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B a r t h a  M ik ló s .

B udapest, jun. 22.

Tegnap, vasárnap délelőtt leplezték 
le a Városligetben a szép szobrot,^mely 
Istók művészi alkotása Bartha Miklósról. 
Bartha Miklós az első ujságiró, a ki szob
rot kapott. Nem mintha Kossuth Lajos 
is nem lett volna ujságiró, de Kossuth 
Lajos csak ujságiró is volt, ellenben 
Bartha Miklós csak ujságiró volt. Olybá 
néztük tehát a dolgot, újságírók, hogy ez 
nekünk nagy ünnep, nagy tisztesség és 
nagy dicsőség, fogtuk tehát az Otthon 
koszorúját és kivittük, hogy az uj szobor 
talapzatára helyezzük.

Az ünnepet, a melyre igen exkluzív 
társaság jelent meg, melynek szóvivői 
másod- és harmadrangú ellenzéki notabi- 
litások voltak, Holló Lajos nyitotta megs 
bár bársonnyal letakart szószólóról beszélt, 
hamarosan megadta a kegyeletes ünnep
nek alaptónusát. Ráütötte a vidéki nóp- 
gyülések letöriilhetetlen bélyegét. Ezek
nek a frázisaiból, jelszavaiból, nagy mon
dásaiból került ki a virág, a melyből 
Bartha Miklós emlékére koszorút fontak. 
Szegény Bartha itt csak ürügy volt arra, 
hogy kortes- és politikai beszédek mon
dassanak el, hogy Holló és társai kitom
bolhassák magukat a megfojtott szabad
ság hulláján és az eltiprott alkotmány , 
romjain. Talán volt ott rajtam kivül is 
még egy-kót ember, a ki látott már meg
fojtott szabadságot és letiport alkot
mányt, bilincset a nemzeten és bilincs
ben a nemzet fiait: ezekre ez az oktalan 
frazeológia inkább komikus benyomást 
tehetett. De akármint volt is, szomorú 
valóság, hogy a tegnapi ünnep híjával 
volt a megható kegyeletnek, a komoly 
méltóságnak és annak a dísznek, a me
lyet halhatatlanainak a nemzet egyeteme 
tud csak adni, senki más. Ez alantas kor
tes- és pártgyülés volt s az ember szinte 
várta, hogy az a délceg, komor és merész 
nézésű szobor mikor mozdul meg és 
emeli föl tiltakozó érckezét és villámló 
ötleteinek egyikével közibe csap e politi
kai piacnak, a mellyé a szónokok a gyö
nyörű helyet tették.

Még Földes Béla is, az egyetlen, a 
ki tudott szépet, találót, szellemest és jel
lemzőt mondani Bartha Miklós tehetsé
géről, a kin tehát meglátszott, hogy nem 
szorul arra, hogy a kortestanyák frazeoló
giájának rongyaival takargassa abbeli 
szegénységét, hogy nem tud magából 
semmit se mondani, a mit. érdemes volna 
meghallgatni: Földes Béla is beleesett a 
verembe és beszédének gyönyörű részét, 
■mely Bartha tehetségét és munkáit mél
tatta/ megkapó világossággal és rövidség
gel; Földes Béla. is belevetette magát a 
többi szónokok iszapos vizeibe, 
i: Mi ezek után némán tettük le hódo

latunk jeléül Bartha szobra elé koszo
rúnkat, de itt reklamálnunk kell Bartha 
Miklóst a tegnapi ünneplőktől a — nem
zet számára.

A mig élünk, külön-külön életviszo
nyaink, agyrendszerünk más-más beren
dezése szerint csoportokra, pártokra 
oszolva szolgáljuk a hazát. Szabad, alkot
mányos életben nem is lehet másképpen 
a dolog. így természetesen a mig élt, 
Bartha Miklós is párthoz tartozott. Az is 
természetes, ha a párt, a melyhez tarto
zott, részt, talán nagyobb részt is kíván 
magának a kegyeletből. De. hogy kisajá
títsa a holtat, hogy közéje álljon és a 
nemzet közé, hogy dühös, ízléstelen, 
gyűlöletes deklamációk alkalmának nézze 
a kegyelet cselekedeteit: az ellen hatható
san kell tiltakozni.

