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Amikor Dr. Urmánczy Nándor, majd R. 
Vozári Aladár nemes alakjainak a 
KAPU -  ban volt felidézését követően 
most Bartha Miklós életútjára és 
munkásságára emlékezünk, ezt határo
zott és röviden megfogalmazható célból 
tesszük.
Az un. „szocializmus” idején, azaz 
évtizedeken keresztül hazánkban szi - 
gorúan tilos volt azon jeleseink személyi 
-ségének, tetteinek, példájának 
felidézése, akárcsak említése is, akik

nemzetünk megmaradásán, fenn
maradásán munkálkodtak. E jeleseinket 
az un. szocializmus alatt vagy agyonhall- 
gatásra ítélték, vagy ha mégse, úgy 
személyüket kizárólag becsmérelni és 
ostorozni volt szabad, negatív 
megvilágításba helyezve minden tet
tüket. Nacionalistának, sovinisztának, 
esetleg irredentának minősítették a 
nemzetféltőket, s mint tudjuk e meg 
bélyegző jelző - szocialista felfogás 
szerint - a legnagyobb „bűnösöknek” 
járt...
Ám a „szocializmus”- remélhetően örök 
időkre és visszahozhatatlanul - oda 
került, ahová mindig is való volt, vagyis

a történelem szemétdombjára. Igazi, 
valódi nagyjainkra - legalább a „nemzeti 
lelkű” sajtóban - immár szabadon 
emlékezhetünk.
Az említett, 1945-1990 közötti 
gyalázatos, a magyarság igazi értékeit 
agyonhallgató kornak köszönhetően az 
első, amit tisztázni kell, az az, hogy kik is 
voltak ők valójában?
Ki is volt Bartha Miklós, akinek 1914- 
tői Budapesten, a Városligetben szobra 
állt?
A későbbi nemzetpolitikus és író, de 
mindenekelőtt publicista Bartha Miklós 
1847. november 14-én született a széke
lyföldi Udvarhely megyei Rugonfalván. 
Atyja, béréi Bartha Gergely, a Nyikó 
menti falu első „modem” gazdája, aki 
századosi rendfokozatig vitte, midőn 
részt vett az 1848/49 — es magyar szabad
ságharcban. Ezért aztán a szabadságharc 
bukása után egyévi börtönre ítélték. 
Édesanyja Sebesi A nna volt, akinek 
testvérét, Sebesi Samut Bartha Miklós 
életrajzírójaként érdemes említeni.
A gyermek Bartha Miklós elemi iskolai 
tanulmányait odahaza végezte, majd a 
segesvári szász iskolában folytatta, ahon
nan útja a székelyudvarhelyi református 
kollégiumba kanyarodott, itt is érettsé
gizett.
írói vénája, adottsága korán, már itt, 
kollégista korában megnyilvánult. 
1866-ban aztán a fővárosba került, ahol 
az egyetemen megkezdte jogi tanul
mányait. Az ifjúsági mozgalmak lelkes 
résztvevőjeként hamarosan a szellemi 
vezetők közé emelkedett. Ebben az 
időben szövődtek első kapcsolatai a hír- 
lapírással, ám atyja ekkor bekövetkezett 
halála az immár végzett jogászt arra 
késztette, hogy, megélhetését biztosítani 
akarván, állást vállaljon.
1872 — ben hazatér szülőföldjére, s itt 
megválasztják Udvarhely megye első 
aljegyzőjének. Munkáját eredményesen 
végezte, így már a következő, 1873- as 
évben a megye egyik országgyűlési
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képviselőjének választották. (A másik 
Udvarhely megyei választókerületben 
ekkor a Bartha szülőhelyéhez,
Rugonfalvához közeli Szombatfalván, 
1847. április 15-én született barátját és 
fegyvertársát, Ugrón Gábort választot
ták meg képviselőnek.)
Bartha Miklós így mindössze 26 éves 
volt, amikor bekapcsolódott az országos 
politikába, s menten határtalan 
lelkesedéssel fordult a függetlenségi 
elveket valló radikálisok felé. Sem 
megalkuvó, sem gyáva nem volt, így 
néhány évvel 1867, vagyis az osztrák
magyar kiegyezés után, azt bizony 
kikoldult alamizsnának érezte. Tisza 
Kálmán függetlenségi eszmékkel szem
ben tanúsított „hűtlensége” pedig egye
nesen magából a politikából ábrándítot
ta ki a megalkuvást nem ismerő ifjú 
székelyt. Otthagyott csapot-papot, s 
elkedvetlenedve hazatért Rugonfalvára 
gazdálkodni!
Csak 1879 —ben vállalt szerény hivatalt 
Kolozsvárott. S mert legyűrhetetlen 
vonzalmat érzett a hírlapírás iránt, még 
ebben az évben belépett a helyi Magyar 
Polgár szerkesztőségébe. Ambíciói aztán 
arra késztették, hogy 1880 október else
jével saját lapot alapítson, Ellenzék 
néven. M int maga írta, azért választotta 
ezt lapja címéül, hogy „soha, semmiféle 
kormányhatalomnak zsoldjába ne szegőd- 
hessék.”
Az Ellenzék új színt, új hangot és új 
szellemet jelentett a kor magyar, min

