évet tanult a nagyszebeni gimnáziumban, 1865 őszén ismét 
Székelyudvarhelyen a ref. gimnáziumban folytatta tanulmányait, s tette le a 
tanév végén az érettségit. 
 
Jogi tanulmányai 
 
Miklós 1866 őszén beiratkozott Pest-Budán a Budapesti Egyetem jogi karára, 
hogy jogtudományi oklevelet szerezzen. (Itt lett barátja Wekerle Sándor, a 
későbbi miniszterelnök.) 
Az 1867-es kiegyezés hírének pesti fogadtatásáról, gr. Andrássy Gyula 1867. 
február 17-én történt miniszterelnöki kinevezéséről – Deák Ferenc politikus 
társát „providenciális” (gondviselés küldötte) államférfiúnak nevezte –, a 
joghallgató Bartha Miklós levélben számolt be Póli testvérének. 1867. március 
9-én kelt levelében így írt: „Kérded, hogy itt mi történik? Hát bizony itt, lelkem, 
Magyarország történelmét csinálják. Milyen nagy boldogság volna az, ha jól és 
igaz szívvel csinálnák!” 
I. Ferenc József és neje Pest-Budára érkezéséről, majd az 1867. június 8-án 
történt koronázási szertartásról szintén részletes képet rajzolt. „Mindig ott 
vagyok, ahol nagyjaink az ország dolgát intézik. Különben várjuk a császárt”. A 
joghallgatók az indóháznál [vasútállomás] fognak állni: „Huszonnégyünknek 
jutott a szerencse – ha ugyan szerencse –, hogy a császárt kocsijában Buda 
váráig kísérjük”- írta. Erre sor is került. 
Ferenc József császárt magyar királlyá, Erzsébet császárnét királynévá a budai 
Mátyás templomban „kenték fel”. A leendő magyar király tábornagyi 
egyenruhában vonult be nejével reggel hét órakor a templomba, az ott felállított 
két emelvény közé álltak. Először római katolikus szentmise következett, 
melyen Liszt Ferenc – erre az alkalomra komponált – Koronázási miséje (Missa 
Coronationalis) hangzott el. Érthetetlen epizód volt, hogy a zeneszerzőt a 
szervezők nem hívták meg az eseményre, sikerült azonban bejutnia, miután a 
Nemzeti Zenede vezetése helyet szerzett neki az orgonakarzaton. Azért is 
nagyfokú udvariatlanság volt Liszt mellőzése, mert két nappal korábban Ferenc 
József-renddel tüntettek ki. Liszt – nem várva meg a ceremónia végét – gyalog 
indult el szállására. 
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Ferenc József felöltötte a koronázási palástot, majd Simor János bíboros-
hercegprímás felkente királlyá. A nádort helyettesítő gr. Andrássy Gyula 
miniszterelnök a prímás segédletével az uralkodó fejére helyezték a koronát, 
kezébe adták az országalmát és a jogart. Erzsébet királyné esetében jobb válla 
fölé tartották a magyar Szent Koronát. Odakint díszlövések dördültek el, 
harsonák szólaltak meg, s a tömeg üdvrivalgásba csapott át.  
Bartha Miklós már ekkor kritikusan ítéli meg az eseményeket. 1867. június 7-én 
kelt levelében írta nővérének: „Tegnap láttam elalkotmányozó gyűlésünket a 
felséghez menni. A miniszterelnök kocsijáról azt hittem, hogy legalább is a kínai 
császár érkezett meg. Sok főúr lován roppant értékű kincs volt. Óh, ha főuraink 
annyira tudnák becsülni nemzetünket, mint lovaikat”. Bartha szerint Deák 
Ferenc a kiegyezéses alkuval „csak alamizsnát koldult a nemzet számára.” 
 
Családi tragédia 
 
Miklós életében újabb fordulópont következett be 1869-ben, szerető édesapja 
Tekében elhunyt. A rugonfalvi házban nevelőanyja a kis Gergellyel maradt, a 
gazdaság azonban szakszerű irányítás nélkül nem tudott elég anyagi támogatást 
nyújtani a Pesten tanuló fiúnak. Végül Bartha Miklós sógora anyagi segítségével 
tudott 1870-ben visszatérni Pestre, jogi tanulmányai befejezésére, ami sikerült 
is. Mellette az Ellenőr című lapnál is dolgozott hírlapíróként, szerény fizetésért. 
1871-ben ismét visszatért a családi fészekbe, hogy öröklött kis birtokán 
gazdálkodjék. Arra gondolt – írja önéletrajz írója, Sebesi Samu –, hogy miután 
berendezi a szülői házat kényelmes otthonná, „mint a mesebeli Árgirus királyfi, 
megkeresi annak Tündér Ilonáját”. A gazdálkodás nehezen ment, ezért Bartha 
biztos jövedelmet biztosító közigazgatási hivatali munka után nézett. Mielőtt 
erre sor került volna, párbajra kellett kiállnia Szőcs Márton kir. ügyésszel 
szemben becsületbeli ügyben. Az ügyész a nyakán sérült meg, Bartha megúszta 
nagyobb baj nélkül. 
Bartha ekkor már kiképzett katona volt: előtte önkéntesként szolgált Segesváron, 
a 9. huszárezredben. Itt rendfokozatilag a káplárságig jutott el. A huszárok 
öltözete egyébként szép és praktikus volt: fehér színű csákót viseltek, fekete 
lószőr forgóval, a csákón az osztrák sas is virított. A huszármente, az attila 
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sötétkék volt, a gombok fehérek, a nadrág búzavörös színű. A mentét 
feketeprém díszítette. A rendfokozatot a galléron hordát a tisztek és 
tiszthelyettesek. Fennmaradt egy történet Bartha Miklós katonaéletéről. Bartha, 
mint káplár-szakaszparancsnok egysége élén lovagolt, amikor az országúton 
egyik ismerőse odakiáltott Neki: „Mit csinálsz itt Miklós?” Bartha kurta válasza 
így hangzott: „Katonásdit játszom!” – felelte, és szalutált hozzá. Ezt besúgták 
parancsnokának: e tréfájáért majdnem „kurtavasra verték” – írja életrajzírója, 
Sebesi –, de a végén szobafogságra enyhítették büntetését. 
Leszerelése után 1872-ben Udvarhely megyében az általános tisztújítás 
alkalmából a megyegyűlés egyhangúan első aljegyzőjének választotta Barthát. 
Hamarosan megnősült, 1872. április 1-jén vette el Nagy Lajos székelyudvarhelyi 
törvényszéki elnök leányát, Irmát. Sajnos e házasságot nem kísérte 
gyermekáldás. 
 
Képviselőválasztás 1873-ban 
 
Bartha Miklós 1873-ban a politika mezejére lépett: egy időközi választáson a 
székelyudvarhelyi járási választókerületben országgyűlési képviselővé 
választották, a Balközép Párt programjával. Egyébként ekkor jelöltette magát 
Székelyudvarhelyen Ugron Gábor, későbbi harcostársa. A székelykeresztúri 
járásban pedig másik barátja, a néprajz iránt is érdeklődő tehetséges író, Orbán 
Balázs indult. Az oláhfalvi járásban Tibád Antalt jelölték kormánypárti 
programmal. Bartha besegített barátainak a korteskedésben, különösen Orbán 
Balázsnak. Ekkor hangzott fel a jókedvű választók ajkán a kortesnóta, a cigány 
muzsikusok hangszerkíséretével: „Szép muzsika selyemhúr,/ Éljen Bartha 
Miklós úr!”  
Meg is nyerték mindannyian a választást, még a kormánypárti Tibád Antal is. 
Az utóbbi sikere láttán mondta ismerősének egy helyi oláhfalvi székelyember, 
„hármat kapott a magyar, hadd kapjon egyet a király is”. Bartha meghallotta e 
kijelentést, s odaszólt: „Ez a párbeszéd jellemzi az egész nemzetet. Mi mindig 
engedtünk az osztráknak, de az soha semmit. A vége az lesz, hogy mi mindent 
oda engedünk, de tőle nem kapunk soha semmit!” 
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Az országgyűlési mandátum elnyerése után Bartha Miklós leköszönt megyei 
aljegyzőségéről és nejével Rugonfalvára költözött. Gazdasága fellendítésére 
pénzkölcsönt is fel kellett vennie. Szeretett volna egy mintagazdaságot 
kialakítani, ezért konzultált a gazdálkodó Sebesi Samu és Sebesi Sándor 
nagybátyjaival a teendőkről. A földterület sajnos hepehupás, sárga agyagos és 
kavicsos volt, sziklás talajon terült el, így nehezen ment a munka. Pedig jelentős 
mennyiségű trágyát is vett a gazda, nagy kertjét a mező felől galagonya-
kerítéssel választotta el, méhállományt is vásárolt, gyümölcsfa csemetéket is 
ültettetett, s kb. másfél holdat „rigolíroztatott komlósnak”, ami azt jelentette, 
hogy kb. fél méter mély szántóföldet alakított ki lucerna termesztésére. 
A parlamenti ciklus 3 éve gyorsan letelt, Bartha 1876-ban hazautazott falujába. 
Jelentős mezőgazdasági szakirodalmat hozott magával, hogy komolyan 
felkészüljön a gazdálkodásra. Elmesélte rokonainak, hogy szakított Tisza 
Kálmán politikájával, miután 1875. március 1-jén megalakult a Szabadelvű Párt. 
A fúzió révén létrejött párt, mely a korábbi, Deák Ferenc által vezetett Felirati 
Párt és Tisza Kálmán Balközép pártjának egyesüléséből jött létre, Barthának 
mindvégig ellenfele maradt. (A párt harminc évig kormányzott, csupán az 1905-
ös választást veszítette el.) Bartha az 1875-ös választásnál nem fogadott el 
mandátumot a Negyvennyolcas Függetlenségi Párt részéről sem, pedig annak 
alakításában tevékenyen közreműködött, 1880-ig a mezőgazdasági 
gazdálkodással foglalkozott. 
Bartha Miklós családi életében az 1877-es év változást hozott, mert felesége 
hazaköltözött szüleihez: talán várta férje invitálását, hogy visszatérjen, de ez 
elmaradt, s válás következett be. Bartha ismét beletemetkezett mezőgazdasági 
szakkönyveibe. Közben kardpárbajt is vívott egy osztrák katonatiszttel, akivel 
Székelyudvarhelyen a kocsmában összeszólalkozott: Bartha a felső lábszárára 
vágást kapott. 
 
Nemzetközi politika 
 
Az Oroszországból kiindult pánszláv mozgalom a múlt század második felében 
már nagyon offenzívvá vált, az összes szlávokat tömöríteni akarták egy 
birodalomba. Az orosz politikai vezetést rettentően ingerelte az 1850-1856. 
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közötti vesztes krimi háború, amikor a brit-francia-török-olasz szövetségesek 
katonai erővel visszaszorították az orosz reguláris csapatokat. A Kaukázus 
vidékén fekvő Kars váráért folyt csatának magyar vonatkozása is volt: itt a török 
szolgálatban álló Kmety György (Iszmail pasa) dandártábornok és gróf Gróf 
Guyon-Debaufre Richárd (Hursid pasa) vezérkari főnök irányította a török 
csapatok védekezését. II. Sándor cárt a győztesek az 1856-os párizsi békében 
rákényszerítették, hogy feloszlassa a fekete-tengeri orosz hadiflottát, s 
elveszítette a Duna torkolatvidékét is. Le kellett mondania a törökországi 
„keresztények védnökségéről” is, ez inkább jelképes lépés volt. A nagyhatalmak 
az orosz és török fél között egy „ütközőállamot” hoztak létre a két román 
fejedelemségből: élére 1859-ben Cuza ezredest állították fejdelem titulussal, de 
csak 1862-ben került sor az állam hivatalos elismerésére. 
II. Sándor cár nem felejtette el a párizsi béke „Szent Oroszországot” megalázó 
pontjait, s továbbra sem mondott le azon tervéről, hogy Konstantinápoly 
(Isztambul) elfoglalásával kijusson a Földközi-tengerre. Taktikusan először a 
Balkánon kívánt felfordulást okozni. Az oroszok a bolgároknak fegyvereket 
csempésztek, katonai támogatást ígértek minden lázadónak. Már 1875-ben 
kirobbant egy felkelés Boszniában és Hercegovinában, ahol a török megszállók 
állomásoztak, de átterjedt bolgár területekre is. Szerbia felbátorodott ezek láttán, 
s 1876 júniusában hadat üzent az Oszmán Birodalomnak. Isztambulban is 
felfordulás volt, mert 1876. május 29-én a lázongó szofták (Korán-tanulók) 
lemondásra kényszerítették Abdul-Aziz szultánt (néhány nap múlva meg is 
ölték) és V. Murádot segítették a trónra. Hamarosan II. Abdul-Hamid szultán lett 
az uralkodó, aki azután erőteljesen fordult szembe a balkáni szerbek ellen. A 
felkelőket leverték, a szerbeket visszaszorították a harcedzett törökök, az orosz 
cár viszont a hadvezetőség tanácsára katonai beavatkozásra szánta el magát. 
 
Titkos egyezmény 
 
Oroszország háborús tervei elősegítésére diplomáciai eszközöket is bevetett. A 
politika útvesztői közepette, 1876. június 26-án Bécsben találkozott I. Ferenc 
József osztrák császár és magyar király II. Sándor orosz cárral. A tárgyalások fő 
témája a Balkán térségének új hatalmi átrendezése volt. II. Sándor orosz cár 
1877. január 15-én, Budapesten titkos konvenciót írt alá, melyben a Monarchia 



8 
 
semlegességének fejében megígérte, hogy az elkövetkezendő orosz–török 
háborúban nem terjeszti ki hadműveleteit a Balkán nyugati felére. Elfogadta, 
hogy a területi változások alapjául a reichstadti szerződést (1876. július 8.) 
tekinti irányadónak, melynek értelmében a Balkán-félszigeten nem jöhet létre 
egy nagy szláv állam. Az Osztrák–Magyar Monarchia viszont okkupálhatja 
Bosznia-Hercegovinát, Oroszország pedig Besszarábiát.  
Mindezek után Oroszország – miután biztosította az Osztrák–Magyar Monarchia 
semlegességét – megtámadta a Török Birodalmat. A hadüzenetre 1877. április 
24-én (a régi naptár szerint 12-én) került sor. A 257 000 fős orosz dunai sereg 
(Gurkó marsall parancsnoksága alatt) Szisztovónál kelt át a Dunán. Plevna várát 
november 28-án foglalták el, majd átkelve a Balkán-hegységen, Konstantinápoly 
felé törtek. A nagyhatalmak, miután felmérték, hogy az Oszmán Birodalom 
hadserege önmagában nem képes fővárosa elestét megakadályozni, közbeléptek. 
Nagy-Britannia hadiflottát küldött a Dardanellákhoz. Közte volt az akkori világ 
legerősebb hadihajója, a HMS Alexandra is, amely 11 hüvelykes (280 cm) és 10 
hüvelykes (254 cm) lövegekkel volt felszerelve. Az angoloknak így a főváros 
orosz elfoglalását sikerült megakadályozniuk. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia vezetése is túlzónak tartotta az orosz előretörést, 
Konstantinápoly miatt gróf Andrássy Gyula közös külügyminiszter fenyegető 
hangú nyilatkozatokat tett, és közeledett Angliához. Otto von Bismarck német 
kancellár pedig támogatásul kijelentette, a Monarchia egy esetleges fegyveres 
konfliktusban számíthat a német hadsereg támogatására. 
Az 1877-es török–orosz háború idején a magyar közvélemény az 1848-as 
emigránsokat befogadó Konstantinápollyal rokonszenvezett. A budapesti ifjúság 
Szemere Miklós vezetésével díszkardot is küldött Isztambulba, amelyért 
viszonzásképpen a törökök visszaszolgáltatták a Budáról az 1541-ben elrabolt 
Corvinák 12 példányát. Hivatalosan viszont a Monarchia semlegességet 
hirdetett, de a kulisszák mögött a cárt támogatta. Az angolok is ügyesen 
taktikáztak: Benjamin Disraeli brit miniszterelnök azt is szem előtt tartotta, hogy 
Németország vagy az Osztrák-Magyar Monarchia ne boríthassa fel az 
egyensúlyt a Balkánon. Az angolok látták, hogy az orosz birodalom megpróbál 
az Atlanti-óceán térségében meleg tengeri kikötőhöz jutni, de Európa más 
térségében is veszélyforrás. Ezért felmerült az angol elképzelésekben annak 
lehetősége is, hogy a lengyel függetlenség helyreállításával kialakítsanak egy 
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ütközőállamot. Ez elősegítheti az orosz terjeszkedés elreteszelését, de erre ekkor 
nem került sor. 
Végül a nagyhatalmak részvétele nélkül a san stefanói békében 1878. március 3-
án, Nyikolaj Pavlovics Ignatyjev isztambuli orosz követ és Mehmed Esad Saffet 
pasa török külügyminiszter békeszerződést írt alá. A következő évben tartott 
berlini kongresszus döntéseiben viszont már érvényesült a nagyhatalmak 
akarata, s Bulgária szabad és független állam lett, Oroszország vágya a meleg 
tengeri kikötő megszerzésére ekkor sem teljesült. 
 
