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Bizony furcsa világ volt ezeltt néhány esztendvel. Mindenki

tudta, érezte, hogy Deák Ferencz elöregedett, mint valamikor a

zsidók birája a bölcs Sámuel s hogy valaminek történni kell.

Történt is ! A balközép megsznt. Alig maradt Csávolszky

Lajoson kivül néhány tagja a pártnak s olvasója ,.Baloldal" czim
újságnak.

Könny volt azt akkor megszerkeszteni, meg kinyomni.

Oly kicsi-piczi volt. mint egy levélpapír, s oly kevés példányban

járt, hogy a jó öreg Kocsi bácsinak még arra is maradt ideje,

hogy reggelenként m e g p r é s e 1 1 e. A lapnál lev három-négy

munkatárs azután négyet-ötöt a szerkesztvel együtt a

hóna alá kapott s szaladtak szerte a városba, még viradatt eltt

kihordani.
Nem kellett legalább ki hordókat tartani.

Végre hosszas küzdelem után lett a baloldalból „Egyetértés."

Nemsokára azután egyesült a szélsbal hivatalos lapjával a „Magyar-

Újság" -gal s nem csak két nev újsággá változott, hanem három

szerkesztt is kapott. Lassanként kidltek a szerkeszttársak. Oláh

Károly meghalt, Szederkényi Nándor elment vissza Egerbe
ügyvédkedni.

Ez volt a krisis.

Mindennap jöttek tudakozódni, kérdezsködni, tanácsot adni,

megjelenik-e holnap még a lap ? Jött-é ma ujabb elfizet ? Nem
jobb volna-e m á r m a beszüntetni ?

Csávolszky nagy dühösen kergette ki a jóakaró háborgatókat

szerkesztségébl s az utolsó után ezt kiáltá

:

— Ameddig Csávolszky Lajos él, addig az Egyetértés fenn

fog állani.

Csávolszky é 1, az Egyértés áll!

BARTHA MIKLÓS.

Csak másodvirágzásakor tnt fel

!

Képvisel volt már a hetvenes évek elején, de fiatal, ta-

pasztalatlan. Csak próbálgatta, milyen is tulajdonképen a politikai

élet. Amidn másodszor képviselvé választották, akkor azután

testtol lélekkel arra adta niauát.
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Nem csuda

!

Az alatt a tiz év alatt, mig távol volt az activ politika

terétl, tehetségét csak ersödni érzé, s ez bizalmat öntött bele

nemcsak maga, de politikai jövje iránt is. Megvagyok gyzdve,
hogy a pár évi magány, a visszavoniiltság segitette kifejldni

Bartha Miklós lelkének tulajdonait.

És jött közbe egy esemény, mely lehangolt, elszomorított

valamennyiünket, s mely valóban nagyon furcsa világot vet al-

kotmányos viszonyainkra. Bartha Miklóst szerkesztségében két

tiszt összevagdalta. Igaz, hogy a szerkesztségben a tisztek jö-

vetelekor három egyén volt, — de csak egy férfi maradt,

— Miklósunk, ez az érczfejü pzékely, kinek csak a koponyáján

tizenegy vágás constatáltak a doktorok. A testén összesen har-

minczkilenczet.

Örültek akkor sokan, hogy Bartha Miklós most már be-

csületesen meghalt, s nem alkalmatlankodik többé senkinek.

Csalatkoztak ! Alkalmatlankodik biz még most is, — mert

megélt. Alkalmatlankodik argumentumokkal ; szóval és Írással

;

alkalmatlankodik a kormánynak és nemzetiségnek.

A házban ritkán beszél, de ha beszél, hatásosan.

Alakja magas ; szke, vállas, hangja szomorú, de kellemes,

elég mély bariton. Azon kevés hidegvér, — talán mert sok

vért vesztett, — emberek közé tartozik, ki képes hangját és

hevét mindig modulálni. Még ha leghevesebben vitatkozik is, azt

hiszik, Bartha Miklós csak kedélyesen beszélget.

Okvetlen nagyra viszi, mert az az elve, hogy egy uncia

természetes ész többet ér, mint egy kiló meg nem emésztett

tudomány.

almAssy Sándor.

Büszke családjának si eredetére, de azért hive a független-

ségi párínak. A hevesmegyei gentrynek abból a tájából való. mely-

nek házán sohasem volt kapu ; amelynek portája sohasem volt

vendég nélkül, mert ha a vendégek szökdösni kezdtek, a házi

gazda kötéllel fogdosott másokat.

Almássy Sándor régi ember. A szabadságharez alatt kor-
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