denekelőtt pedig az erdélyi sajtó 
életében. Bartha lapja rövid időn belül 
közkedvelt, a szűkebb pátria legelter
jedtebb, mi több legtekintélyesebb 
lapjává emelkedett. Az ismertté 
váláshoz azonban - s ezt el kell ismerni, 
- erősen hozzájárult egy csúnya skan
dalum. Az történt, hogy Bartha lapjába 
még 1880-ban néhány soros írásban 
védelmére kelt azoknak a magyar 
önkénteseknek, akiket a kolozsvári 
közös gyalogezred egyik hadnagya „ma - 
gyár kutyák” -  nak nevezett. Ha meg
gondoljuk, Magyarország területén ma - 
gyár katonákat e becsmérlő szavakkal 
illetni ugyancsak elitélendő cselekedet! 
A  hadnagy azonban elégtételt kért, amit 
Bartha megtagadott. Erre a pimasz had
nagy a szerkesztőségben rátört a 
fegyvertelen Barthára, s egy társával 
karöltve, összevissza kaszabolta. Bartha 
a fején, arcán, karján, kezén mintegy 24 
sebet kapott! N oha elszántan 
védekezett, napokon keresztül élet és 
halál között vergődött. Az esetnek per
sze híre ment, s a szerkesztőség előtt 
hamarosan többezres tömeg tüntetett a 
katonaság ellen, a tettesek megbün
tetését követelve. Még küldöttséget is 
menesztettek az ügyben a királyhoz, aki 
aztán mindent megígért, de -  láttunk 
már ilyet mi is - végül semmi sem 
történt. A bűnösök nem kerültek kézre. 
Az Ellenzék viszont ez által ismertté 
vált, Bartha pedig, aki a lap oldalain 
kérlelhetetlen és elszánt harcot indított

a magyarság jogaiért, érdekeiért és be
csületéért, szintén! Ennek is köszön
hető, hogy 1881 májusában Kolozsvár 
egyik kerülete (s vele együtt 
Szilágysomlyó is) Barthát országgyűlési 
képviselőjének választotta. O pedig a 
Függetlenségi Pártnak is, de magának a 
hazai politikai életnek is egyik kima
gasló vezetőjévé vált .A parlamenti élet 
mindjobban a fővároshoz köti, az 
Ellenzékhez fűződő kapcsolatai 
meglazulnak. írásai 1891-től a Magyar 
Hírlap, 1893-tól elsősorban a 
Magyarország oldalain jelentek meg. 
Irásművészetét már életében elismerték. 
Egyszerűség, elmélyedés, színes, ragyogó 
képek és hasonlatok, ugyanakkor finom 
derű tették élvezetessé írásait. Míg a 
szépírót a szemléletes stílus, a publicistát 
a harciasság, a kemény ütközések 
keresése jellemezte. Ha a magyarságot 
ért sérelemmel találkozott, Bartha nem 
habozott, s írói fegyverzetének egész 
arzenáljával bocsátkozott az önvédelmi 
harcba. Leghatásosabb fegyverei a 
megsemmisítő gúny és gyilkos irónia 
voltak. Mindkét téren máig felülmúl
hatatlan.
Feltétlenül említést kell még tennünk 
közéleti megnyilvánulásainak egyik leg
fon tosabbj áról azokból az időkből, 
amikor még nem távozott szülőföldjéről 
Budapestre. Az 1880-as években 
Erdélyben lábra kapott a közművelődési 
egyesületeket létrehívó láz. Azt nem 
lehet állítani, hogy Erdély magyarsága