Székely „puccskísérlet” 
 
Ebbe a sokarcú nagyhatalmi játszmába érdekes módon magyar ellenzéki 
politikusok is becsatlakoztak. Szédecky K. Alajos egyetemi tanár 1920-ban 
kiadott A székely puccs című tanulmányában azt írja képletesen: a 
szervezkedésben Ugron Gábor volt a „fővezér”, Bartha Miklós a vezérkari 
főnök és Orbán Balázs a szárnysegéd. (96. o.) 
Minden részlet máig sem tisztázott: arra van adat, hogy Simonyi Ernő, a 48-as 
Függetlenségi Párt akkori vezetője – 1868-ban tért haza Londonból –, 1877. 
augusztus 1-jén levelet írt Orbán Balázs (1829-1890) képviselőnek, 
Szejkefürdőre. Ebben népgyűlés szervezésére kérte fel a törökök melletti 
szimpátia jegyében. Orbán Kézdivásárhelyen meg is szervezte a demonstrációt, 
sőt egy határozati javaslatot is előterjesztett. Ezt elfogadták, mely kimondta: 
„Tekintve a kettős birodalom, a magyar és a vele társult kisebb nemzetek 
fennmaradása érdekét... mondja ki a népgyűlés, hogy az orosz 
kegyetlenkedésekről undorral értesült és hogy elvárja és megköveteli a 
kormánytól és már elérkezettnek látja az időt, miszerint Oroszország hódító 
túlterjeszkedését, Törökország integritásának megtámadását, végül a háború 
további folytatását is megakadályozza” – idézi a levelet Pataki Szabolcs kitűnő 
cikkében.  
Az utókor azóta is Ugron Gábort tekinti a „székely puccs” vezetőjének. A szálak 
egészen Angliáig nyúltak el. Simonyi Ernő, a Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt vezetője kiváló angol kapcsolatokkal rendelkezett, s szerepe volt abban, 
hogy egy titokzatos Mr. Johnson úr Ugronnak a vállalkozás finanszírozására 
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pénzt adott. Más források szerint Bulwer angol képviselőházi tag is támogatta 
pénzügyileg az akciót.  
„A székely puccs” címen elhíresült terve lényege az volt, hogy a törökök 
támogatására erdélyi önkéntesek betörjenek Moldvába és a Szeret folyón 
átívelő, Adjud melletti vasúti híd felrobbantásával elvágják az orosz utánpótlási 
és visszavonulási vonalat, de egy lengyel felkelés kirobbantásának elősegítse is 
céljaik között szerepelt.  
Ugron és társai úgy képzelték, ha sikerül felfegyverezni néhány ezer székelyt, 
akkor azok elvágják majd a cári csapatok romániai utánpótlási vonalait, a vasúti 
síneket szétrombolják, a hidakat felrobbantják, így a törökök ellentámadási 
lehetőséghez jutnak. A három szervező: Ugron Gábor, Orbán Balázs és Bartha 
Miklós volt. Járták a székely megyéket, toborozták a gerilla-csapatok tagjait. A 
toborzás és szervezés eléggé nyíltan történt: a nyergeket Brassóban csináltatták, 
lovakat is vettek. 
Megindult a toborzás és a fegyver- és lőszercsempészés. Ugron kb. 150.000 
forintot kaphatott az angoloktól. Ez hatalmas összeg volt akkoriban, 100 liter 
búza 9 forintba, 100 liter krumpli 2 forintba, 1 kg marhahús pedig 24 krajcárba 
került (1 forint = 100 krajcár). A vállalkozás számára az anyagi alap tehát adott 
volt. A monarchia császári és királyi hadseregénél abban az időben cserélték le a 
Wenzel-féle puskákat Werndl-féle karabélyokra, ezáltal sok kimustrált fegyver 
került a bécsi fegyverraktárakba, amelyeket konspiratívon olcsón értékesítettek. 
Egy fegyverkereskedőtől Ugron megbízottai kb. 2000 puskát, 250 revolvert és 
270 ezer töltényt vásároltak, de vettek 2150 darab török fezt (gyapjúból készült, 
karima nélküli fejfedőt) is.  
A fegyvereket tartalmazó ládákat vasúton szállították a kitűzött állomáshelyekre. 
A ládák 5 embernek voltak címezve: Ugron Gábornak, Balási Lajos 
fürdőtulajdonosnak Brassóba, Nagy Ezékielnek Kézdivásárhelyre, Szűcs 
Mihálynak Bükkszádra és Lánczky Alajosnak. A fegyverek faládákba 
csomagolva érkeztek meg Héjjasfalvára, Homoródra, Kacára és Brassóba. A 
héjjasfalvi, homoródi és kacai ládákat az oláhfalusiak szekereken szállították 
tovább, előbb szeptember 8. és 15. között Csíkszeredába vitték, majd onnan – 
Gál András parancsára – Kászonaltizre és Kászonfeltizre fuvarozták: ott Gál 
Andrásnál és Gál Györgynél rejtették el a csűrben illetve az istállóban. 1877. 
szeptember 18-án éjszaka a ládákat innen továbbszállították az országhatárhoz 
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közeli Káposztás havasra, ahol szintén egy csűrben rejtették el őket. A 
Székelyföldi toborzást leszerelt tartalékos katonák végezték, főparancsnoknak 
gróf Almásy Jenő volt kiszemelve, mint Mexikót is megjárt katonatiszt. 
Udvarhelyszéken a toborzás a székelykeresztúri „Korona” vendéglőben folyt, 
nyilvánosan, borozgatás mellett. Sebesi István volt megbízva az emberek 
összeírásával, valamint az altiszti kar szervezésével. Meggyűlt azonban a baja a 
nagyravágyó székely-magyarokkal, akik minimum káplárok akartak lenni. A 
toborzás a székelykeresztúri szombati hetivásáron is folyt, mondták is később 
„csak a vak nem látta, hogy készül valami”. 
A csíkszéki eseményeket Becze Antal Csík vármegye alispánja mesélte el 
később, eszerint Csíkszék területéről mintegy 800 ember kiállítását remélték. A 
csíki légió megszervezését Gál Endre gyakorló ügyvédre bízták, szabad kezet 
adva neki. Csak azt kötötték ki, hogy a toborzottak mind kiszolgált katonák 
legyenek. Az 1877. szeptember 5-i csíksomlyói gyűlés alkalmával, amelyet 
Adorján Imrénél tartottak, felosztották a toborzási helyeket és kijelölték a 
parancsnokokat. Ezek szerint Gál Endre, Böjthy Endre árvaszéki ülnök, Becze 
Antal, Györfi Ignácz ügyvéd, Györfi József árvaszéki közgyám, Tankó Albert 
birtokos, Becze József szolgabíró, valamint Adorján Imre tanár kapta meg a 
toborzás jogát. Az önkénteseknek napi 2-2 forintot ígértek zsoldként, erre 
várakozáson felül jelentkeztek a tartalékosok: Felcsíkról 560 fő, Alcsíkról 482 
ember volt jelen az összeírásnál. A csíkiak jól konspiráltak, itt a szervezkedés 
nem tudódott ki. Háromszék térsége volt a legfontosabb toborzókörzet, mivel itt 
feküdt az Ojtúzi-szoros, amelyen keresztül akart a székely csapat betörni 
Moldvába. Gyülekezőhelyként a berecki hetivásár volt kitűzve: egyrészt azért, 
mivel a vásári tömegben nem olyan feltűnő pár ezer ember jelenléte, ti. polgári 
ruhában érkeztek volna meg a katona önkéntesek, másrészt rendkívül közel 
feküdt a terület az Ojtúzi- szoroshoz. A fegyvereket itt osztották volna ki és 
innen indultak volna a határ felé a székely katonák. Az akció eléggé közszájon 
forgott Háromszéken, az utcákon, a kocsmákban nyíltan beszéltek a 
szervezkedésről. 
Pataki Szabolcs az interneten olvasható 2015-ben kelt cikkében azt írja, hogy „a 
frissen megalakult román állam kémei tartósan jelen voltak Háromszéken is”, és 
tudomást szereztek a készülő betörésről. Ráadásul egy brassói román, bizonyos 
Crainic, miután értesült a tervről, Bukarestbe utazott, ahol egyenesen a román 
képviselőház elnökének, Constantin Rosettinek számolt be a szervezkedésről. 
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Pataki tanulmánya szerint a besúgó felvázolta saját tervét is, miszerint az erdélyi 
románok körében szabadcsapatot szervez, és hátba támadja a székelyeket, hogy 
a terv meghiúsuljon. Tervéhez pénzt és fegyvereket kért. Rosetti román 
házelnöknek tetszett a terv, s az orosz külügyminiszterhez fordult. Ott azonban 
határozott elutasítást kapott, mert az 1877. január 15-i titkos konvenció 
értelmében az Osztrák-Magyar Monarchia semlegessége garantálva volt. A 
román hatóságok a székelyek tervezett akciójáról szerzett információikat átadták 
a Monarchia titkosszolgálatának. 
A román kémjelentések nyomán a magyar kormány is megindította a 
nyomozást, annál is inkább, mivel a héjjasfalvi állomásra megérkező 
szállítmányok közül az egyik láda megrongálódott és néhány fegyver kihullott 
belőle. Erre a rendfenntartó hatóságok átvizsgálták a teljes vagont, amelyben 
nem kevesebb, mint 97.000 töltényt találtak. Brassóban is kutatni kezdtek a 
Háromszékre küldött szállítmányok után, itt gépalkatrész feliratú ládák lettek 
gyanúsak. Ezek a kézdivásárhelyi Nagy Ezékielnek voltak címezve: a ládákban 
fegyverek és tölténytáskák voltak. Brassóban még találtak 1176 török fezt 
[kalapot] is. Innen a nyomok Háromszékre, majd a Kászonokba vezettek. Az 
utóbbi öt falut takart: Kászonaltízt, Kászonfeltízt, Kászonjakabfalvát, 
Kászonimpérent és Kászonújfalut. A letartóztatási parancs 1877. szeptember 29-
én érkezett meg a csíki szervezők ellen. Ezzel párhuzamosan 
Székelyudvarhelyen is folyt a nyomozás. 
Az információk birtokában Tisza Kálmán miniszterelnök utasította gr. Bethlen 
Gábort, Nagyküküllő megye főispánját, hogy fogassa le a vezetőket. Ugron 
Gábor gyorsan Itáliába szökött. Bartha Miklós előbb Nagyszebenbe ment 
unokatestvéreihez, majd rokonához Madarasi Gyulához menekült Gömör 
vármegyébe, Gortvára. Érdekes véletlen, hogy útközben Segesváron, az 
állomáson találkozott gr. Bethlen Gábor főispánnal, aki már tudott a 
mozgalomról és Bartha érintettségéről, s odaszólt neki: „Hová, meddig?” 
„Szebenbe!” – válaszolta Bartha. „Nem elég, tovább!” – volt a válasz. A 
szóváltást Tisza miniszterelnöknek is elmondták, aki szemrehányást tett 
Bethlennek, hogy miért nem fogatta le a körözés alatt lévő Barthát és Ugront. 
Azt felelte erre a gróf, hogy „nem vagyok én zsandár!’ – írja Szádeczky K. 
Lajos tanulmányában. 
 



13 
 
Házkutatás 
 
Bartha Miklós távollétében 1877. október 13-án, Hildebrand és Hints Miklós 
marosvásárhelyi törvényszéki jegyzők házkutatást tartottak rugonfalvi 
lakásában. (Utasításukra egy székelykeresztúri lakatos feszítette ki az ajtók 
zárjait.) A birtok gazdatisztje vallomásában közölte a jegyzőkkel, hogy gazdája 
12 napja eltávozott. Csak annyit mondott neki, hogy „mint honvéd berukkol”. 
Nem tudja, hogy gazdája hová ment. A falusi bíró, Vetési Pál és Benedekfi 
Sándor esküdt, személyleírást adtak a körözött Bartháról. Eszerint: „Bartha 
Miklós úr helybeli birtokos, kath., mintegy 27-28 éves, magas termetű, kemény 
testalkatú, szőke, szabályos képű, piros színű, gesztenye hajú, és körszakállú, 
szemei kékek, ruházata rendes, úri. Atyja a Szilágyságból került Székelyföldre.”  
Bartha köröztetését és letartóztatását ezután a marosvásárhelyi vizsgálóbíró 
1877. október 15-én, Csíkszeredáról rendelte el. Indokolásként Szűcs Mihály 
vallomását hozták fel, aki elmondta, hogy Csüdör András nevezetű egyén Bartha 
leveléhez kereste meg. Filipescu honvéd hadnagy pedig kijelentette, Bartha a 
toborzásra Csíkszeredán 2000 forintot adott neki, elismervény ellenében. A 
letartóztatási végzésben a bíró leszögezte, a gyanúsított „nyomtalanul távozott és 
megszököttnek tekintendő”.  
Hildebrand jegyző október 18-án Csíkszeredáról utasította az udvarhelyi és 
oláhfalusi csendőrparancsnokságot, hogy vizsgálják át a fürdőket is, amikor a 
szökött politikusokat keresik. November 19-én hallgatták ki Székelykeresztúron 
Éltető Károly 32 éves mészárost. Ő annyit árult el, hogy egyszer a piacon, ahol 
mészárszéke volt, megszólította Bartha Miklós, „ha valami lenne az alakulatban 
lévő székely légióból, nem lennék-e hajlandó a török segítségre elmenni?” Ő 
nemet mondott, családjára hivatkozva – mondta. 
 
