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Bartha Miklós. 

Ha Bartha Miklós nem Erdély
ben születik s lelkét nem az erdélyi 
bérczek éles levegője edzi szilárddá 
és irályának magas röptét nem az 
erdélyi sasoktól tanulja; ha gond -
Jatainak erejét nem kölcsönzi a mi 
szikláinktól, s fantáziájának szin· 
pompáját nem a mi vadvi
gos mczőinktől tanulja el; 
ha nem lett volna a miénk 
és nem tartanók most is a ma
gunkénak: akkor - noha 
őszinte ti ztelcttel é elisme
réssel viseltetnénk zépírói 
munkássága iránt: a »Petőfi
Társasá_g-1{-ba történt bevá
lasztásának nem tulajdonít
hatnánk több fontosságot, 
mint azokénak, a kiket szin
tén e megtiszteltetés ért s a 
kiknek írói érdemét a társaság 
e meg:vála ztás által: hono
rálni kívánta. 

De Bartha Miklós erdélyi 
ember. zépírói és publiczisz
tikai szereplését Erdélyben 
kezdette meg. Erős írói e0-yé
nisegc, prózi\jának plasztikus 
szépsége, gondolatainak ere
deti ége s kifejezéseinek öt
letes formája nálunk már ré
gen hírne\Tet szereztek szá
mára s az )1Erdélyi Irod. 
Társaság« sietett tagjai sorába 
választani. Ez a körülmény te. zi kö
teles ·égünkké, hogy most, midőn írói 
érdemét és költé. zetének értékét a 
czcntralizú!ó fővárosi irodalmi sou
Vf.rainek egyike is elismerte, tudo
má t vecryünk róla s elismeréssel 
konstatúljuk, hogy a ;,)Petőfi Társa 
ság11 nevéhez vagyis annak a névnek 
- melyből zületett - traditiójá
hoz méltóan e. elekedett 

l\li nem beszélünk Bartha Mik
lósról, az activ politikusról, mert a 
ki most politikai téren keresné fel 
őt, az a szenvedélyek izzó kohójába 
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nyulna s emberét a pártok tusájá
ban darabolná szét. A politika viha· 
ros mezején barátai cs ellenségei 
egyaránt :zámosan vannak, s a mint 
ezen a téren nem vesz. zük igénybe 
barátjai lelkesedését, ép úgy ki akar
juk kerülni ellenfelei kritikáját. 

l\li a ,Jfanrru!atok11 viláD"úban 
keressük fel Bartha .:\1 iklóst, a hol 

mindnyájan egy hiren vagyunk. Ez 
a világ a !·ölt "szet nap ugaras \'ilága, 
hol e.tűnik a harag, megszüniJ· a 
viszály s a dörgí), háborgó . zenve
délyek hullúmcsapftsa pozdorjáva 
törik. hogy Yisszanwyogja az en
gcsztclí5 szivún·ány színeit. A kól
té, zet minden vágyna!·, minden tö· 
rekvé nek, minden érzelemnek ki
fejezője. Beszél mindnyájun~. nyel· 
vén, érez mindenki ·zivé\·el. Ossze
hoz tehát és egyesít. - A költő 
csodálatos hangszer, melyen föle eng 
az az édes dal, melynek sejtelme 
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mindnyájunk lelkében él, de a mely
nek kifejezest, formát adni nem 
tudunk. Vágyainkat, boldogságun· 
kat, szerelmünket é bánatunkat 
szavakba önti; mert hiszen nekünk 
is 'p úgy megvan szerelmünk, bá
natunk, váO"yunk ·. boldog águnk, 
mint a költőnek .. ~ az a kincs, me
lyet szellemének tárhúzábóJ ki zort 

az mindnyájunké, az a nem
zeté. 

Itt, ebben a Yilágban, ha
rag és félreértés nélkül talál
kozhatunk. 

Irodalmi munkásságában 
nem kere ·sük tehát a poli
tikai tartalmat, hanem a ma
cr ·ar próza me ·terét. • T em 
n · zzük a pártszinezet ten
dentiáit, hanem a nemzeti 
irám·zat forró lelkesedésének 
lobogását. A tüze gyujt, a 
fénye világit. lykor ostor, a 
melyik SUJt; olykor balzsam, 
a mely O"yógyit. Olykor vihar, 
a mely rombol. olykor verő
fény, a mely éltet. Patho á
ban fönség, haragi ában erő 
nyilvánúl. zellemének ezt 
az erejét tollánal· ezt a ha
talmát ott sem tagadják, a 
hol ellenfélnek tehntik. De 
mi, a kik távol állunk a napi 
politikától s a párttorz. al
kodá::. üvölt<) lúrmúját nem 
halljuk. - ezcl·nck elisme

résével zolgáln i aka1j uk az i rraz
ságot és méltányolni az érdemet. 