túl korán ébredt volna e téren, sem azt, 
hogy túlságosan elsietve látott volna 
munkához. Mégpedig azért nem, mert 
hiszen nagyszebeni központtal már 1881 
óta működött a megfelelő román 
szerveződés, az ASTRA (Asociatiunea 
Transilvana pentru Literatura Romana 
si Cultura Poporului Roman), az erdélyi 
románság közművelődési szervezete. 
Bartha - ki más? -  szorgalmazta a magyar 
közművelődési szervezet létrehívását, s 
írásaival cselekvésre ösztönözte hon
fitársait. Fáradozásainak köszönhetően 
1885 nyarán Kolozsvár központtal létre 
is jött az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület, rövidítve EMKE. Elnöke gróf 
Bethlen Gábor, négy alelnökének 
egyike pedig Bartha Miklós lett. 
Természetesen az EMKE létrejötte nem 
kizárólagosan Bartha érdeme volt, 
abban mások is közreműködtek, ám 
tagadhatatlan, hogy egyike volt azok
nak, akik kimozdították a tespedésből, a 
közművelődés iránti közömbösségből 
erre nagyon is hajlamos honfitársait. 
Hogy hatalmas szellemi pezsgés serken
tője volt. Amikor pedig a gépezet bein
dult, Bartha, a mozgalom egyik zászló
vivője, immár nyugodtan távozhatott 
Budapestre. Az ügy jó kezekbe került, az 
egyesület vagyona pedig (közadakozás
ból!) szépen gyarapodott. (Volt is 
részéről mit kisajátítani a vesztett első 
világháborút követően az Erdélyre 
rátelepedő új közhatalomnak.)
Bartha politikai programjában a 
függetlenségi eszmét, negyvennyolc 
örökségét nem valamely öncélért, 
hanem azért vállalta, mert meg
győződése volt, hogy Béccsel a szoros 
együttműködés egyrészt lehetetlen, más
részt pedig csak hátrányára válhat a 
magyarságnak. Az állandó és szünet 
nélküli, mindamellett még meddőnek is 
minősülő közjogi viták pedig csak arra 
jók, hogy közvéleményünk figyelmét 
eltereljék más, éppenséggel lét- 
fontosságú problémákról. 
Mindenekelőtt a legfontosabbról, a 
magyar birodalom szétesésével 
fenyegető nemzetiségi kérdésről! Arról a 
nemzetiségi kérdésről, amely Bartha 
negyedszázados közéleti pályája alatt 
nőtte ki magát a magyarságra nézve 
végzetes kérdéssé. Bartha észrevette a 
veszélyt, s a maga részéről kíméletlenül 
támadta a nemzetiségi uszítást. 
Elkötelezettje volt a békés, a 
nemzetiségek közötti testvéri 
együttműködésnek, de nem támogatta 
az elszakadási törekvésekbe torkolló, a

magyarság elleni áskálódásokat, izgatá
sokat, szervezkedéseket. Ám mindhiába 
kért, követelt, buzdított, mindhiába 
támadta a kormányt és pártját 
gyalázatos tehetetlenségéért, hozzá nem 
értő kapkodásáért, erélytelen és gyá
moltalan pipogyaságáért! Akik látták a 
vátesz hadakozását, nagy naivan azt h it
ték, hogy mindaz, amit mond, merő 
ellenzékieskedés csupán, ezért kár 
figyelni rá! Hadd beszéljen, hadd írjon 
Bartha bármit, hadd kritizáljon, hiszen 
minden ellenzékinek ez a dolga! Vagyis 
az, hogy kivétel nélkül mindent rossz
nak találjon, ami van! Nem és nem 
akarták őt megérteni, a veszélyekre 
pedig, amelyekre felhívta a figyelmet, 
csak legyintettek. A kortársai! Az 
utókor pedig (már ha ezen a szocializ
mus évtizedeit értjük) agyonhallgatja 
Barthát! De most, 2014-ben már nem 
kötelező az önpusztító hallgatás? Most 
már, ugye, szabad, ugye, lehet a legna - 
gyobb nemzetféltő magyarokra figyelni, 
munkásságukat felidézni, s tanulni 
tőlük? Mert ha esetleg arra „vetemed
nénk,” hogy keresni, kutatni kezdjük a 
magyar történelmi tragédiák okait, 
bizony meg kell állnunk az Urmánczy 
Nándorok, az R. Vozári Aladárok, a 
Jancsó Benedekek - és a BARTHA 
MIKLÓSOK életművénél! Mert van 
mondanivalójuk részünkre! Ha pedig ez 
így túlságosan sejtelmesen hangzanék, 
hát vágjunk bele: in médiás rés!