A vizsgálóbizottság előtt 
 
Bartha végül feladta magát a hatóságoknak, valószínűleg családi tanácsra. 1877. 
november 25-én, Balogfalva vasútállomásról (Gömör vármegye) táviratot 
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küldött Hildebrand vizsgálóbírónak Marosvásárhelyre, s bejelentette: 
„Személyes jelentkezés végett útnak indultam Marosvásárhely felé.” 
Hamarosan megérkezett kedvelt városába, Losoncra. Innen még aznap feladott 
egy levelet Marosvásárhelyre, a m. kir. bíróságnak címezve. Ebben megemlíti, 
hogy „hosszas utazásom közben most akadt történetesen kezembe a ’Kelet 
Népe’ című hírlap f. évi okt. 28-ik száma. Meglepetéssel olvastam ott, hogy a 
kézdivásárhelyi bíróság annyira bebizonyítva látja a ’nyilvános 
csendháborításnak’ qualifikált ’székely mozgalomban’ való részességemet, 
miszerint szükségesnek tartotta előleges letartóztatásomat elrendelni és ennél 
fogva személyemet hivatalosan köröztetni”. Ezt követően „bízva 
ártatlanságában” bejelenti, a letartóztatással járó kellemetlenségeket szeretné 
elkerülni, ezért útnak indult Marosvásárhelyre. 
Rendben megérkezett, kihallgatására 1877. november 29-én került sor első 
ízben. A bíró első kérdése arra irányult, hogy megtudakolja, „az Oláh-
Moldvaországba betörni szándékolt, a török segítségre menendő székely 
csapatok” alakításában közreműködött-e, toborzott-e személyesen, vagy mások 
által? Bartha kitérő választ adott: „A székelyföldi mozgalomban részt nem 
vettem”, a hírlapokban olvastam róla. Korábban szeptemberben, Háromszékben 
jártam, ott „pletykaképpen hallottam, hogy Horvát Ignácnál fegyver volna 
elrejtve a székelyföldi mozgalomra vonatkozólag, mit én agyrémnek tartottam.” 
Hozzátette, Geréb János, Sepsiszentgyörgy albírója mesélte el neki. 
Megemlítette azt is, hogy utazása során járt Szentiványon, Kovásznán, 
Kézdivásárhelyen, Nyujtódon és Hatolykán. Utazásának több célja volt. Az 
egyik abból eredt, hogy a nyáron meglátogatta Mayer Reymund és Kazinczy 
Béla lakásán, akik elmesélték, hogy a torjai barlang közelében lévő Bálványos 
várának romjai közelében vastelepet fedeztek fel. Ez felvetette számukra egy 
bányanyitás lehetőségét. Ezért felkérték Barthát, hogy alakítson 
részvénytársaságot. Politikai célja is volt utazásának – mondotta –, mivel 
helyteleníti a „közgazdasági kiegyezést” Béccsel, fontolgatja egy párt alakítását. 
Emiatt több egykori iskolatársát meglátogatta az említett településeken. 
A bíró rákérdezett, járt-e Csíkszeredán, ha igen, kikkel érintkezett? Egyesek 
szerint – mondta a bíró – „maga is szólított fel egyéneket a tervezett székely 
légióba, mely Moldvába volt betörendő”. Bartha azt válaszolta erre, csak egy 
éjszakát töltött a városka vendéglőjében, nem emlékszik kivel beszélt. Pedig 
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egyesek szerint kétezer forintot adott nyugta ellenében a közreműködőknek – 
folytatta a bíró. Bartha ügyesen kitért: „Ily ügyben azt hiszem, nyugtát nem 
szokás venni! 2000 frttal háborút csinálni nem lehet!” 
Rákérdezett a vizsgálóbíró arra is, hogy milyen „összeköttetésben” volt Ugron 
Gáborral? Bartha egyértelműen kijelentette, „a mozgalomban, sem annak 
létrehozásában részt nem vettem, e tekintetben senkivel s így Ugron Gáborral 
sem érintkeztem!” 
A bíróság Marosvásárhelyen 1877. november 29-én, dr. Binder elnöklete alatt 
végül úgy döntött, hogy Bartha Miklós fellebbezését elfogadja. Érdekes volt a 
határozat, hiszen az elnök Bartha szabadon bocsájtását ellenezte, viszont a 
bizottsági előadó Fekete Gábor és a szavazóbíró Tibáld Mihály támogatták 
Bartha kérését. 
Másnap, november 30-án Lénárd kir. ügyész ezt megfellebbezte a kir. 
ítélőtáblánál, mint indokolásában írta: Éltető Károly tanú vallomásán kívül a 
vizsgálatok azt mutatják, hogy „Bartha Miklós a fennforgó bűntény egyik 
bűntényezőjének tűnik fel”. (Ld. Szádeczky K. Lajos i. m. 101. old.) 
Végül a marosvásárhelyi kir. ítélőtábla 1877. december 4-én meghozta 
határozatát. Úgy döntött, hogy „Bartha Miklóst fogadalom mellett szabadlábra 
tétetni határozta, elégtelen gyanúokok alapján”. A „fogadalom” a gyanúsított 
részéről azt jelentette, hogy Rugonfalvát nem hagyhatja el, s a törvényszék 
idézéseire megjelenik. Bartha ezután kérte, hogy másolatban megkaphassa a 
táblabíróság végzésének indokolását. Kérését elutasították. 
Ezután fellebbezett 1878. január 13-án a székelykeresztúri járásbírósághoz, de 
március 5-én ismét megtagadták az indoklás közlését. A szabadon bocsájtási 
végzés ellen „fellebbezési joga úgy sincs”, másrészt az indokok között további 
vizsgálati utasítások vannak, melyek titkosak – áll a végzésben. 
A székely puccs fő hangadóit Sebestyén Mihály királyi főügyész irányításával 
elég gyorsan felgöngyölítették. 1878 januárjában mindenkit feltételesen 
szabadlábra helyeztek, a „bűnvizsgálatba vett hazafiakat” a magyar kormány az 
1878. május 2-i kormányülésen pedig kegyelemben részesítette. A Magyar 
Királyi Kúria döntése alapján, 1878. május 16-án törölték a pereket. 
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Párbaj 
 
Bartha Miklós kis birtoka Rugonfalván szerény anyagi jövedelmet hozott, ezért 
rákényszerült, hogy biztos állást keressen. Előbb eladta házát és birtokát 
Apollónia testvérének, majd 1879-ben Kolozsváron vállalt hivatalt a 
Földhivatalnál, ahol „kataszteri biztos” lett. (Kolozsváron a Híd utca 7. szám alá 
költözött.) Mellette 1879. december 1-től a kolozsvári Magyar Polgár című lap 
szerkesztője lett, ahová K. Papp Miklós főszerkesztő invitálta. Egyetlen kikötése 
volt, ebben szerepet játszott Ádám Dénes sógorának tanácsa, hogy nem 
kötelezhető politikai cikkek írására. A lap ugyanis Tisza Kálmán szabadelvű 
politikáját támogatta. Bartha cikkeit „Z, Zongor, Zete, Csergő, Garon” írói 
nevek alatt jelentette meg, ritkán használta ekkor a „b. m.” rövidítést. 
Bartha tárcacikkeiben többször kritizálta a Hoitsy Pál által szerkesztett fővárosi 
Függetlenség című lap, a 48-as Függetlenségi Párt közlönyének több írását. 
Különösen a lapalapító Verhovay Gyula szélsőséges nézeteitől határolódott el 
joggal, akivel 1880-ban a párt is szakított.  
A Függetlenség felelős főszerkesztője, dr. domályosi Hoitsy Pál (1850-1927) 
kezdetben nem tudta ki a kolozsvári kritikus, de miután Bartha felfedte magát, 
leutazott Kolozsvárra. Barthától elégtételt kért, de mivel visszautasításra talált, a 
vita vége pisztoly-párbaj lett. Bartha párbajsegédjének gr. Bethlen Istvánt és gr. 
Kemény Endrét kérte fel. A Kolozsvár határában fekvő lóversenytéren álltak fel 
a párbajozók, 35 lépésre egymástól, 10-15 lépés „avance”-al, vagyis ennyivel 
közeledhettek egymáshoz. Az „avance” (közeledés) mellett a lövés idejét 15 
másodpercben állapították meg. Az adott jelre Bartha megtette a 10 lépést, 
Hoitsy azonban nem mozdult helyéről, hanem felemelte pisztolyát és célba vette 
ellenfelét – írja Sebesi Samu tanulmányában (44. old.). Bethlen gróf számolta 
hangosan a másodperceket, Bartha várt, mint sértett fél, hogy ellenfele lőjön. 
Mikor már 13-nál tartott a számlálás, Bartha felkapta pisztolyát és lőtt, Hoitsy 
viszont mivel kifogyott az időből, válaszul nem lőtt. Bartha felajánlotta, hogy 
ismét lőjenek, de az ellenfél-szerkesztő ezzel nem élt: erre a segédek 
befejezettnek nyilvánították a párbajt. Későbbiekben összebarátkozott a két 
egyéniség.  
A Magyar Polgár főszerkesztője, Papp Miklós 1880 elején elhunyt, helyére 
Nagy János került. Bartha neve is felmerült a posztra, de mivel tudható volt, 
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hogy átvinné a lapot a függetlenségi párti vizekre, Nagyot bízták meg a 
szerkesztésssel. 
 
Lapalapítás  
 
Mértékadó kolozsvári egyének, így Gajzágó Manó ügyvéd, Szvacsna Géza, a 
későbbi polgármester, ez után különösen szorgalmazták, hogy Bartha Miklós 
indítson egy önálló ellenzéki lapot. A döntést Jékey Aladár költő és Szász Gerő 
ref. lelkész, az Erdélyi Protestáns Közlöny szerkesztőjének levelei döntötték el: 
Bartha hivatali teendője miatt Teke faluban tartózkodott, amikor megkapta 
levelüket és meghozta a kedvező döntést. 
Bartha Miklós 1880. augusztus 13-án, Kolozsváron aláírta a lapalapítási 
szerződést Stein János kiadóval. Ellenzék címmel adták ki a napilapot, 
mutatványszáma 1880. szeptember 21-én jelent meg. A folyamatos kiadás 1880. 
október 1-jén indult meg. Bartha Miklós lett a tulajdonos és főszerkesztő, a 
kiadó évi négyezer forintot fizetett neki, az évi előfizetési díjat 12 forintban 
állapították meg. Bartha lapja félhivatalosan a Függetlenségi Párt „erdélyrészi 
közlönye” szerepét töltötte be. Bartha 1895-ig jegyezte a lapot. A lap mottója: 
„Fortiter in re, suaviter in modo” [Légy határozott a lényegben, de körültekintő a 
végrehajtásban – S. S.], igen szerencsés választás volt. 
 
Katonatisztek akciója 
 
Az Ellenzék 1880. november 1-jén, szerdán a 34. számában politikailag 
felkavaró hírt közölt 3. oldalán legalul: a „Lajdinánt-ügy” kiemelt címmel. 
Ebben olvasható: „Gusztáv Ristownak hívják azt az apró hadnagyot, ki az egy 
éves önkénteseket itt Kolozsvárt, állandóan ’magyar kutyáknak’ nevezi. A fiúk 
közt nagy ezért az elkeseredés. Soha se bántsák! Nem azért él a német magyar 
kenyéren, hogy meg ne marja a gazdáját.” 
A cikk megjelenését követően Ristow hadnagy nevében két osztrák katonatiszt, 
név szerint Edmund Dienstl főhadnagy és Forget hadnagy, a közös hadsereg 
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Kolozsváron állomásozó 51. gyalogezredének tisztjei, a kormány félhivatalos 
lapjának számító Kelet című lap (főszerk. Békésy Károly közgazdász) 
szerkesztőségébe bementek. Ott kérték az Ellenzék hírét cáfoló nyilatkozat 
közzétételét. Ezután a Kelet szerkesztőségének Főtér 4. sz. alatti helységéből 
átsiettek az Ellenzék Bel-Király [ma I. C. Bratianu] utca 16. szám alatti 
helyiségébe, s ott sajtó helyreigazítást követeltek. Egyúttal Ristow hdgy. 
megbízásából közölték, tiszttársuk „nem tartja gentleman-nak” a főszerkesztőt. 
A kijelentés mélyen sértő volt. Bartha válasza határozott és rövid volt: német 
nyelven közölte, „egészen közönyös vagyok aziránt, hogy személyem felől ama 
hadnagynak miféle véleménye van” – mondta.  
A következő napokban a Kelet és az Ellenzék napilapok hasábjain sajtóvita 
bontakozott ki. A helyi rövid hírek rovatban Bartha Miklós kijelentette, ha 
megindul a katonai vizsgálat az ügyről, kiadja az önkéntesek neveit, akik 
biztosították, hogy készek tanúskodni. 
Bartha a pénteki számban hírt adott az osztrák tisztek újabb látogatásáról is. 
Álláspontjának az volt a lényege, hogy nem érzi magát kötelezve, hogy 
elégtételt adjon. A közügy területére tartozó ügyek igazságos szellőztetésére 
joga van. Az ezzel ellentétes törekvés „terrorizálás”, a sajtószabadság 
megsértése. Jól tudta, hogy szinte szállóigévé váltak a Monarchia hadseregének 
bizonyos köreiben a „magyar kutya”, a „Kossuth-kutya” kifejezések.  
Az Ellenzék 1880. november 13-i, szombati száma idézte a Budapest című 
ellenzéki napilap véleményét, mely támogató volt, de igen kemény fogalmazású: 
„Hát nem tudják azt a hetvenkedő goromba frátert móresre tanítani. Bizonyosan 
azon reményben pimaszkodik, hogy őt is ezredessé nevezik ki. Ostort neki” – áll 
a cikkben. 
A Kelet egyébként szerdán lehozta Ristow hadnagy „önmagát tisztázó 
nyilatkozatát”. Sorsdöntő lett 1880. november 13-a, mely szombatra esett. Az 
Ellenzék aznapi számát a rikkancsok már széthordták, amikor de. 11 órakor 
Ristow hadnagy tiszttársával, Dienstl főhadnaggyal bement a napilap 
szerkesztőségébe katonai egyenruhában. Fedetlen fővel jelentek meg és 
lovaglóostorral (korbáccsal) a kezükben. A hivatali helységben Bartha Miklós 
főszerkesztőn kívül Kabdebó Ferenc és ifj. Frits Albert újságíró munkatársak 
voltak jelen. Bartha íróasztalánál álltak meg a tisztek, és Dienstl főhadnagy 



19 
 
megkérdezte németül: Hajlandó-e a főszerkesztő elégtételt adni 
hadnagytársának?  
Sebesi Samu idézett tanulmányában Bartha válaszát így interpretálja: „Ha 
Rüstow hadnagy úr beigazolja, hogy nem írtam igazat: elismerem hibámat, a 
cikket visszavonom, s ha akarja Rüstov úr, fegyveres elégtételt adok!” – 
mondotta. „És másképp nem? – volt a kérdés, majd a nemleges válaszra Ristow 
hdgy. a bal kezében szorongatott korbácsot áttette a jobb kezébe. Bartha látva a 
szándékot, íróasztala mellől somfabotot vett kezébe. Bartha egyik kollégája nem 
értette jól németül a szavakat és rákérdezett. E pillanatban Ristow hdgy. 
felemelte a korbácsot és Bartha vállára ütött, mire a szerkesztő a tiszt fejére 
sújtott. Megtántorodott az osztrák, majd kirántotta kardját és Bartha fejére 
sújtott, szerencsére botja felfogta az erős vágást, viszont kettétört. Ekkor Bartha 
a tiszt mellé ugrott; egyik kezével a földre rántotta, a másikkal a kardot tartó 
kezének csuklóját szorította le. Bartha munkatársai segítségért kirohantak a 
helyiségből az utcára, mire Dienstl fhgy. kardot rántott és hátulról erős vágást 
mért a szerkesztő fejére. Ristow is felállt, így ketten estek neki Barthának. 
Sebesi leírja, hogy Bartha súlyosan megsebesült, „ujjairól és kézcsuklóiról 
cafatokban csüngött a vérrel borított izom”. Mikor már nem bírta kezét 
védekezésül felemelni, az előszoba felé indult, de a szőnyegben elbotlott, mire a 
tisztek a hátába szúrtak. Az ajtó félfájáig azért elért, annak keretének 
szemöldökfáján 25 kardvágást számoltak meg később. 
A szerkesztőségi szolga siránkozására a hátsó udvarról érkezett ekkor két favágó 
a szobába, a véletlenül arra járó dr. Kerekes Gyula tanársegédnek szólnak, ő 
sürgősségileg ellátja az áldozat sebeit. A tisztek ekkorra már elsiettek lakásukba 
és bezárkóztak. Hamarosan megérkezett Minorich Károly rendőrkapitány is, aki 
egyben alpolgármester volt, s végrehajtotta az első kihallgatásokat. Ekkor már 
sok helyi lakos özönlött a Bel-Király utcába, délután három óra körül 
dobpergéssel megérkezett a készenléti század is, egy székely tiszt vezénylete 
alatt. A katonák feltűzött szuronnyal léptek fel a tömeg ellen, három-négy 
tiltakozó polgárt megsebeztek és a tömeget szétoszlatták. Ristow és Dienstl 
tiszteket előállítják, lakásukról a Szent György laktanyába szállítják át. 
Az élet-halál küzdelmét átélő Bartha Miklóst dr. Brandt sebész főorvos 
irányításával, dr. Benel János és dr. Engel Gábor segédorvosok vették kezelésbe. 
Kezeit megműtötték, fejsebét pedig ellátták. Engel doktor éjszaka is mellette 
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maradt (később a Karolina Kórház igazgatója lett), derék orvostanhallgatók 
pedig virrasztást ajánlottak fel a beteg ágyánál. 
 