Mert hiszen ő költő a szó igaz 
értelmében. Olvassátok el a vonal 
fölött és olvassátok cl a vonal alatt. 
Ha czil·ket ír a nemzefohri kérdés
ről, a nemzeti nevelésr<51 a nemzeti 
politikáról, irodalomról, a művészet
ről a vonal felett, - - \·agy ha em
lélkeihez tér vissza az "· Ukony·órák 
méla csendjében . "llant;ulatok~ 
fakadnak lelkéből - a vonal alatt: 
mindenütt ugyanaz a melegség, az 
a közvetlenség, - azok a harmo-



nikus lwngok, az a színes fantázia 
ragyog ki a sorok közűl, a mi le
bilincsel s fogva tart mint egy szép 
költemény. Prózájának rithmusa van 
mint a versnek s rim nélkűl is melo
dikusan hn.r.gzik, és cseng mint a 
muzsika. Kiválómagyar nyelvérzéke 
czikkeit mintaszerüekké tette, ma 
már követik akárhányan a zsurna
lisztiká5an is; prózában írt költemé
nyeit pedig szavalják az iskolában. 

Temperamentumának ingerlé
kenységénél fogva gyakran ír, mert 
politikai heve minduntalan a küz
delem árjába ragadja; de szellemén 
nem Játszik meg a fáradság nyoma, 
s czikkeiben mindig egy új friss 
szinnel, egy frappans ötlettel talál
kozunk. Irálya pedig gördül simán, 
lágyan. Sehol sem döcczen, sehol 
sem homályos és mindig, a legegy
szerűbb kérdésnél is szárnyalni tud. 

Azt az ovatos és mindenek fe
lett opportunus véleményt, hogy 
tekintettel Bartha politikailag expo
nált helyzetére, nem alkalmas az 
idő arra, hogy írói tevékenységét 
méltassuk, tisztelettel átteszszülc a 
„Petőfi 'J'ársaság"-hoz, mint olyan
hoz, a mely választása által minket 
e sorok megírására provokált. De 
vitába obskurus elvek felett nem 
bocsátkozunk, mert kijelentettük 
már, hogy a politika nem tartozik 
e lapok keretébe. Ezen a téren 
lehetnek hibái, lehetnek tévedései, 
lehetnek erényei. Mi csak írói mű
ködésének azt a jellemző vonását 
látjuk most, a mely élesen domboro
dik ki apró tárczáiban is: lelkese
dését a szabadság és demokráczia 
elvei iránt és chauvi nizmusát a 
nemzeti ideálok elérésében. Mind
kettő olyan tulajdonsága egy írónak, 
mely szerény tehetségnek is tiszte
letreméltó törekvése s a melyeknek 
szükségességét a nemzetek életében 
senki sem merészelte még tagadni. 
Ez ad jogot és ez teszi kötelessé
günkké, hogy Bartha írói egyéniségé
ről a „Petőfi Társaság" tagválasz
tása alkalmából beszéljünk. 

A napi viszonyokból származó 
aprólékos surlódások elmosódnak az 
idővel, de írói jellemének ez a vo
nása megmarad, mint példája annak 
az igazságnak, hogy a nemzetek 
életében a költészetnek nagy, szép 
és fontos feladat jutott. 

Ez a vérlceringéslüktet prózában 
írt és >>Hangulatok<t czím alatt ki
adott költeményeLben, melye,k ezelőtt 
egy évvel jelentek meg. Es most, 
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egy év mulva, a „Petőfi Társaság:· 
nagy szavazattöbbséggel tagjai so
rába választotta. Nem JUl eszünkbe, 
hogy összehasonlitásokba bocsát
kozzunk, de a Petőfisták válas-:
tása alkalmából önkéntelenűl jutott 
eszünkbe és úgy érezzük, mintha 
a magyar lyra szárnyaló, tüzes, rap
szodikus és honslerelmében mar
tyrrá vált költőjének szellemt rokon 
volna ennek a széppróza-írónak 
egyéniségével, lelkesedésével és hon
szerelmének őszinteségével. 

Mi, a kik a nemzeti irodalom 
fejlesztésének szerényharczosai aka
runk lenni s a nemzeti szellem és 
nemzeti irány ápolásának jelszavát 
tűztük zászlónkra, nem vezettethet
j ük magunkat a személyes ellen
vagy rokonszery,v megvesztegető ér
zelmeitől. - Oszintén és nyiltan 
beszélünk s lelkesedésünk egész 
hevével tapsolunk azoknak az írók· 
nak, a kik a nemzet küzdelméből, 
vágyaiból és idealizmusából meritik 
alkotásaik tárgyait. ( ) 

A~ élet végén. 

Béke'/ add ha/dl, ltJ'1tgalmas CJ1ye'.rzdl 

1lfely ói:J1Y11gó' elme dobott ide teged, 

Hogy s:zent áldás 11elyell neved legyw átok, 

S 1l)'011iodb~n ke{;átek btts Mn1t)'h1tllatások ? 

Ki látott valaha sírofülemile'f? 

Virág ajkán mikor ha11g::;ott átkos beszéd? 

JJ01tdoll-e s::;idalmat a leh11llo' csillag? 