Bartha Miklós (és többen mások, így az 
előbb említettek) szerint a nemzetiségi 
kérdést a döntéshozó politikusoknak a 
magyar államegység feltétlen és min
denekelőtt való megóvása szempon
tjából kell nézniük.
(Ma, 2014-ben is van olyan része a mai 

csonka hazának, fenn, észak-keleten, 
mondjuk Szabolcsban, ahol némely 
hazai kisebbségnek a magyarság 
hátrányára szünet nélkül zajló túlsza- 
porodása beláthatatlan
következményekkel járhat, ha nem 
figyelünk. Legalábbis „érdekes jelen
ség”, ugyanis a magyar állampénzen 
pénzelt olyan megélhetési gyermeksza
porulat, amely felnövekedve munka - 
kerülő életmódot folytat, s egynémely 
egyedei az általuk is élvezett anyagi 
javakat megtermelő magyar lakosság 
kirablására, kifosztására, esetenként idős 
tagjainak megölésére „szakosodik.” 
Bartha Miklós - ha élne! -  erre a jelen
ségre már felfigyelt volna, s cselekvésre 
ösztönzött volna. Ma pedig sokakat

ismét csak kielégít (minden cselekvés 
helyett!) az azon való meddő mélázás, 
hogy ugyan vajon van-e cigánybűnözés, 
s ha már egyszer nincs, akkor miért van 
mégis?)
Na, de a ma, a mai magyar jelen égető 
jelenségei elől húzódjunk vissza a múlt
ba, vegyük csak elő a múlt (esetleg rég
múlt) mának szóló üzeneteit. Az állam
egység megóvásának mindent megelőző 
primátust kell élveznie, ez a non plus 
ultra! Azt pedig, hogy mi az állam 
érdeke, az egykori firenzei titkár, az oly 
sokszor félreértett és félremagyarázott 
Niccolo Machiavelli már jó régen írásba 
foglalta „II principe” (A fejedelem) 
című, eredményesen politizálni kívánók 
részére örökérvényű munkájában. Ha a 
politikai kiskátét alaposan ismerő és a 
gyakorlatba minden aggályoskodás 
nélkül eredményesen átültető, azt tehát 
hasznosító cseh, román, szerb, (újabban 
pedig szlovák) politikusok mellett a 
magyar vezetőknek is lett volna indít
tatásuk, hogy megtanulják a politika 
művészetét, talán többre is telt volna 
nekik, mint hogy Bartha figyelmezteté
seit elintézzék azzal, „kritizáljon, legyen 
vészmadár, ismerjük az ellenzéki 
nyafogásokat.” Ha ez így nem is hang
zott el, a korabeli kormánypárti meg - 
nyilvánulások értelme ez volt! Sajnos! 
Aztán a Trianonban bekövetkezetteket 
ismerjük!
(Ha pedig néhány sorral feljebb a mai 

szlovák machiavellistákra utaltunk, 
tessék csak összevetni a két legutóbbi 
szlovákiai népszámlálás statisztikáit! 
Százezres nagyságrendben tűntek el a 
Felvidéken a magukat magyarnak val
lók, s lettek szlovákká! Miért is? Mert a 
szlovák politikusok nem  átallnak 
machiavellistának lenni, s kizárólag 
saját államuk érdekeit nézni, azaz min
den erejükkel azon dolgozni, hogy a 
felvidéki magyarokat szlovákokká 
tegyék. Mindezt a mi, magyarországi 
néma asszisztálásunk mellett! De jó 
lenne, ha Bartha Miklós feltámadna, 
hogy valaki ismét felemelje a szavát der
medt nemtörődömségünk közepette!!!) 
A Bartha halála után tizenöt évvel 
reánk szakadt trianoni katasztrófa bebi
zonyította, hogy az 1867-es kiegyezést 
követő fél évszázad magyar nemzetiségi 
politikája maga volt a magyar nemzet 
öngyilkossága! Olyan súlyos és végzetes 
tévedésekkel volt terhes e kor, oly 
mérhetetlen dilettantizmustól volt 
vezérelt, amely példa nélkül áll a politi
ka modern történetében. A velejéig
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amatőr politizálás volt ez, olyan, amely a 
profikat még egy lenéző mosolyra sem 
készteti, mert még erre is sajnálják a 
fáradtságot. Ez a politika nem tudta és 
nem akarta végrehajtani az élet által 
számára kijelölt legelső és legfontosabb 
célt, a magyar birodalom területi és 
politikai egységének megőrzését.