Válaszlépések 
 
A súlyos atrocitásra Ugron Gábor sietősen Kolozsvárra utazott. A polgármester 
pedig rendkívüli közgyűlést hívott össze, ahol Szász Domokos (1838-1899) 
egyházi főjegyző, azaz „generális nótárius”, 1885-től református püspök volt a 
főszónok. Őt követte dr. Groisz Gusztáv jogász és Benigni Sámuel. Mindhárman 
egyértelműen „orvtámadásnak” minősítették a véres merényletet. A helyi 
polgárság pedig 1880. november 16-án népgyűlésen tiltakozott a tisztek 
fellépése miatt, beszédet Ugron Gábor és Hegedűs István mondott. 
Bartha első meghallgatására a törvényszéki vizsgálóbíró által 1880. november 
14-én került sor: Romanescu bírónak számolt be esetéről. Sebesülésének első 
részletes leírása a Magyar Polgár című lap 1880. november 15-i 
különkiadásában olvasható: „Jobboldalt a homlokcsonton átterjedőleg 1,5 cm 
hosszú, a koponyacsontokat is sértő vágás. Ettől 2,5 cm-nyire a nyílvarrattal 
párhuzamosan, mintegy 10 cm hosszú, mély seb. A bal falcsonton egy 12 cm 
hosszú, a csonthártyát is sértő vágás. A bal arcon egy másik vágás, a jobb kéz 
hüvelyk, mutató, közép és kis ujja ízületeikben átmetszve, a tenyér egy mély 
vágást mutat. A jobb falkaron egy 2 cm hosszú vágás. A jobb lapocz [lapocka] 
fölött egy 2 cm mély szúrás. A balkéz-ízület egy vágás által, mely a kéz összes 
hajlító izmait és az egyik kar üterét átmetszette, nagymértékben sértve.” A 
törvényszéki vizsgálat lezárását követően az Ellenzék 1881. január 26-i 
lapszáma ír arról, hogy Bartha élete égéig „állandó nyomorékság”-gal fog 
küszködni. A vizsgálat megállapította ugyanis, hogy „csupán a balkéz mutató 
ujja és a jobb kéz hüvelykujja fogják visszanyerni teljes mozgási képességüket. 
A többi ujjak részint egészen használhatatlanok, részint ízületi merevségek miatt 
csak kevéssé lesznek használhatók.” Sajnos a megállapítások beigazolódtak. 
Bartha Miklós betegágyából 1880 Karácsonya után kelt csak fel. Újév első 
napján mondta tollba betegsége utáni első cikkét, mely A hála nevében címmel 
jelent meg. Kedvesen így ír ebben: „Végig tekintek azok névsorán, akik 
szerencsétlenségem felett nyilvánosan feljajdultak, s míg egyfelől a 
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megindulásnak egész mélységét érzem, másfelől megdöbbenve gondolok a 
tartozás ama nagyságára, mely a közrészvét által egész életemre nehezedett”. 
1881 januárjának végén a megüresedett kétvízközi választókerületben 
megnyerte a törvényhatósági bizottsági választást, a 255 szavazatból 119-et 
hozott el, ő azonban országgyűlési mandátumra vágyott. 
 
Interpelláció (1880) 
 
S 1905-ben, Bartha Miklós temetésének búcsú órájában, az ott álló idős 
politikusok közül többen szemtanúként visszagondoltak a magyar országgyűlés 
képviselőházának 1880. november 15-i plenáris ülésére. Emlékezetesen 
nevezetes nap volt ez, hiszen az 1848-as honvédsereg egykori őrnagya, a később 
balközéppárti, majd szabadelvű Péchy Tamás (1829-1897) házelnök megadta a 
szót Baross Gábor jegyzőnek, aki a következő napirendi pontot olvasta fel: „Gr. 
Péchy Manó, Kolozsvár első kerületének országgyűlési képviselője, a kolozsvári 
katonai kihágás ügyében sürgős interpellációt jelent a belügyminiszter úrhoz”. 
Az aulikus házelnök körültekintett, majd kemény tartással hozzáfűzte; általában 
az interpellációk a Házszabály rendelkezései szerint mindig a plenáris ülés 
végén kerülnek sorra, de „megtörténhetik”, hogy a belügyminiszter valami 
okból nincs jelen, s akkor nincs lehetőség az azonnali válaszadásra. A képviselő, 
ha ennek ellenére, „amennyiben interpellációját, mint sürgőst azonnal meg 
akarná tenni, azt hiszem a t. Ház ezt meg fogja engedni” – fűzte hozzá, ezáltal 
szabad utat engedett az interpelláció elmondására. 
A bekiabálásokra – Halljuk! Halljuk! – azonnal felpattant Péchy Manó képviselő 
(a házelnök rokona, a reformkorban Abaúj vármegyét képviselte az 1839/1840.-i 
diétán) és felolvasta: „Van-e hivatalos tudomása az igen t. belügyminiszter 
úrnak azon sajnos katonai kihágásról, mely e napokban hírlapilag közöltetett, és 
mely Kolozsvár város közönségének, nemcsak nyugalmát felzaklatta, hanem a 
lakosságot folytonosan izgalomban tartja. Ezen súlyos katonai kihágás 
következtében két közös hadseregbeli katonatiszt egy kolozsvári 
hírlapszerkesztőt, Bartha Miklós urat, saját lakásában megrohanván, rajta súlyos 
és életveszélyes sebeket ejtett”. A szabatosan megfogalmazott felvetéshez 
hozzáfűzte, külön kéri a miniszterelnököt, aki egyben a belügyi tárca vezetője is, 
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hogy „a tényállás constatálása után a bűnösök példásan mielőbb 
megfenyítessenek.” 
Ezt követően a házelnök visszavette a szót, s utasította Beőthy Algernon 
jegyzőt, hogy az interpellációt, fontosságára való tekintettel, ismét olvassa fel, 
mivel „a zajban nem igen volt hallható”. Ezután László Imre (1810-1884) a 
zilahi választókerületet képviselő függetlenségi párti honatya kért és kapott szót. 
A tapasztalt politikus teátrális mozdulattal kihúzta zsebéből A Hon című 
napilapot és felolvasta az abban megjelent, Kolozsvárról keltezett táviratot: 
„Vérengzés Kolozsvárott. Ma délben az ’Ellenzék’ szerkesztőjét, Bartha Miklóst 
két közös hadseregbeli tiszt összevagdalta; életben maradása kétséges. Bartha 
lapjában azt állította, hogy az önkénteseket a hadnagyok magyar kutyáknak 
nevezték. A tisztek ezért elégtételt kívántak; Bartha bebizonyítván állításának 
igazságát, az elégtételt megtagadta. Ma Rüstow és Dienstl hadnagyok 
korbáccsal mentek Barthára, ki bottal védte magát, a tisztek kardot rántottak és 
összevagdalták Barthát, ki fején, arcán, mindkét kezén tátongó sebeket kapott”. 
A képviselő hozzáfűzte, amikor a nép „görnyedve” hordozza a „már-már 
elviselhetetlen terheket”, most az is kiderül, a polgárok életbiztonsága, „a házi 
szentély” sincs kellően védve. Emlékeztetett arra is, hogy „nem az első ilynemű 
eset”. 
Ez tényleges utalás volt az 1879. november 4-én, Egerben történt 
zászlógyalázási ügyre. Egerben ugyanis az uralkodó névnapjára rendezett 
ünnepségre már gyülekeztek a meghívott katonai és polgári vendégek, amikor 
Seemann Alajos alezredes – a báró Nagy nevét viselő 60. gyalogezred 
parancsnoka – megpillantva a tiszti kertben kitűzött nemzetiszínű magyar 
zászlót, így kiáltott rá a rendező tisztre: „Herunter mit den Fetzen!” (Le azzal a 
ronggyal!), s eltávolíttatta a zászlót. 
Tisza Kálmán miniszterelnök az interpellációra nyomban válaszolt. Tényszerűen 
közölte: táviratban utasította a nagyszebeni katonai parancsnokságot, állítson fel 
a tényállás tisztázására vegyes vizsgálóbizottságot, amely polgári és katonai 
személyekből állt. Az interpellációra adott választ a T. Ház ezután felállással 
tudomásul vette. 
A Bartha Miklós ellen fellépő osztrák tiszteket a katonai bíróság később 
felelősségre vonta: a nagyszebeni katonai törvényszék 1881. január 27-én kelt 
enyhe ítéletében Dienstl főhadnagyot és Ristow hadnagyot, két hónapi vizsgálati 
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fogság beszámításával, héthónapi – minden második hónapban 
„magánfogsággal súlyosbított” – börtönbüntetéssel sújtotta. 
Ristow hadnagyot hamarosan a közös hadsereg „tiszti kötelékéből” 
elbocsátották, számára Albrecht főherceg, a hadsereg főfelügyelője adott egy 
időre állást béllyei uradalmában. Később Gustav Ristow visszakerült a közös 
hadseregbe: előbb a Liebenau-i, később a prágai kadétiskola vívó tanára lett. 
Innen a bécsi Teréziánumba került, ahol Luigi Barbasetti olasz vívómester 
mellett kardforgatást oktatott a növendékeknek, s megkapta az ezredesi 
rendfokozatot. A századfordulót követően párbaj- és vívókézikönyvet, illetve 
tiszti becsületkódexet is kiadott. Ehrenkodex című munkáját [Becsületkódex. „A 
tisztek (tiszt- vagy kadétjelöltek) és egyéves önkéntesek magatartására 
vonatkozó intéseket és tanácsokat tartalmazó függelékkel a becsületbeli ügyeket 
illetően”] 1912-ben újra megjelentette. Gustav Ristow ezredes az albániai Berat 
várának ostrománál esett el 1917-ben. Társát, Dienstl főhadnagyot „szolgálati 
érdekre” hivatkozva 1881-ben elhelyezték Kolozsvárról egy galíciai garnizonba. 
 
Képviselőválasztás 1881-ben 
 
Bartha Miklós az 1880-as osztrák katonatiszti akció után országos ismertségre 
tett szert. Felkavarta ugyanakkor saját táborát lapjában, az Ellenzékben 1881. 
március 4-én megjelent cikke, mely Teendőink címet viselte. Meghökkenést 
okozott függetlenségi körökben, mert azt javasolta pártjának, hogy vegyenek 
részt a közösügyi delegáció munkájában. „Be kell mennünk – írta – a 
delegációba is, hogy a párt keze minden téren, szabadon mozoghasson. A 
delegáció rossz intézmény ugyan, de szent tartózkodásnak helye nincs! Minden 
tért el kell foglalni, minden becsületes eszközt meg kell ragadni, ha 
nemzetünknek használni akarunk!” Irányi Dániel, az országos ellenzéki párt 
elnöke nyomban cikket küldött Kolozsvárra, tiltakozva a sarkalatos ellenzéki 
álláspont megkérdőjelezése miatt. A kiszámíthatatlan hírlapi vitát szerencsére 
megszakította az esedékes 1881-es képviselőválasztás. 
Kolozsvár I. kerületében Bartha Miklós indult Hegedűs Sándorral szemben. A 
II. kerületben Ugron Gábor lépett fel Bokros Elek ellenében. A Barthát jelölő 
népgyűlésen Benigni Samu nagyiparos elnökölt, ajánló szavaira viharos éljenzés 
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tört ki. Bartha politikus köre azonban tartózkodó volt, Kolozsvár a mindenkori 
kormányhatalom támaszának számított, ezért a választás napján, 1881. június 
24-én azt írta az Ellenzék, legyenek óvatosak. Az eddigi gyakorlat szerint „a 
kormánypárt hallatlan pressiója és vesztegetése következtében pártunk jelöltjei 
kisebbségben maradtak”. A lap e száma még ki se került a nyomdából, mikor 
megjött a hír, Ugron Gábor 9, Bartha Miklós pedig 43 szavazattöbbséggel 
megnyerte a választást. Bartha besietett a nyomdába, ahol a lap utolsó oldalát 
készültek a nyomdagépbe berakni, erre a főszerkesztő beszúrta a hírek elejére: 
„Mai vezércikkünk nem gilt! [érvényes]”. 
Dr. Jeney Viktor egyetemi tanár, mint választási elnök, Bartha korrektségét 
méltányolva, a mandátum átadásakor így szólt: „Nem tartozunk ugyan egy 
párthoz, de azért a győzelemhez gratulálok!” – idézte szavait Sebesi Samu 
írásában. (58. old.) A választási banketten, 1881. július 10-én jelentették be a 
városi Vigadó épületében, hogy Bartha Miklós a kolozsvári mandátumot 
elfogadta, noha Szilágysomlyón is megválasztották. 
A politika változékonysága miatt, a következő évben Bartha Miklós kiadót és 
nyomdát változtatott: lapját, az Ellenzéket ezután Magyary Mihály adta ki és 
nyomtatta. A változás ellenére a politikai irányvonal elvei maradtak: 
„Megmondani az igazat fent és lent egyaránt, – üldözni a gonoszságot, – 
kinevetni az üres gőgöt, védelmezni az üldözöttet, kihirdetni az erényt, leálcázni 
a bűnt s a nyilvánosság jogát és le nem kötelezett hangját vinni a közérdek 
tusaiba: íme, az ’Ellenzék’ programja!” 
Az 1884-es országgyűlési képviselő választáson Bartha Kolozsváron alulmaradt 
Hegedűs Sándorral (1847-1906) szemben, aki 1875-től képviselte a Szabadelvű 
Pártot. Hegedűs a helyi Magyar Polgár, majd Jókai Mór A Hon (1863-1882) 
című lapjának volt vezércikkírója. Családi kötelék is fűzte Jókaihoz, sógora volt, 
felesége Jókai Jolán írónő. Hegedűs a közgazdaságtan elismert szakértőjeként, 
1899-1902 között Széll Kálmán kormányában betöltötte a kereskedelemügyi 
miniszteri posztot. 
Hegedűs Sándor 1884. július elejére népgyűlést hirdetett választási győzelme 
megünneplésére Kolozsváron. A vasútállomástól hosszú díszelgő kocsisor 
kísérte be a város főterére. Ott azonban hirtelen egy kőzápor zúdult a kocsisorra, 
többen megsérültek. A vizsgálat során Erdélyi Béla vasúti tisztviselő Bartha 
lapjának munkatársát Sebesi Jóbot vádolta meg, hogy neki előzetesen tudomása 
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volt a készülő atrocitásról. Sebesit vizsgálati fogságba helyezték, Bartha kiállt 
mellette lapjában. A végén Erdélyi és Bartha között pisztolypárbajra került sor. 
Miután Erdélyi lőtt, Bartha eldobta pisztolyát. Jelképes gesztus volt, hisz 
nyomorék keze nem volt már alkalmas párviadalra, ezzel szerencsére véget ért a 
becsületbeli ügy. 
A kolozsvári sikertelen választás ellenére Bartha mégsem maradt mandátum 
nélkül, mert Csíkszeredában megválasztották képviselőnek. A családi egyedüllét 
gyakran elkeserítette. Ilyenkor fáradalmait gyakran Kolozsváron, a várostól 
délre eső domboldalon, Házsongárd „kuglizó árnyas fái alatt pihente ki, hűs 
italok üdítő csöppjei mellett” – írja találóan Sebesi Samu.  
Családi életében is változás állt be hamarosan: 1885. március 21-én házasodott 
össze Gyaluban, Gallus Klein Rózsikával. Barthának ez a második házassága 
volt. A párt Kovács Ödön ref. lelkész adta össze. Kedves felesége hű társa lett, 
Miklós nejét Rözgének becézte. Az esküvőt olaszországi pihenés követte, 
Rómába, Velencébe, Milánóba és Nápolyba is eljutottak. (Húsz írását küldte 
haza lapjának, a tárcák rovatában Útközben címmel jelentek meg.) 
Barthának hírlapi cikkeivel, a neves erdélyi politikus Ugron Gábor 
támogatásával úttörő szerep jutott a Kolozsváron hivatalosan 1885. április 12-én 
megalakult Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) 
megalakításában. Az alapszabály előkészítéskor Bartha Miklós már márciusban 
így határozta meg az Egylet célját: „A hazafiság fejlesztése nemzeti irányú 
művelődés által”. Az EMKE megnevezés Sándor József (1853-1945) etnográfus 
érdeme, aki az első rendes tisztválasztó közgyűlésen előbb ideiglenes, majd 
1885. augusztus 31-től rendes titkár lett. Az alakuló nagyülésen gróf Bethlen 
Gábor grófot választották elnöknek. Alelnökök: Felméry Lajos egyetemi tanár, 
báró Bánffy Ádám, Haller Károly és Bartha Miklós. Személyi okokból először 
Bartha vissza akart lépni az alelnökségtől, de Bethlen elnök határozott szavaira 
visszakozott. Gr. Bethlen Gábor ugyanis így szólt. „A közgyűlés általános 
bizalma – úgymond – Önt választotta meg, tehát maradnia kell. Kimondom, 
hogy Ön az Egylet egyik alelnöke!”  
Bartha Miklós munkássága ebben az időben kiszélesedett, publicisztikai és 
szépírói írásai mellett jelentős politikusi kiállásai is voltak. Emlékezetes 
parlamenti beszéde 1886. március 2-án a képviselőházban A 
köztörvényhatóságokról szóló törvényjavaslat vitájában hangzott el. Példaadó 
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korrektséggel mondta. „Én most abban a különös helyzetben vagyok, hogy 
cáfolva a kormányt, védelmezem az évek óta szokásos vádak ellenében”. A 
központosítás miden veszélye között látni kell, hogy „nálunk a hatalomnak csak 
egyik, még pedig a gyengébb keze van Budapesten, a másik, az erősebbik, mely 
a külügyek és a hadsereg gyeplőjét tartja, Bécsben van”. Számára evidencia, 
hogy „a magyar ember hazaszeretete példabeszédes”, de e nemes érzelem nem 
„a véletlen műve”. Szerinte a történelmi alkotmány adja jogi alapját, „mely a 
szent korona tagjának vallotta a nemzet minden fiát, s mely valamennyinek 
előbb közvetlen, később közvetett befolyást engedett az állam, a vármegye és a 
község ügyeire”. (Ld. KN, IX. köt. 301. old.) 
Bartha szónoklata annyira sikeres volt, hogy még a félhivatalos Nemzet című 
lap is elismeréssel írt róla: „Bartha Miklósban egyik leghatározottabb 
ellenfelünket látjuk, nemcsak általában, de a fennforgó különös kérdésben is. De 
mindez nem tartóztat vissza annak elismerésétől, hogy a szélső ellenzék, minden 
népszerűségi váza mellett is, igen gyönge álláspontját, senki sem tudta volna 
annyi bravúrral és ugyanakkor annyi tárgyilagossággal és nemes modorral 
védelmezni.” (Ld. Sebesi i. m. 68-69. old.) 
 