Zúgd liabok át:Ján hol van nyoma kínnak? 

Születtek gyoi1yoi·bíll. Éltek 11yo'nyo"rt adva. 

És ha rájuk borult a nem-lét fuvalma: 

Jlfcgváltozott-e a mindenség törvénye, 

Hogy értük szivü1tket bá1Zat tó'/twé be? 

A 11n'k voltak eg)'kor, lennek mi11dói·J"kke; 

ll1ert fényük, illa(juk a fó"/dcl betó'/tl, 

S f é1t)'böl és illatból ttgya11a1:J születik 

.Milliárd évekig, mind a végtelenig. 

Jó"ve11dő világok mm születlietnének, 

Ha meg nem eló'zné pusztulás, enyészet; 

Kalász csak ott terem, hol magot liintenek; 

Hogy szerelem legyen: szeretb' szivcket. 

Én szerettem /orróll egei, fó'ldet, mindent, 

llferre isten napja sugarakat hint e//; 

Ajálldékúl kijárt e'lelem11ek bére: 

Jfegért b1í:;a vagyok rgr uj magvcte'.rre / 

Saása Gerő. 

Az akadály. 
lrta: Abonyi Árpád. 

S1:Ji11liely: csinos 11ó'i szalon, a 11Le/)'11ek ko·
ze'psó' ajtdja s:;obrász-míilcrembe lt\'ÍÍik, a hol ne
ltány vázlat, gips::;mi,tf,z e'.r 11LÍÚdrgy kó"zó"tt a 
>Legyó'zó'ff gladiatorc is111eretcs szobra /átlia/d. 

llfa,rczo/. 
(ilfintegy harminc::; e'ves, elegá1ts, magas fiatal 

ember, felsó' kabdtban, 7Ífrakészen. ) · 

Szerencsétleneknek érezzük magunkat, 
kisasszony, hogy tetszé ét egyelőre nem 
sikerült megnyernünk. (/úllt!::: az ablakon) 
Ez pedig elé_~ csendes utcza. Majdnem 
azt mondom, hog y csendesebbet ec:rész 
Budapesten alig lehetett volna fölfcd~zni. 

Ern sztin. 

Meglehet, hogy önnek, a ki ehez az 
örökös lármához már évek óta hozzá le
het szokva, elég csendes ez i,, - de 
nekem! Ha egy-egy sörös hordókkal meg
rakott óriási társzekér végic:r megy az 
utczán, mindig attól f~lek, hogy a nagy 
rázá Miklós bátyám valamelyik mintáját 
ledönti a talp:izatró\. álunk még a vasút 
sem csinál ekkora lármát. (Büs:::kén) l\krt 
van n'ár vasutunk isi Az >Ü'.t-gura-szadei« 
vasút. Szép vasút! 

,1Iarcz1'l. (,Jfosolyo,11va) 

Óh, elhiszem! A magyar viczinálisták 
nem építenek csúf va utat. 

Ernesztin. 

Alig két kilóméternyire robog el a mi 
házunktól. Reggel öt órakor ér a szadei 
alagúthoz és ilyenkor mindig fütyül. Akár
hányszor megtörtént, hogy ez a fütty éb
resztett föl engem is, Mik:lt'>s bátyámat is, 
a ki boldogult édes apácskánk halála óta 
valóságos lelkesedéssel csügg azon az 
e zmén, hogy szobrászsz;\ képezze magát. 
Azt mondja, hogy c ak most i<;mertc iöl 
igazi hivatását és úgy érzi, hogy a mű
vé.;zel ez ágához van legtöbb tehetsége. 
(Elkomoly.;dva) Bár úgy volna! 

Jl!arczcl 

1iért ne, kisasszony. miért ne! Miklós 
n1gyon tehetséges fiatal ember. A »Le
győzött gladiator • gipszmintája gyönyörü. 

Ernosztin 

De a márvány, a márvány 1 A szobrot 
itt akarja befejezni, részt akar venni a 
művészi életben ... nagy tervei vannak ... 
( óhajtva) De én már otthon is megfi
gyeltem, mily lehangolt arczczal állt a 
félig kivésett márvány előtt ... a midőn 
azt hitte, hogy nem látja senki . . 

llfnrcze/. 

Legyen nyugodt, kisasszony! Minél 
izmosabb a talentum, annál gyakrabban 
szállja meg a kétség , .. ujjongó és nemes 
gyönyörűségére természetesen mindazok
nak, a kik irigykednek reá. 

Ernosztin. 
Köszönöm, Marczel úri Igaza van; én 

is így g-ondoltam és bár nagyon nehe
zemre esett, midőn cl kellett hagynom a 
mi szép erdélyi hegyeinket és a szülei 
házat - nem eJlcnkeztem, midőn Miklós 
bátyám kijelentette, hogy ide költözünk; 
mert azt képzeltem, hO'.!Y nincs jogom 
művészi pályafutá a elé akadályokat gör
díteni. Istenem, csak ne csalódna ... csak 