HA VISZONT EZT NEM AKARTA, 
AKKOR UGYAN VAJON MIT 
AKART?
AKART VALAMIT EGYÁLTALÁN?

Jól tudom persze, hogy amikor e kérdést 
Bartba Miklós nyomán feszegetni 
merészelem, bizony tilalomfába 
ütközöm! Mert Magyarországon nem 
nagyon szokás magyar nemzeti 
érdekekkel foglalkozni, sőt, több hazai 
kormány alatt egyenesen szigorúan tilos 
és életveszélyes volt! Pedig ez még mind 
semmi, hiszen Bartha Miklós kapcsán a 
java még csak most jön! Vagyis aki úgy 
gondolja, itt, e ponton azonnal hagyja 
abba az olvasást, a tüzes követ pedig ne 
szorongassa, mert megéget, hanem 
dobja el jó messzire. Mivelhogy 
megérkeztünk a kazár kérdéshez...
Az, hogy Bartha Miklós felismerte a 
kazár kérdést, kifejezetten a nemzetiségi 
kérdéssel való gyakori foglalatosságának 
volt köszönhető! Szülőföldjén, 
Erdélyben román és szász nemzetiségi 
törekvésekkel találta szemben magát, 
ám a fővárosba kerülve horizontja 
kiszélesedett. Immár látnia kellett, hogy 
nem csak Erdélyben vannak nemzetisé
gi problémák, de az ország más részeiben 
is. Az ezernyolcszázkilencvenes évek 
vége felé Bartha eljutott a rutén 
kérdésig. Ekkor figyelt fel e problémára 
Darányi Ignác földművelési miniszter, s 
ekkor kapott megbízást Egan Ede a 
hegyvidéki akció megszervezésére. 
Bartha pedig, aki mind Darányival, 
mind Egánnal szívélyes kapcsolatokat 
ápolt, maga is tanulmányozni kezdte a 
ruténság - a mi korunkhoz közelebb álló 
kifejezéssel ruszinok -  nyomorúságos 
helyzetét.
A magyarság mellett, a magyarsággal 
együtt élő nem kevés számú nép közül 
talán az egyetlent, amely nem szegezett 
dárdát a mellünknek, amely nem 
támadt reánk és ellenünk, amelynek 
nem voltak elszakadási törekvései, mely 
iránt Bartha mély emberi 
igazságérzetből táplálkozó, őszinte 
rokonszenvet érzett. Hiszen látta, hogy e 
hegyvidéki nép kopár és kicsiny földjén

örökös harcban áll a mostoha ter
mészettel, hogy igénytelen, egyszerű és 
becsületes. S ez az igénytelen, egyszerű 
és becsületes - meg kicsit élhetetlen, de 
ezt már nem Bartha, hanem mi tesszük 
hozzá - rutén népesség szemben találta 
magát egy élhetetlennek korántsem 
nevezhető népességgel, a Galiciából 
hazánk akkori földjére beözönlő 
kazársággal.

Idézzük magát Bartha Miklóst:

„...nem tűröm, hogy bárki is holmi türeh 
metlenséget lásson soraimban. Éppen ezért 
nem is használom a zsidó szót azon nép 
megnevezésénél, amelyről. írok. Még a lát- 
szatát is kerülni óhajtom annak, mintha 
általánosítani akarnék. Megkülönböztetem 
a kazárt, aki idegen a zsidótól, aki magyar, 
és nem zsidókról írok, hanem kazárokról. 
Teszem pedig ezt nem a szépítgetés, hanem 
az igazság okából... Ezzel szemben a zsidó 
vallású magyaroktól megkívánom, hogy ők 
se általánosítsanak. A  kazárok dolgából ne 
csináljanak zsidó kérdést."