Választás (1887) 
 
Az általános képviselőválasztás 1887-ben, június 17. és július 26. között volt az 
országban. Bartha azonban csak novemberben jutott mandátumhoz, amikor 
Heltai Ferenccel szemben megnyerte az Udvarhelymegye oklándi kerületben az 
időközi választást, s így csatlakozhatott e képviselői ciklushoz.  
Ebben az időben tűnik fel Bartha, mint színpadi szerző: 1888. március 22-én 
Melanie című színművét adják elő a kolozsvári Nemzeti Színházban. A darabot 
Ditrói Mór igazgató rendezte, a színdarab azonban nem ért meg sok előadást. 
 
Családi gyász 
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Bartháékat 1888-ban családi gyász érte, apósa elhunyt. Birtokát azonban Viktor 
sógora családjára hagyta. Bartha Miklós nejével úgy döntött, hogy ők is vesznek 
egy kis birtokot. Ehhez jelentős pénzösszeg kellett, ezért Bartha napilapjának, az 
Ellenzéknek tulajdonjogát eladta a lapkiadónak, Magyary Mihálynak. Az utóbbi 
egyben segédszerkesztője is lett a lapnak, de Bartha megmaradt felelős 
szerkesztőnek, a napi szerkesztés aprólékos munkáját kollégáira bízta. A 
nyarakat Bartháék Gyaluban töltötték, elhunyt apósa udvarházában. Sajnos 
Miklós gyomorbántalmai a sok idegesség közepette ismét kiújultak. Emiatt 1888 
őszén Kaltenleutgeben városába utazott gyógykezelésre. 
Hazatérése után 1889. május 27-én az Erdélyi Irodalmi Társaság tagjai sorába 
választotta, székfoglalóját Verőfény címmel tartotta meg. 
Gyomorbetegsége ismét jelentkezett, ezért orvosi tanácsra Karlsbadba ment. Az 
ottani orvosi kúra jó hatással volt reá. Hazatérése után Hosszú-Macskáson 
mintegy 3oo holdas birtokot vásárolt, felesége teljes egyetértésével. Bartha 
személyesen irányította a munkásokat, a kőművest, az ácsot, a kertészt és a 
parasztembereket. Szabályos gazdálkodási tervet állított össze. Sokat 
gondolkodott, hogy a lakóépületet miként tegye barátságossá, a hegyre felnyúló 
kertjébe miként vezetesse fel a szerpentin utat. Elképzelése szerint az utat 
díszfenyők, tarka juharfák és árva tölgyek szegélyezzék. A felújított lakóház 
homlokzatára, felesége tiszteletére Bartha kiíratta, „Rözge-lak”, alá pedig a 
kedves mottót: „Imádkozzál és dolgozzál.” A katolikus bencések jelmondata – 
„Ora et labora” – mindig irányadó volt számára.  
A nyarakat Bartháék itt töltötték, kolozsvári lakásukból viszont Budapestre 
költöztek. Bartha Miklós a fővárosban újságírói munkát is vállalt, munkatársa 
lett 1891-ben a frissen alapított Magyar Hírlapnak, amelyet Horváth Gyula 
szerkesztett. Innen 1893-ban átment azután Holló Lajos Magyarország című 
lapjához, ahol vezércikkíróként élénk publicisztikai munkásságot fejtett ki. De 
szerkesztői állását megtartotta a kolozsvári Ellenzéknél is.  
 
Az 1892-es képviselőválasztás 
 
Bartha Miklóst 1892-ben a nagyajtai választókerületben választották meg 
országgyűlési képviselőnek. Ennek fontos politikai előzménye volt. Elvbarátja, 
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Ugron Gábor ugyanis Tisza Kálmán kormányának 1890-ben történt bukása után 
megkísérelte átvenni a 48-as Függetlenségi Párt irányítását. Barthával együtt 
kidolgozta „a kormányképes politikát 48-as alapon” állók programját. Ez a 
perszonálunió elfogadását, az ország önállóságának „fokozatos helyreállítása” 
tervét foglalta magában. E politikai irányváltást azonban nem sikerült 
elfogadtatniuk, ezért Ugron 19 politikus hívével 1890-ben kivált az anyapártból. 
Bartha Miklós csatlakozott a Függetlenségi és 48-as (Ugron) Párthoz, s annak 
alelnöke lett. 
Bartháék az 1892-es választás előtt szövetségeseket kerestek, gr. Apponyi 
Alberttal sikerült megegyezni. Apponyi a képviselő választás előtt leutazott 
Kolozsvárra, hogy megpecsételje a Nemzeti Párt és a Függetlenségi Párthoz 
tartozók fegyverbarátságát. A Nemzeti Párt (1878-tól 1891-ig előbb Egyesült 
Ellenzék, majd Mérsékelt Ellenzék) nevét onnan kapta, hogy a 48-as alapokon 
álló Függetlenségi Párttal szemben a 67-es közjogi alapokon álló, ezáltal a 
korban mérsékeltnek számító ellenzéki csoportosulás volt. 1891-ben a 
névmódosítás gr. Apponyi Albert javaslatára történt. A kolozsvári estebéden 
1891-ben Bartha Miklós felköszöntőt mondott, azt tanácsolta Apponyinak, hogy 
ha a mérsékelt ellenzék elérte már célját, akkor ragadja kezébe „a függetlenségi 
zászlót”. A választás az országban 1892. január 29. és február 3. között zajlott 
le. Ugron pártja 15 mandátumot szerzett, míg Apponyiék 61-et, a klasszikus 
Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt 86 képviselőt mondhatott magáénak, a 
Szabadelvű Párt viszont 243 képviselői helyet szerzett, csupán 8 honatya volt 
pártonkívüli. Gr. Szapáry Gyula kormánya maradt a helyén rövid időre, 1890. 
március 15. és 1892. november 21. között volt hivatalában. 
 
Kossuth Lajos elhunyta 
 
Udvardi és kossuthfalvi Kossuth Lajos (Monok, 1802. szeptember 19. – Torino, 
1894. március 20.) magyar államférfi, egykori kormányzó-elnök 1894. március 
20-án, este 22 óra 55 perckor hunyt el Turinban (Torino), a Via dei Mille 22. 
szám alatti lakásban. Fiai, Ferenc Lajos Ákos és Lajos Tódor, beteg édesapjuk 
ágya mellett álltak. A halál beálltakor gróf Károlyi Gábor (1892-től Cegléd 
képviselője), „gyengéden felnyomta a leejtett állat”, az orvos pedig „lezárta a 
fennakadt pillákat” – írja Katona Tamás Kossuth temetése című cikkében. 
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Egyeztetések  
 
Kossuth Lajos halála előtt már megindult magyar kormányzati kezdeményezésre 
a politikai egyeztetés a kettős monarchia államvezetésével, a várható temetés 
körülményeiről. Kiderült, hogy még mindig az 1889. június 24-i császári 
állásfoglalás az irányadó, mely Tisza Kálmán még 1889. április 28-án elküldött 
levelére volt válasz. Tisza ugyanis felvetette, a természet törvénye szerint 
bekövetkező halál esetén, „lesznek olyanok, akik törvényes úton kívánják 
Kossuth emlékének megörökítését, és tagadhatatlan, hogyha ehhez a kormány 
hozzájárulna, ezáltal egy csapással véget vethetnek minden agitációnak és 
minden zavargó elem pártszempontból kihasználható agitációjának. 
Ha K. L. 1867-ben vagy akár később meghajolva a korona és a nemzet egyesült 
akarata előtt elismerte volna azt az alapot, amely létrehozta ezeket a tényezőket, 
úgy teljes határozottsággal kérném Őfelségét, hogy kegyeskedjék felhatalmazni 
a legalázatosabb magyar kormányt erre az eljárásra. 
Ez azonban sajnos nem történt meg.” 
A király 1889. június 24-én küldött válaszában Tisza Kálmánnak leszögezte, a 
„részvétnyilvánításoknál, gyászünnepélyek tartásánál stb. a tett előterjesztés 
érdekében is, a királyi hatóságok hivatalosan, testületileg részt nem vehetnek, 
valamint egy emlék felállítása iránt netán meginduló mozgalomnál és 
adakozásoknál kormányom tagjai részt ne vegyenek s más magasabb állásban 
lévő hivatalnokok és országos méltóságot viselő egyének is ettől 
tartózkodjanak.” E levél akkor az irattárba került, Kossuth még tovább élt. 
De 1894-ben, amikor Wekerle Sándor miniszterelnök értesült a közeli halál 
várható bekövetkezéséről, egyeztetésre március 18-án elutazott Bécsbe. Wekerle 
a hazai politikusok nyomására felvetette az uralkodónak az állami költségen 
történő temetés lehetőségét, de látva a merev ellenállást, erre azt javasolta, hogy 
a képviselőház költségén történjen a temetés. A császár erre is nemet mondott. 
Wekerle március 20-án táviratban közölte a császár kabinetirodájával, hogy 
mindent elkövet, hogy „a temetési költségeket ne a képviselőház fedezze, hanem 
azok társadalmi térre utaltassanak.” Egyúttal megemlíti azt a véleményét is, 



30 
 
hogy „ha szigorúan véve nem is látszik egészen törvényesnek az, hogy a 
képviselőház viselje a temetés költségeit, politikai bonyodalmak elkerülése 
végett célszerű volna ehhez végső esetben hozzájárulni”. Viszont ha a kérdés 
„társadalmi térre lesz utalva, elkerülhetetlen lesz, hogy a társadalmi úton történő 
adakozásban Őfelségének a végső esetben megadott engedélye alapján is a 
kormány tagjai és magam is részt vegyek”. 
I. Ferenc József király választávirata – Pápay kabinettitkár szignálásával –1894. 
március 21-én, negyed ötkor érkezett meg Budapestre. Ebben a következő 
álláspont volt leszögezve: „...Válaszul a tegnapi táviratra sietek 
Nagyméltóságoddal legmagasabb megbízásából közölni, hogy miután 
Nagyméltóságod maga nem egészen törvényesnek jelzi azt, hogy a temetési 
költségeket esetleg a képviselőház viselje, Őfelségének az a nézete, hogy semmi 
se történjék, ami nem felel meg szigorúan az alkotmányosságnak és 
törvényességnek. Őfelsége továbbá azt véli, hogy nyilvánvaló ellentmondások 
elkerülése végett oly ügyekben, melyre vonatkozólag törvény hozatala ki van 
zárva, minden egyéb ebből folyó és ezzel összefüggő aktusokban a kormány 
tagjai nem vehetnek részt”. (Id. Borus Judit Kossuth a főváros halottja című 
cikkében.) 
 
A képviselőház indítványa 
 
A halálhírt a magyar képviselőházban báró Bánffy Dénes elnök – a bécsi 
intenciónak megfelelően – 1894. március 23-án jelentette be e szavakkal: „T. 
ház! Kossuth Lajos meghalt!” Erre a képviselők mindnyájan felálltak, majd az 
elnök folytatta: „... nem kétlem, méltóztatnak mindnyájan egyhangúlag osztani a 
nagy veszteség felett való fájdalmat, mely pártkülönbség nélkül mindnyájunké”. 
Ezután az elnök előterjesztette javaslatát: a képviselőház az elhunyt „feletti 
fájdalmának és részvétének jegyzőkönyvileg ad kifejezés, s megbízza elnökét, 
hogy erről a gyászoló családot értesítse”. A temetésen a házelnök által kijelölt 
küldöttség képviseli a törvényhozást, mely „a ház nevében koszorút helyez” a 
ravatalra. A képviselőház nyilvános plenáris ülést „a végtisztesség befejeztéig 
nem tart”. (KN 1892. XVII. köt. 317. o.) 
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Több képviselő erre erőteljesebb módosító javaslatot nyújtott be, melyre 
válaszul Wekerle Sándor miniszterelnök (1892-1895) ennyit mondott: „...a 
kegyelet és tisztelet nyilvánulásának módjában lehet közöttünk különbség, de 
maga a tiszteletet érzülete közös és általános”. Ezután a 451 tagú képviselőház 
elvetette a módosításokat, így az elnök javaslata lépett érvénybe, a főrendiház 
elnökével is közölték a döntést. (KN 1892. XVII. köt. 325. o.) 
Wekerle miniszterelnök két tűz közé szorulva, a tisztességes temetés érdekében 
ezután Budapest székesfőváros törvényhatóságára bízta a temetés lebonyolítását, 
hiszen 1892-ben díszpolgárrá is választották a volt kormányzót. Polónyi Géza és 
Kléh István azt is indítványozta, hogy a főváros költségén szállítsák haza 
Kossuth holttestét. Kammermayer Károly polgármestert pedig Kossuth fiai 
külön táviratban értesítették március 21-én, hajnali fél háromkor édesapjuk 
haláláról. A főváros törvényhatósági bizottsága erre összeült még aznap és hét 
pontból álló indítványt fogadott el.  
Ebben kifejezték fájdalmukat az önkormányzati képviselők, melyet 
jegyzőkönyvben megörökítettek. Döntöttek, hogy Márkus József alpolgármester 
vezetésével 25 tagú küldöttség induljon Turinba. Ott a ravatalra koszorút s 
részvétnyilatkozatot helyezzenek el. Jegyzőkönyvileg fejezzék ki hálájukat 
Turin városának. Döntöttek arról is, hogy a Hatvani utca ezután Kossuth nevét 
viselje. A gyászszertartások befejezéséig a közgyűlés munkáját felfüggesztik, az 
iskolai oktatás szünetel, a főváros törvényhatósági hivatala felfüggeszti 
munkáját. A temetést a székesfőváros állja, a később felállításra kerülő síremlék 
elkészítésére 62 tagú bizottságot hoztak létre. (Id. Borus Judit.) 
Kossuth Ferenc és Kossuth Lajos Tódor új táviratban azt is megkérdezték a 
polgármestertől, hogy apjuk tetemével együtt, édesanyjuk és leánytestvérük 
hamvait is hazahozhatják-e olasz honból magyar földbe? Anyjuk, szül. 
Meszlényi Terézia (1809-1865) és lánytestvérük Vilma (1843-1862) eddig olasz 
földben nyugodott. 
Gerlóczy Károly azonnal válaszolt Budapestről: „... a székesfőváros határozata 
értelmében semmi sem áll útjában annak, hogy a megboldogult nejének és 
leányának hamvai a dicsőült tetemével együtt szállítassanak haza.” A magyar 
főváros 25 tagú küldöttsége hamarosan Turinba utazott, ahol március 26-án 
tisztelegtek a gyászoló családnál.  
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A bécsi kamarilla ismét közbeszólt: 1894. március 22-én újabb távirat érkezett 
Budapestre, a miniszterelnökségre. Ebben egy ismeretlen hivatalnok az írta: 
„Azt olvasom az újságban, hogy Kossuth holttestét Fiumén át hozzák. Remélem, 
ez a tapintatlanság, tekintettel arra, hogy a német császári pár Abbáziában van, 
megakadályozható. Arra is figyelmeztetem, minő benyomást keltene 
Horvátországban, ha a halottat ezen az országon vinnék keresztül”. 
Wekerle miniszterelnök sietve intézkedett: gróf Kálnoky Gusztáv közös 
külügyminiszter (1881-1895 között) segítségével az olasz kormánynál eljárt, 
hogy az eddig felmerült vízi szállítás helyett, a halott szállítási engedélyét 
vasútvonalra állítsák ki.  
Március 26-ám pedig Hieronymi Károly belügyminiszter a főispánoknak és 
Fiume kormányzójának címzett 1374. számú körlevelében elrendelte: „A 
Kossuth Lajos elhunyta alkalmából rendezendő gyászszertartásokon vagy 
ünnepélyeken a királyi hatóságoknál, hivataloknál és intézeteknél alkalmazott 
hivatalnokok sem testületileg, sem egyénenként hivatalosan meg nem 
jelenhetnek.” Kitérően hozzátette, ha valaki magánszemélyként elmegy, „ez 
szabadságukra hagyandó”. Még azt is megtiltotta a belügyminiszter, hogy a 
hivatali épületekre gyászlobogót vagy gyászjelvényeket kifüggesszenek, 
emlékműre nem adakozhatnak a hivatalnokok és „országos méltóságot viselő 
egyének”. (Hieronymi belügyminiszter napi jelentéseket küldött Bécsbe Pápay 
Istvánon, a király kabinet irodájának vezetőjén – belső titkos tanácsos – 
keresztül az uralkodó köreinek a temetéssel kapcsolatos hazai 
megnyilvánulásokról.) Endrey Gyula képviselő később április 18-i 
interpellációjában elmondta, hogy tudomása szerint Budapest 
államrendőrségének legalább 1200 „fogdmegje” volt mozgósítva a rend 
fenntartására, a katonai helyőrség részéről pedig kb. nyolcezer katona, de 
vidékről is érkezett erősítés. A főváros törvényhatósági alapszabályának 31. 
szakaszára hivatkozva történt a budapesti helyőrség mozgósítása. 
Március 23-án jelentették Pápaynak Bécsbe, hogy a Nemzeti Színházba előző 
este beözönlött tömeg miatt az előadást – Temesváry Lajos Iskarióth apostol 
című színdarabját adták elő – félbe kellett szakítani. A betódult tömeg 
zászlóvivőjét, Bleicher Ferencet (Egyház Közlöny szerkesztője) letartóztatta a 
rendőrség, s kiszorítottak az épületből kb. 10-12 000 embert. Az épület 
villámhárítójára egy fekete zászlót mégis kitűztek, amit később eltávolított a 
hatóság. A Nagymező utcában az Orpheum színház ablakait bezúzták, hasonló 
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történt a VI. kerületi rendőrkapitányság épületénél is, téglákat is bedobáltak. A 
rendőrök a tömeget kardlapozva kergették szét, 11 rendőr megsérült. Kávéházak 
ablakait is betörték, a Fiume kávéház mellett haladó Keresztes Ferenc munkást a 
gyalogos rohamszázad katonái halálosan megsebesítették a fejtetőjén. (A Rókus 
kórházban halt meg, majd a rendőrhatóság törvényszéki boncolás nélkül 
titokban eltemettette április 9-én.) Március 23-án egyébként csak este 10 órára 
állt helyre a rend. 
A parlament épületénél is volt rendőri fellépés. Endrey képviselő elmondta 
áprilisi 18-án interpellációjában, hogy a lovas rendőrök március 23-án 
„rátámadtak a ház ajtajában álló hírlapírókra, rátámadtak a többi ott álló 
közönségre, azt ütni, verni kezdették, a földre ráncigálták és minden törvényes 
ok nélkül letartóztatták.” Egy hódmezővásárhelyi fiatalembernek Endrey bement 
az épületbe jegyet váltani a karzatra, majd kivitte azt, de a fiút hiába kereste, „a 
ház előtti tért kitisztítva találta” – mondta. Nyolc nap múlva tudta meg tőle, 
hogy az ajtóban állt, ahová Endrey állította, amikor a rendőrök megjelentek és 
az újságírókkal együtt őt is bevitték a rendőrség székházába, és négy órán 
keresztül fogva tartották, később bíróság elé is „czitálták”. (KN 1892. 18. köt. 
90. o.) 
Március 24-én a Kerepesi úti laktanyába erősítésként „négy eskadron 
[pótszázad] huszár és négy zászlóalj gyalogság rendeltetett ki”, egy zászlóaljat 
pedig készenlétbe helyeztek. Mindez azért történt – mondta Hieronymi Károly 
belügyminiszter a parlamentben –, mert a kihágások, az ablakbeverések, a 
Király utcai üzletek sorsa, ahol „mindent porrá zúztak”, a rendőrség vezetését 
arra kényszerítette, hogy március 23-én délelőtt jelentse a miniszternek, hogy a 
rendőrség nem képes a rendet fenntartani”. Így a fővárosi szabályzat 31. 
szakaszának értelmében „az én felhatalmazásom alapján” – mondta a miniszter 
– Sélley Sándor főkapitány „az itteni hadtestparancsnokságtól katonai 
karhatalmat kért”. 
A katonák „nemcsak a kocsiúton, hanem a gyalogjárdákon is gázolták, karddal 
vagdalták a népet és számosakat megsebesítettek” – állította Endrey Gyula 
később a képviselőházban. E fellépések indokolatlanok voltak, homlokegyenest 
ellentétben álltak a katonai szolgálati szabályzat 516., 517. és 518. §-ainak 
rendelkezéseivel, mely szerint – mondta Endrey képviselő – „a közigazgatási 
tisztviselő határozott és indokolt kérelmére akkor van hely a fegyveres erő 
alkalmazásának, ha a megelőző felhívások a törvényes állapot helyreállítására, 
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eredménytelenek maradtak”. Itt közbeszólt Hieronymi Károly belügyminiszter: 
„Meg is történt.” Nem történt felszólítás távozásra, replikázott Endrey. Ráadásul 
a szabályzat értelmében kürtszóval is figyelmeztetni kell a közönséget, „ez sem 
történt meg”. Majd Endrey felmutatott társainak a képviselőházban egy 
összevagdalt kalapot, melyet egy jogász ismerőse viselt. Arról is hírek keltek 
szárnyra – mondotta –, hogy a Károly laktanya és a gellérthegyi citadella 
ágyúkkal és egyéb tüzérségi fegyverekkel lett felszerelve. Ezek szerint „március 
23-25. napjain a főváros utcáit és köztereit „állandóan rendőrség és katonaság 
tartotta megszállva, s három napig a főváros valóságos ostromállapotban volt”- 
állította Endrey Gyula.  
A miniszter válaszait hallva olyan benyomásom támadt, hogy „a t. 
belügyminiszter úr azon elvet vallja: si fecisti, nega” [Ha elkövetted, tagadd!”] – 
összegezte véleményét 1894. április 18-án Endrey Gyula. (I. m. 18. köt. 97. o.) 
A képviselőház végül felállással tudomásul vette Hieronymi miniszter válaszát 
az interpellációra. 
A Budapesti Hírlap írta 1894. március 24-én, hogy a rendőri fellépések 
következtében „45 erősen sebesült van” a sajtóirodán. Az Operaházról és a 
Nemzeti Színházról is levetették a fekete lobogót. (Később Wekerle mégis 
megengedte kitűzését a Nemzeti Színházra, mert „nem állami épület”, ez 
vonatkozik a Nemzeti Múzeumra is.) Az egyetemi ifjak küldöttei március 22-én, 
reggel 8 órakor a Lipót utcai új városháza dísztermében elhatározták, hogy az 
egyetemi kör tagjait kettes csoportokban kiküldi a háztulajdonosokhoz, 
felszólítván őket a gyászlobogók kitűzésére házaikon. (Ahol ennek nem tettek 
eleget, ott a ház ablakait kővel beverték.) A katolikus templomok közül a 
belvárosi ferences templomon és a kassai dómon szintén lengett a fekete zászló.  
A rendbontások hírére Kossuth fiai táviratot küldtek Gerlóczy Károly 
polgármesternek március 24-én. Ebben kérték, hogy „megfelelő módon” közölje 
a fővárosi lakossággal, hogy „minden további zavargástól tartózkodjék, mert 
különben azon kínos helyzetbe jutánk, hogy a hazaszállításra adott 
beleegyezésünket vissza kellene vonnunk”.  
A levelet falragaszok útján kifüggesztette a polgármester a városban, 
alányomtatta, hogy „hazafias bizalommal” csatlakozik ő is a felhíváshoz. A 
zavargások tényleg megszűntek, Hieronymi miniszter március 26-án közölte is a 
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királlyal: „A csend és rend a tegnapi nap folyamán sem háboríttatott. A színház 
előadások zavartalanul folytak le.” 
Az esztergomi Egyházi Közlöny szerkesztői a felzaklatott hangulat 
lecsendülését látva, március 27-én az evangélikus vallású Kossuth haláláról azt 
írták tárgyilagosan: „Kossuth emlékében nem a protestánst, de a magyart 
tiszteljük, szeretjük ennél fogva, meg is adjuk neki azt a tiszteletet, melyet 
polgár polgárnak, hazafi hazafiságnak, vezérfiának, mesterének alkotmánya, 
mondhatnám, megteremtőjének adhat. Zászlókitűzés, mint a hazafiság 
megnyilvánulása, csak annyiban egyházi funkció, amennyiben, mint írva van: a 
hazaszeretet is erény, s így minden pap homlok emelve, büszkén emlegetheti 
Kossuthot, a magyart...” (Id. Borus 9. o.) 
 
 
Búcsúztatás Turinban 
 
Turinban Kossuth elhunyta után másnap, március 21-én kezdték meg a holttest 
bebalzsamozását, s harmadnapra helyezték bele a koporsóba. A koporsó 
fedelének lezárása előtt csángó asszonyok által hímzett szemfedővel borították 
be a halottat. A bajai Ambrozovics Lajos Kossuth szívére helyezte II. Rákóczi 
Ferenc, a vezérlő fejedelem szemfedelének egy darabkáját, melyet Thaly 
Kálmán ajándékozott 1889-ben az emigráns kormányzónak.  
I. Umbertó olasz király (1844-1900) a Kossuth családnak részvétét fejezte ki: 
Crispi kormányfőt kérte meg, hogy Torino polgármestere, Signor Voli útján 
tolmácsolják részvétnyilatkozatát. Budapest küldöttségét a torinói városházán 
fogadta Voli polgármester a városi szenátorok élén. Kossuth emlékére, Márkus 
József alpolgármester és Helfy Ignác mondtak beszédet, majd az olasz 
polgármester következett, aki így fejezte be beszédét: „Ameddig az égből eső 
száll Magyarhon virányaira, addig mindig repüljön a magyar nép hálaadó imája 
a megdicsőülthöz, ki koronája vala nemzetének, dicsősége ékessége hazájának.” 
Sírja és emléke az olasz és magyar nemzetet mindig „össze fogja kapcsolni”. 
(Id. Borus 11. o.) 
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A gyászszertartásra 1894. március 28-án került sor Turinban. Az evangélikus 
Kossuth koporsóját Turinban, a Corsa Vittorio Emanuelen levő protestáns 
valdusok templomába vitték. A valdensek alapítója Pierre Valdes (kb. 1141 – 
1218), Lyonban élt gazdag kereskedő volt, aki vagyona nagyobb részét a 
szegényeknek osztotta szét, a kisebbik felét pedig családjának adta. Az „apostoli 
szegénység” elvét hirdette, barátai segítségével lefordíttatta a Bibliát provánszi 
nyelvjárásra. Társaival szembekerült a korabeli római katolikus egyházzal: a 
Szentatya egyházfői tekintélyével szembeállították a Bibliát, elutasították az 
egyházi hierarchiát. A búcsút, a halottakért mondott ima szentségi jellegét 
szintén vitatták, a tisztítótűz létezését, a purgatóriumot is tagadták. 1184-ben 
nyilvánította őket eretnekké III. Lucius pápa. Elmenekültek Lyonból, s a 
kitaszítás után külön egyházi szektává szerveződtek. Pierre Valdes 
Csehországban halt meg. Halálának időpontjaként egyes források 1206-ot, 
mások 1217-et vagy 1218-at adnak meg. A valdensek tanítása eretnekségnek 
számított, ezért 1848-ig nem is engedték Torinóban legális működni őket. 
Templomuk Torinóban 1853-ban készült el, háromhajós neogótikus templom 
volt. 
Kossuth Lajos koporsóját e templomba legalább háromszázezren kísérték. A 
halottat olaszul, magyarul és franciául búcsúztatták. A szertartást a protestáns 
francia Peyrot lelkész végezte. Személye adott volt. Jelmondata: „Le 
catholicisme c’est la l’ennemi!” (A katolicizmusban magában van az ellenség – 
S. S.), a keresztények számára kifogásolható egyházpolitikai nézet volt. 
Ráadásul Kossuth Lajos neje és Vilma leánya, akik a genovai temetőben 
nyugodtak eddig, római katolikus vallásúak voltak. Szerencsére a búcsú 
szertartásnál a lelkész katolikus egyházellenessége nem érződött.  
A torinói pályaudvaron Voli polgármester átadta Kossuth koporsóját Márkus 
Józsefnek és így búcsúzott el el a magyar küldöttségtől: „Mindaddig, míg a Pó 
és a Duna habjai öntözik Turin és Budapest partjait, e két város, e két nemzet 
szíve együtt dobog és a testvéri barátság örök kötelékével lesz összefűzve.” Ezt 
követően Rohonczi Gedeon (1852-1929) törökbecsei földbirtokos-képviselő 
búcsú szavai hangzottak el, majd Bartók Lajos (1851-1902) költő-szerkesztő 
versét olvasták fel. Költeménye így zárult: „Ím elbocsátunk most, Kossuth 
hajója,/ Koporsó! menj s víg örök életet!/ S mint te, oly törhetetlen lesz 
nemzeted!” 
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Ezután került sor Bartha Miklós beszédére, akit Magyarországról a 
Függetlenségi és 48-as Párt Meszlény Lajossal (csákvári választókerület) együtt 
delegált. Bartha Miklós egy ódai szárnyalású szép beszédet mondott, mely „a 
hazafias fájdalomnak és a honszerelem forró érzelmeinek volt fényes 
manifesztációja” – írja életrajzírója, Sebesi Samu. A búcsúztatáson az utolsó 
beszéd Sturmann György (1856-1931) képviselőtől hangzott el, akit személyes 
barátság fűzött Kossuthhoz, s ezzel véget ért a pályaudvari búcsúztatás. 
 