Vannak, akik Bartha „KAZÁR 
FÖLDÖN” című művét, amelyről fen
tebb írtam, s amelyből az idézet való, a 
szerző legfontosabb művének tartják. 
Talán okkal. A  korábban már említett 
kolozsvári Ellenzék nevű lap 1901. 
január 1 - é n  kezdte el folytatásokban, 
sorozatként történő közlését, s még 
ugyanebben az évben könyv alakban is 
megjelent. Később aztán még több 
kiadásban is megjelent. Hogy Bartha 
legfontosabb műve-e vagy sem, azt 
alighanem a mindenkori olvasónak kell 
eldöntenie. Az viszont bizonyos, hogy 
Bartha nem egy „egykönyves” író. 
Említhettük volna már az 1897 -  ben 
megjelent apró, poetikus hangvételű 
írásokat tartalmazó „Hangulatok” című 
kötetét, de felhívhatjuk a figyelmet 
1908-13 között Budapesten megjelent 
„BARTHA MIKLÓS
ÖSSZEGYŰJTÖTT MUNKÁI” című, 
hat vastag kötetből álló teljes élet
művére is. Ez utóbbi tartalmazza még 
nagybátyja, Sebesi Samu „Bartha 
Miklós élete és működése” című, 
kilencven oldalas tanulmányát is. Ez fel
tehetően a Bartha életéről és 
munkásságáról szóló legjobb össze
foglaló, már csak a személyes, rokoni 
kapcsolat okán is. A jelen írás 
elkészítésénél adataira magam is 
támaszkodtam.

A KAZÁR FÖLDÖN megjelenése után 
Bartha Miklós már nem élt sokáig, 
1905. október 1 9 - é n  Budapesten, a 
belvárosi Deák Ferenc utca 15. szám 
alatti házban lévő lakásán agyvérzésben 
elhunyt. Temetése két nappal később, 
október 2 1 - é n  volt, délután 13 órakor 
a Kerepesi úti temetőben, Deák Ferenc 
mauzóleuma közelében, az előtt volt. 
Síremléke, amelyen Bartha bronzból 
készült, fekvő helyzetben lévő egész 
alakos szobra nyugszik, ma is itt, a 28 -as 
parcella I. sorának 42. helyén található. 
A Kallós Ede alkotta szobor egy 
mészkőből készült talapzaton várja az 
idők múlását.
Gyermeke nem volt, temetéskor özve - 

gyét Kossuth Ferenc kísérte. A több 
gyászbeszéd közül kiemelhető gróf 
Apponyi Albert búcsúztatója, aki a 
Bartha halálával a nemzetet ért fájdal
mas veszteséget hangsúlyozta. Mint 
mondta, Bartha írásaiban folyton és 
szüntelenül a magyarságra leselkedő 
veszélyeket sorolta, fel akarván kelteni a 
szunnyadók érdeklődését önmaguk sorsa 
iránt.
Bartha Miklós jelentőségét sokan mások 
is felismerték, emlékét a fővárosban 
emelt szobor által is megőrizni kívánva. 
A szobor elkészült, leleplezési ünnep
sége 1914. június 21-én volt 
Budapesten, a Városligetben, a Stefánia 
úton, az Ajtósi Dürer sor mellett. Liber 
Endre, „Budapest szobrai és emlék
táblái” (Bp. 1934.) című könyve 306. 
oldalán Bartha szobráról többek között 
ez olvasható:

„Magas, pátyi kőből készült alapzaton 
áll a másfélszeres életnagyságú bronzszo
bor. Bartha Miklós arca nyílt, energikus 
tekintetét tükrözi vissza, jobb lábával 
előre lép. Bal kezében kéziratcsomót 
szorít mellére, jobbját pedig a mögötte 
levő pádon nyugtatja, amelyen köpenye 
hever. Alkotója Istók János.”

Mondani sem kell talán, hogy a szobrot 
a kommunista éra eltüntette. Azt, hogy 
miért tette ezt, a fentebb leírtak után 
nem kell magyarázni. Azonban most, a 
helyéről eltávolított szobor -felavatását 
követő 100. évben, 2014-ben ideje 
lenne Bartha Miklós szobrát eredeti 
helyén ismét felállítani. A fővárosi 
Kossuth tér újjáépítése után ez talán 
nem egy megvalósíthatatlan javaslat.