Gyászszertartás a székesfővárosban  
 
A koporsót tartalmazó vasúti kocsi este kigördült Torinóból, Kossuth 
feleségének (szül. Meszlényi Terézia) és Vilma leányának hamvai is rajta 
voltak. A szürke vagont elborították a díszvirágok és koszorúk, alig látszott a 
kocsi oldalán a felirat: Faretro (koporsó). Az osztrák határon le kellett szedni a 
díszeket, a vonatnak még az éjjel át kellett száguldania a Monarchia osztrák 
felén. Görzben így is sikerült egy „ismeretlennek” koszorút feltennie a vonatra: 
Horvát Boldizsár, az Andrássy kormány egykori derék igazságügyi minisztere 
fejezte ki tiszteletét inkognitóban. A magyar határon újra felékesítették a 
szerelvényt, Száll György idős parasztember magyar zászlóval tisztelgett a 
kormányzó hamvait szállító vonat előtt. 1894. március 30-án reggel fél hétkor 
ért be a vonat a csáktornyai vasútállomásra. A szerelvényt biztosították, előtte és 
mögötte 15 perccel mozdony haladt. Kelenföldtől egy másik szerelvény is 
csikorgott Kossuth vonata előtt, képviselőkkel, egyetemistákkal és tisztelőkkel. 
Délután 15 óra 18 perckor futott be a vonat Budapestre, a Nyugati pályaudvarra, 
ahol a ravatalt felállították. 
A nyilvános ravatal a Nemzeti Múzeum előcsarnokában volt. Itt Horváth Sándor 
budapesti evangélikus lelkész mondott imát, Kossuth koporsójára csak a család 
koszorúja került. Kossuth Lajos feleségét, Meszlényi Teréziát, aki 1862-ben 
hunyt el, és az 1865-ben meghalt Vilma leányának hamvait, Genovából szintén 
elhozták. Őket 1894. március 30-én a terézvárosi plébánia templomból vitték ki 
a Fiumei úti sírkertbe, mert ők római katolikusok voltak.  
Kossuth Lajos temetésére másnap, 1894. április 1-jén került sor a Kerepesi 
(Fiumei úti) temetőben. Előtte a főrendek és a képviselőház tagjai a Múzeum 
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díszcsarnokában gyűltek össze: a főrendeket és főpapokat az Aranyosmaróton 
született dr. Samassa József (1828-1932) egri érsek vezette, s képviselők élén 
díszmagyarban gr. Andrássy Tivadar alelnök állt. A gyászszertartás de. 9 órakor 
kezdődött. A Budai Dalárda elénekelte Kölcsey Ferenc Himnuszát, majd 
Sárkány Sámuel (1823-1911) evangélikus püspök hirdetett igét a gyászolóknak. 
Így fohászkodott fennkölt lélekkel: „Örök Isten! Add meg, hogy az ő szelleme 
virrasszon a haza felett mindaddig, míg megzendül a feltámadás harsonája! És 
most menj, tőlünk elköltözött drága lélek, tekints le reánk áldó szemeiddel; kérd 
az Úristent, hogy tegye Magyarországot naggyá, hatalmassá és boldoggá...” 
Őt követte Jókai Mór gyászszónoklata, aki így szólt: „Révpartot ért a gálya, 
világkörüli utat tett a kormányzóval!” Gerlóczy Károly alpolgármester szavai 
után befejezésül a Dalárda elénekelte a Szózatot. Ezt követően a gyászolók 
elindultak a temetőbe. Elől a temetkezési társulat lámpás lovasai haladtak, őket a 
gyászoló küldöttségek tagjai követték, majd az idős honvédek következtek. 
Hozták a sírkeresztet is, Kossuth Ferenc és Kossuth Lajos Tivadar koszorújával. 
Háromnegyed egy órára ért a menet a Keleti pályaudvar előtti térre. 
A Kerepesi temetőben kiásott sírnál Sárkány püspök úr elmondta az utolsó 
búcsú imát. Őt követte Péchy Tamás volt miniszter (1880 – 1892 között 
házelnök), honvédkapitány, aki az 1848-as honvédek nevében búcsúzott. Őt 
követte a Függetlenségi és 48-as Párt képviseletében Justh Gyula. A Nemzeti 
Párt szónoka Horánszky Nándor volt, az egyetemistákat Bottlik József 
képviselte. Utánuk Herman Ottó búcsúzott. A Budai Dalárda gyászdala 
közepette bocsájtották le a sírba Kossuth koporsóját. 
Az elhunyt Ferenc nevű fia hazakísérte édesapját a temetésre, majd ugyanazon 
év őszén hazaköltözött. 1894. november 16-án tette le az állampolgári esküt. 
1895. április 10-én a tapolcai kerületben választották meg országgyűlési 
képviselőnek, 1896 óta Cegléd városát képviselte. A képviselőházban Justh 
Gyula és Eötvös Károly középutas pártfrakciójához tartozott, majd Justh 
lemondása után Kossuth Ferenc lett a pártelnök. Kossuth Lapja címmel hetilapot 
is alapított. 
 
Bizalmatlansági indítvány 
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A Wekerle-kormánynak a temetéssel kapcsolatos magatartása miatt a 
képviselőházban 1894. április 14-én Ugron Gábor bizalmatlansági indítványt 
terjesztett elő, a házszabály 149. szakasza alapján. Indokolását a kiváló patrióta-
szónok így kezdte: „Egy reggel az Alpesektől a Kárpátokig zúgott a hír, hogy 
Kossuth Lajos meghalt. A Kárpátoktól szállott hegyről-hegyre, völgyről-völgyre 
gyász. A nemzet szemében pedig észrevétlenül, mint a harmat, ült egy könny. A 
nemzet nagy fiát, hősét, vértanúját gyászolta Kossuth Lajosban, aki érte küzdött, 
érte szenvedett.” A ravataltól „hiányzott a magyar nemzet kormánya és a 
magyar állam képviselete”. Joggal felvetődik a kérdés, „ha Andrássy Gyula 
megjelenhetett Batthyány Lajos temetésén [1870. jún. 9.], Wekerle kormánya is 
megjelenhetett volna Kossuth temetésén. (KN 1892. 18. köt. 33. o.) Sehol sem 
voltak lobogók az állami épületeken kitűzve, a laktanyák ablakai 
„lefüggönyözve” voltak. A kormány e magatartásával „talán büntetni akarta 
azon férfiúnak múltját és sújtani annak történelmi tényét? Hiszen a sírok felett 
még a legengesztelhetetlenebb ellenségek is kibékülnek. És én nem szeretem, 
mikor látom a történelemben ismétlődni azt a regét, hogy Prometheus, aki 
lehozta a szent tüzet az égből a földre, ezért az ember-istenek által 
megbüntettetett.” 
Válaszában Wekerle Sándor miniszterelnök gyakorlatiasan ennyit mondott, 
„polémiába bocsátkozni nem szándékozom”. Előre számoltak azzal, hogy bármit 
tesznek, „azt némelyek sokallni, igen sokan pedig kevesellni fogják”. A 
képviselők Ugron bizalmatlansági indítványáról név szerint szavaztak: 114-en 
támogatták, 218-an ellene voltak, távol maradt a szavazástól 120 képviselő. (Id. 
KN 1892. 18. köt. 42. o.) 
Bartha Miklós természetesen az igen szavazatot leadók között volt. Másnap 
cikkben összegezte véleményét, hiszen a temetés „igen sokoldalú tanulságot rejt 
magában” – írta 1894. április 15-én (BM 1908. 4. köt. 32. o.). Egyrészt 
bebizonyosodott, hogy „a hála érzete olyan kiváló erővel lüktet a nemzeti 
vérkeringésben”, másrészt „elszomorító tanulság az, hogy a kormány nem érez 
együtt a nemzettel”. A hivatalos temetést nem vállalták fel, a miniszterek 
távolmaradtak a szertartástól, mindez „a valódi parlamentarizmus teljes 
félreismerését jelenti”. Wekerle kormánya „nem vezérel, csak kormányoz; nem 
velünk él, hanem csak rajtunk.”  
Wekerle Sándor először 1892. november 17-től volt miniszterelnök: 1895. 
január 14-én köszönt le. Utána 1896. november 30-tól egészen 1906. április 8-
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áig, a közigazgatási bíróság elnöki tisztét töltötte be. Ez utóbbiból kifolyólag a 
Felsőháznak is tagja lett. A Magyarország című lapban 1895-ben két cikkben is 
érintettnek érezte magát: az egyik az Óriási korrupció címet kapta a 
szerkesztőktől, a másik cikk A toll becsülete címmel jelent meg. A cikkek azt 
feszegették, hogy a Pesti Napló című napilap a Haas-Deutsch cég által történt 
megvásárlása révén a kormány szócsöve lett. Wekerle érintettsége is felmerült, 
aki erre sajtópert indított a lap érintett szerzői, Holló Lajos és Bartha Miklós 
ellen. A sajtóperben Bartháék (védője Polónyi Imre hajdúszoboszlói ügyvéd-
képviselő) nem tudták bizonyítani az állítólagos vásárlást, így a bíróság Barthát 
elmarasztalta hat hónapi fogság és ezer forint kiszabásával. (Holló betegsége 
miatt nem jelent meg a tárgyaláson.) 
Az ideges és gyomorbeteg Bartháért hívei nagyon aggódtak, ezért aláírásgyűjtés 
indítottak egy kegyelmi kérvény benyújtására a királyhoz. Össze is jött 207 ezer 
aláírás, köztük volt Vaszary Kolos hercegprímásé és gr. Apponyi György 
kancelláré is. A kérvénynek eredménye lett, a királyi felség kegyelmi úton 
elengedte a Barthára kirótt fogházbüntetést, miután 24 órát már leült. 
Kiszabadulás után a székesfőváros függetlenségi párti hívei díszebédet 
rendeztek tiszteletére, ahol Bartha hálásan megemlékezett támogatóiról. Így 
szólt hozzájuk: „Mit tettem én ezeknek a honfitársaimnak? Írtam, írtam és 
mindig csak írtam! Írtam pedig igen gyakran sötét gondolatokat, olyan fekete 
betűkkel, mint a kőszén. De ne ítéljenek el. A gondolatok olykor azért sötétek, 
mert munkám közben gyakran könny perdül a papírra. A fekete betűknek pedig 
azért van olykor kőszéntüzük, mert amint leírom őket, lelkemnek melegét 
fogyasztják el. Mesterségemnél fogva gyakran jövök abba a helyzetbe, hogy 
másoknak szenvedést okozzak. Ilyen helyzet okozta elitéltetésemet is! Mi a 
mentségem? Hát mi a mentsége a tüzes hasábnak, mely, míg másokat megéget, 
az alatt önmaga elég. Sokszor azt hiszem, hogy a kis méh sorsa jutott 
osztályrészemül, mely köpűjét [kaptárját] védve, fullánkját az ellenségbe mártja 
és ő maga hal bele a szúrásba. Én is a köpűt védem. A mi drága hazánkat...” 
(Ld.. BM 1908. Id. Sebesi 83. o.) 
 
Gyulai képviselőválasztások  
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Bartha Miklós először 1896-ban indult Gyulán a képviselőválasztáson. Ide is 
elért azonban Bánffy Miklós keze. Bánffy jelszava, Szeget szeggel! A tromfra 
tromfot! – megpecsételte a választás eredményét. A kormányhatalom 
nyomásával szemben Bartha ékesszólása és korteskedése kevésnek bizonyult. 
Alulmaradt a korábban főispáni tisztséget betöltő ifj. Terényi Lajossal szemben, 
akire 630 igen jutott, Barthát 595-en támogatták. 
Terényi a következő évben váratlanul elhunyt, a kiírt pótválasztáson most már 
Bartha 88 szótöbbséggel legyőzte a szabadelvű párti Bodoky Zoltánt. A 
választási harcban Bartha elfáradt és elment nyaralni Guraszádára Erdélybe, a 
Dévától 30 kilométerre, észak-nyugatra fekvő faluba, mely a Maros jobb partján 
terül el. De ott annyira rosszul lett, hogy visszatért Budapestre és befeküdt dr. 
Kétly Károly báró I. belgyógyászati klinikájára. Itt időlegesen rendbejött. A 
Petőfi Társaság 1898-ban tagjává választotta. 
A következő országgyűlési választásra 1901 októberében került sor: ennek 
érdekessége Gyulán, hogy két jelölt indult függetlenségi színekben. A 
Függetlenségi és 48-as (Ugron) Párt ismét Bartha Miklóst indította, míg a 
Kossuth Ferenc vezette függetlenségi párti többségi frakció Hentaller Lajos 
személyében állított képviselőjelöltet. (Ő néhány hónap múlva Gyomán lett 
képviselő.) A választáson Bodoky Zoltán kormánypárti helyi jelöltre esett a 
szavazatok többsége, de ez kevés volt a mandátum elnyeréséhez, ezért 
pótválasztást kellett kiírni. 
Közben megérkezett a hír, Bartha Miklóst Zentán érvényesen megválasztották 
országgyűlési képviselőnek. Mindenki természetesnek tartotta, hogy ezután 
Bartha Gyulán visszalép. A politika azonban közbeszólt, még a pótválasztás 
előtt megindultak az alkudozások a két rokon függetlenségi ellenzéki párt 
vezetői között. S az a döntés született, hogy Bartha Miklós küzdje végig a gyulai 
pótválasztást. Ha nyer, a „Kossuth-árnyalatú” függetlenségi elvbarátjának 
engedje át a választókerület mandátumát. A pótválasztás előtt két nappal, 1901. 
október 20-án vasárnap, a két 48-as párt nagyszabású közös népgyűlést tartott a 
városban. Bartha keményen bírálta a „népre óriási terheket rakó helyi 
ármentesítő társulatot”. Beszédéről azt írja Erdész Ádám gyulai levéltár 
igazgató, hogy „Katánghy Menyhért sem csinálta volna különbül”.  
A szavazás 1901. október 22-én felfokozott izgalmak között zajlott le: a Dobay-
nyomda kirakatában lévő táblára kiírták időről-időre a részeredményeket. 
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Elválasztó kordon hiányában a nemzeti színű tollat viselő Bartha-csapat a 
fehértollas Bodoky-pártiak közé nyomult, s heccelő rigmusokat kiabáltak 
egymásnak, majd 11 óra körül elcsattant az első pofon. A választás utolsó 
órájában még 10-nél kevesebb szavazatkülönbség állt fenn, viszont állandóan 
robogtak újabb választókkal a kocsik. Megjelent sok újvárosi és józsefvárosi 
asszony, akik nemhogy csitították, hanem éppen harcra tüzelték a férfiakat. 
A záróra utolsó pillanatában még olyan hírt kaptak Bartha Miklós választói, 
hogy jelöltjük nyert 5 szavazattal. Néhány perc múlva viszont lelohadt minden 
ellenzéki lelkesedés: a szavazatszedő bizottság elnöke kihirdette, hogy Bodoky 
Zoltán győzött 616 ráeső szavazattal, Bartha 601 választó bizalmát élvezte. Erre 
a korábban már győztesként ünneplő ellenzékiek megindultak a városháza felé, 
ahol a 12 városi rendőr mellé már felsorakozott 12 csendőr is. A karhatalmi erők 
erőszakkal szétoszlatták a tömeget. 
A választás eredményeképpen országosan a kormányzó Szabadelvű Párt 279 
mandátumot szerzett. A Függetlenségi Kossuth Párt 75, a Függetlenségi (Ugron) 
Párt 11, a Katolikus Néppárt 25, a nemzetiségi pártok 16 képviselőt állíthattak 
ki, 7 képviselő pártonkívüli volt. 
 
Zenta parlamenti képviselete  
 
Bartha Miklós a zentai mandátummal foglalta el helyét 1901-ben a 
képviselőházban. Zentán megalapította a helyi Függetlenségi Kör hivatalos 
lapját Összetartás címmel. (Hetente 3-szor, szerdán, pénteken és vasárnap jelent 
meg.) Felelős szerkesztője dr. Ellinger Jenő ügyvéd lett. 
Bartha Miklós 1901 októberében lemondott az Ugron-pártban viselt vezetői 
tisztségéről, mely pártalakulat 1894-ben vált ki a függetlenségi pártból 
egyházpolitikai vita miatt. Majd csatlakozott a hivatalosan „Szederkényi Nándor 
elnöklete alatt álló Függetlenségi 48-as Párt” címen bejegyzett szervezethez, 
ahonnan 1904 novemberében átült a Negyvennyolcas Függetlenségi Pártba. 
Szederkényi Egerben született 1838-ban, Strompf Ferdinándként látta meg a 
napvilágot. 1873-ban a dunapataji választókerületben elnyert mandátummal lett 
először képviselő, s átvette a függetlenségi párti Magyar Újság szerkesztését is. 
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1878-ban Eger választotta meg, 1884-ben a somlói kerület, míg 1892-től 1896-
ig, majd 1901-1906-ig ismét szülővárosát képviselte. 
A nevezetes 1904. novemberi 18-i eseményeket Bartha és Szederkényi is átélte a 
parlamentben. Az un. zsebkendőszavazás ténylegesen felkavarta a politikai 
viszonyokat. Gr. Tisza István miniszterelnök lehetetlenné akarta tenni a Kossuth 
Ferenc által „fontos nemzeti jognak” nevezett ellenzéki obstrukciókat, minden 
áron. 
Az uralkodó ugyan 1904 áprilisában beleegyezett II. Rákóczi Ferenc hamvai 
hazahozatalába és itthoni ünnepélyes eltemetésébe; a hadseregben bevezették a 
függetlenségi ellenzék által régóta követelt kétéves szolgálati időt, és létrehozták 
a honvédtüzérséget, sőt Berzeviczy Albert olyan új népiskolai törvényjavaslatot 
terjesztett elő, amelynek része volt az iskolai magyarosítás hatékonyabbá tétele. 
Mindez a különböző árnyalatú ellenzéki csoportosulásoknak nem volt elégséges: 
a technikai obstrukció folytatódott. Tisza ravaszsága azonban nem lankadt, s 
1904. november 15-én a képviselőház elé terjesztette Daniel Gábor javaslatát, 
amely tartalmazta a Házszabály módosítását. Az országgyűlésben az volt a 
gyakorlat, hogy a képviselők a szavazásra történő elnöki felhívásra felálltak, ha 
egy kérdésre igennel szavaztak, és ülve maradtak, ha nem értettek azzal egyet. 
1904. november 18-án este Tisza István kortes beszéde után Perczel Dezső 
házelnök hirtelen felállt, és meglobogtatott egy fehér zsebkendőt, mire a 
képviselők többsége tanácstalanul felugrott a helyéről. 
Erre a házelnök kihirdette, hogy a t. Ház többsége megszavazta Daniel Gábor 
(1854-1919) képviselő házszabály módosító javaslatát. A házelnöki húzás 
annyira felháborította a honatyákat, hogy 1904. december 13-án az ellenzéki 
képviselők szétverték az üléstermet, az összetört székek, ajtók darabjaival 
károkat okoztak és nekiestek a terem rendjére felügyelő „darabontoknak”, 
képviselőházi teremőröknek. 
Az uralkodó a botrány hatására feloszlatta a Parlamentet és új választásokat írt 
ki, amit 1905. január 26.–február 4. között tartottak meg az országban. A jó 
szereplés érdekében Ugron Gábor és Kossuth Ferenc pártja egyesült.  
Ezt az addig ellenzékben lévő függetlenségiek nyerték meg, 165 mandátumot 
szereztek, míg a Szabadelvű Párt 159 helyet. 27 volt szabadelvű képviselő 
Országos Alkotmánypárt néven új pártot hozott létre, ifj. Andrássy Gyula 
vezetésével. A Negyvennyolcas Függetlenségi Párt vezérlő bizottságának elnöki 
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tisztségét 1905. november 18-án Kossuth Ferenc kapta meg, az egyik alelnök az 
Eger városát képviselő Szederkényi Nándor lett.  
A király rövid időre meghagyta Tisza Istvánt és minisztereit ügyvezető 
kabinetnek, majd 1905. június 18-án Fejérváry Géza táborszernagyot, a magyar 
királyi darabont testőrség kapitányát nevezte ki miniszterelnökké. Átmeneti 
jelleggel tette, míg az ellenzéki Koalícióval nem sikerül valamiféle egyezségre 
jutnia. A kormánynak nem volt támogatottsága, Tisza István az 1906-os 
választások előtt két és fél héttel, 1906. április 11-én feloszlatta a szabadelvű 
pártot. A válság megoldására az udvar a magyar koalícióval titkos paktumot 
kötött, ennek értelmében 1906. április 8-án Wekerle Sándor lett a 
miniszterelnök, Kossuth Ferenc pedig kereskedelemügyi miniszter. 
Ezeket a taktikázásokat Bartha Miklós már nem élte meg: 1905 elején, 
függetlenségi párti színekben újraválasztották Zentán képviselőnek. Sajnos az új 
parlamenti ciklus kezdetén élete kettétört: 1905. október 19-én, este fél 8 órakor, 
a betegeskedő Bartha Miklós agyvérzésben Budapesten elhunyt. 
Napokig érkeztek a gyásztáviratok özvegyéhez. Gr. Apponyi Albert, kiről 
Bartha azt mondta, „Kossuth Lajos után ő szerezte meg nemzetének a civilizált 
világ rokonszenvét”, az elsők között volt, aki külön gyásztáviratot küldött Holló 
Lajosnak, a Magyarország tulajdonosának, s főszerkesztőjének. Sürgönyében ezt 
írta: „Le vagyok sújtva a nemzeti ügy e pótolhatatlan vesztesége által.” 
 
Bartha Miklós temetése 
 
Bartha Miklós temetésére 1905. október 22-én, du. 15 órai kezdettel került sor a 
Fiumei úti temetőben, a református egyház szertartása szerint. A képviselőház 
Bolgár Ferenc alelnök vezetésével küldöttséget küldött elhunyt képviselőtársuk 
búcsúztatására. Bartha drága felesége Kossuth Ferenc karjába kapaszkodva 
lépkedett a koporsóhoz. Az özvegy babér, pálma és fehér szegfűkből álló 
gyönyörű koszorúján, e felirat állott: „Isten Veled! Rözge.” 
Az egyházi temetési búcsúztatást Haypál Benő református lelkész végezte: 
mellette álltak a régi barátok, gr. Apponyi Albert, Holló Lajos és Ábrányi Emil. 
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A gyászszertartás után búcsúbeszédet gr. Apponyi Albert honatya, belső titkos 
tanácsos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja mondott. Képviselő társának 
halálát oly gyászos eseménynek nevezte, amely hasonlít a döntő tengeri csata 
előtt a vezénylő zászlóshajóra érkezett lesújtó hírhez, amelyben jelentették a 
tengernagynak, a flotta büszkesége, a legerősebb páncélos hadihajó elsüllyedt. A 
jelképes búcsúszó arra utalt, hogy az 1905. januári választáson a kormányzó 
Szabadelvű Párt ugyan megsemmisítő vereséget szenvedett – 159 képviselőjével 
szemben 254 ellenzéki honatya nyert mandátumot –, de mégsem alakíthatott 
kormányt a bécsi praktika miatt. I. Ferenc József magyar király, a kettős 
monarchia uralkodója, júniusban báró Fejérváry Géza táborszernagy 
testőrkapitányt bízta meg átmenetileg a miniszterelnöki teendők ellátásával. 
Apponyit Holló Lajos követte a Magyarország szerkesztőségének nevében, majd 
Ábrányi Emil búcsúzott, a Petőfi Társaság nevében. Őket az egyetemi fiatalok 
képviseletében Melha Armand hallgató követtte nagy tisztelettel. Már 
alkonyodott, amikor a gyászolók megérkeztek a Kerepesi temetőben kiásott 
sírhoz, ahol a lelkész búcsúimája után Gulyás Lajos, Zenta polgármestere 
köszönt el „elárvult városa nevében” képviselőjüktől. Végül Csernátony Gyula 
kolozsvári tanfelügyelő mondott utolsó Istenhozzádot az EMKE nevében, 
amelynek gondolat a Bartha Miklós lelkében született meg. A politikus-
hírlapírót a székesfőváros által adományozott díszsírhelybe temették.  
 
Síremlék és szoboravatás 
 
Bartha Miklós 1905-ben bekövetkezett halála után tisztelői 1906. április 7-én, 
Budapesten jótékonysági hangversenyt rendeztek a néhai képviselő méltó 
síremlékének költségére. A polgárok bőkezűen adakoztak, hogy Kallós Ede 
alkotása elkészülhessen. A politikus halálának második évfordulóján 1907-ben, 
Wekerle Sándor koalíciós miniszterelnök, a síremléket felavatta a Fiumei úti 
temetőben, kormánya számos tagjának jelenlétében. Wekerle már másodízben 
töltötte be a kormányfői tisztséget, most 1906. április 7-én kapta meg 
kinevezését és lépett be a szövetséges ellenzékiek Országos Alkotmánypártjába. 
Az avatóünnepség előtti napon Ady Endre cikket jelentetett meg a Budapesti 
Napló 1907. október 22-i számában A nagy Miklós címmel. Írásához mottóként 
hozzáfűzte, „e pár sort adjuk virág helyett”. Kemény szavakat használt a regnáló 
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politikai irányvonalról, Bartha életművét viszont mértéktartó visszafogottsággal 
értékelte: „… bánatosan lemondunk a legkönnyítőbb és legmagyarabb 
vigasztalódásról, a kétségbeesésről. Nem jajgatunk, nem vádolunk, bölcsességet 
parancsolunk magunkra. Sőt még mi mondjuk, siettetjük: állítsák fel gyorsan a 
szobrot is, a Bartha Miklós szobrát.” Író-politikus kortársától így búcsúzott: 
„Legyen neki könnyű a föld, a síremlék, a szobor. Nem fáj nekünk, ő a ma 
uraitól mindent megérdemel. De sajnáljuk, mint embert, mert mint ember 
tragikus lény.”  
A síremlékre történt adománygyűjtésből még maradt 35 ezer korona, amely 
némi kiegészítéssel, elégnek bizonyult egy emlékszobor elkészíttetésére. Holló 
Lajos képviselő vezetésével a szoborállító bizottság pályázatot írt ki, amit Istók 
János szobrászművész méltán nyert el. A szoboravatásra 1914. június 21-én 
került sor a Városligetben. Bartha szülőfalujából Bíró Dezső református pap 
helyezett el koszorút a szobor talapzatára. Oda került özvegy Pállfy Ferencné 
Ugron Borcsa koszorúja is. Az ünnepi beszédet dr. Holló Lajos országgyűlési 
képviselő, a szoborbizottság elnöke tartotta. Földes Béla a Függetlenségi Párt, 
Lovászi Márton a Magyarország napilap szerkesztősége, Szatmári Mór a 
Budapesti Újságíró Egyesület nevében mondott tisztelgő beszédet. Budapest 
részéről gróf Festetich Géza alpolgármester vette át a székesfőváros 
gondozásába a szobrot. 
A politikus tisztelői a II. világháború végéig róhatták le a Városligetben 
tiszteletüket. A pátyi kőből készült talapzaton Bartha Miklós másfélszeres 
életnagyságú bronzszobra állt: ezen a politikus jobb lábával előre lép, bal 
kezében kéziratcsomót szorít, melyet mellén nyugtat, jobb karjával a mögötte 
lévő padra támaszkodik, amelyen köpenye hever. 
 
Utószó 
 
Bartha Miklós munkásságát csak történetiségében szabad megítélni. Halála után 
Benkő Gyula kiadásában megjelentek válogatott írásai. Ennek bevezetőjében 
írta Sebesi Samu 1907 áprilisában, Kolozsvárról: „Bartha Miklós sírján még 
frissen domborul a hant. A különböző érzelmeket, melyeket publicisztikai 
működése keltett még nem tette egyenletessé az idő, mert korunkban élt és 
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korunkban vívta harcait. A tusák nyomai még nem simultak el.” S hozzátette 
reménykedve, majd „a sírnál kibékülünk mindnyájan, mert szigorú 
kérlelhetetlensége elenyészik, erényeinek sugárzó fényénél”. (BM 1908. 4. o.) 
Szavainak beteljesülése még mindig várat magára! Különösen a Kazár földön 
címmel, 1901-ben megjelent könyve, mely az Egán Ede által vezetett kárpátaljai 
kormányzati un. hegyvidéki műveletről szól, tartalmaz vitatott részeket. E könyv 
alapja pedig az, hogy az ír származású Egán Ede mezőgazdasági szakember, 
Darányi Ignác földművelődési miniszter felkérésére 1897-ben elkészített egy 
tanulmányt a nehéz sorban élő lakosság megsegítésére. Ebben javasolta, hogy 
állami segítséggel Kelet-Magyarországon, fenn a Kárpátok bércei között illetve 
lent a sík vidéken élő lakosság megélhetésének elősegítésére, a nagyarányú 
kivándorlás lecsökkentésére, a gazdálkodáshoz szükséges szerszámokhoz, 
élelmiszerekhez és vetőmagokhoz juttassák a helyi gazdálkodókat. 
Hitelszövetkezeteket is javasolt szervezni, melyek méltányos feltételekkel 
nyújtanak kölcsönöket a gazdálkodóknak. Tervének végrehajtására 
kormánymegbízást kapott, s a helyszínen irányította az akciót. Állami pénzen 
bérelt földterületeket a Schönborn-Buchheim-hitbizomány legelőiből, s ezeket 
reális áron adta oda a bérlőnek jelentkező parasztoknak. Szétosztott alpesi 
tenyészállatokat és vetőmagokat is a rászorulók számára. A hegyvidéken havasi 
tejgazdaságok kifejlesztésével is próbálkozott. 
Bartha Miklós újságíróként személyesen utazott le a térségbe, s az 
erőfeszítésekről cikksorozatot írt. Borostyánkői Egán Ede (Csáktornya, 1851. 
július 3.) kormánymegbízott élete sajnos tragikusan szakadt félbe: 1901. 
szeptember 20-án, Ungvár és Munkács között, Szerednye község mellett – talán 
bérgyilkosság következtében – elhunyt. A korabeli sajtóban öngyilkosság 
lehetősége is felmerült. Ady Endre 1901. szeptember 21-én, a Nagyváradi 
Naplóban is ezt vette át, és így írt: „Szomorú, gyászos végéről egy sokat 
emlegetett szereplő embernek hoz hírt a telegráfdrót. Egán Ede, a felvidéki 
ruténság helyzete javítására indított akció kormánybiztosa agyonlőtte magát.” 
Majd hozzátette tárgyilagosan: „Sokszor bíráltuk nagyon erősen. De elismertük 
jóhiszeműségét”. 
Bartha Miklós hírlapírói munkásságáról pedig Ábrányi Emil (1851-1920) költő- 
műfordító adott tárgyilagos összefoglalást 1908-ban. Bartha vezércikkei 
„nemcsak történelmi aktualitások, nemcsak a magyar stíl remekei, hanem egy 
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hatalmas költői és művészi erőnek gyémánttükrei: olyan gyémántok, melyek 
sötétben is ragyognak”. (BM 1908. 7. o.) 
Bartha Miklós munkásságát „sine ira et studio”, azaz harag és elfogultság 
nélkül, pártatlanul csak történetiségében szabad megítélni. Ő írta egyik 
cikkében: „… mundus se expediet (a világegyetem önmagától elrendezi). Az 
élet olyan talányokat is megold, amire az elmélet képtelen”. Örök útravalóul 
hagyta a magyar nemzet tagjai számára, „nincs e földön nagyobb dicsőség, mint 
jó hazafinak lenni”. E patriotizmust, fűzte hozzá küzdelmes élete tanulságát, 
„nagy áldozatok nélkül megszerezni nem lehet”. A balsors által sújtott magyar 
nemzet tagjait éltesse e cselekvő remény!  
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