Mikor a gondviselés a küzdők sorai
ból vagy éppenséggel a küzdők éléről el- 
szólit egy-egy jelest, az a jeles, átlépve a 
halál fekete küszöbét, örökre kilépett ab
ból a csoportból, abból a századból vagy 
ezredből, melynek zászlótartója vagy ép
pen vezére volt és belépett — nem egy 
csárdába, nem egy kortestanyára, nem 
egy pártkörbe, handln belépett a nemzet 
panteonjába. Bármely zászló alatt, de a 
nemzetért küzdött, melynek jelleménél, 
hűségénél és tehetségénél fogva kiváló 
fia, disze és dicsősége volt. Ki meri ma
gának kisajátítani Rákóczit, Széchenyit, 
Kossuthot, Deák Ferencet?

Rákóczit egy szervilis országgyűlés 
és Habsburg kedvéért száműzött és egy 
újabb országgyülps és egy Habsburg di
csőséggel visszahozta haló porát a nem
zet számára. Széchenyit politikai ellen
fele nevezte el a legnagyobb magyarnak, 
Deák Ferencet a haza bölcsének és Kos
suth Lajos ravatalánál ott gyászolt a 
nemzet egyeteme. Csak kicsiny lelkek, 
szűk agy velők és üres szivek számára 
lesz a kegyeletes ünnep, akár temetés, 
akár emléknap, akár szoborleleplezós 
olcsó alkalommá arra, hogy egyéni és 
pártérdekeik számára kamatoztassák, 
majd hogy azt nem mondtam, .hogy 
gsapra üssék.

A Kossuth Ferenc temetésének a 
díszét is csak nagy önmegtagadással, a 
nemesebb gondolkozásnak maga megta
gadásával lehetett attól megmenteni, 
hogy erkölcsi verekedéssé ne fajuljon a 
végtisztessége. Az ember megborzad 
még a gondolatától is annak, hogy eképp 
berendezett szellemű és lelkű alakok ke
zére kerüljön az ország, ők intézzék a 
nemzet sorsát.

Fn tehát reklamálom Bartha Miklós 
alakját, Bartha Miklós dicsőségét a — 
nemzet számára. A pártja csak ■ kerete 
volt az ő működése csodás fényű képé
nek. Szerelme a nemzeté volt, tehetsége 
a nemzeté volt, működésének rugója a
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nemzet volt. Azt szolgálta legjobb 
tudása, legtisztább meggyőződése, ma
gyar faja gazdag.- kincsesházából nyert 
tehetsége és fényes adományai szerint. 
Mikor meghalt, a párt visszaadta a nem
zetnek és a nemzet reklamálja magának. 
Mindnyájunknak egyenlő joga, hogy 
szellemét élvezzük, tehetségében gyö
nyörködjünk, férfias alakjára szeretettel 
gondoljunk és dicsősége sugaraiban süt
kérezzünk. Nem engedjük néma porait, 
nem engedhetj ük beszédes emlékét elhur
colni piszkos kortestanyákra és füstös 
pártkörök fojtó levegőjébe. Ebből a, ma
gyar földből lett, ebbe a magyar földbe 
tért vissza mindünnen, a hova élvén hite,: 
reménye vagy meggyőződése sodorta. A 
magyar nemzet géniuszából fogantatott, 
e géniusz szikrázott munkáiban, a nem
zet géniuszának nagy egyetemét illeti a 
rész, a melyet nyert, hogy élvén forgassa 
a magyar géniusz fölemeléséért.

Legkevesebb joga van még hozzá' 
egy élő és küzködő pártnak. Legtöbb 
joga van hozzá az újságíróknak, mert 
pártját s pártjában a nemzetet szolgálta; 
az újságírást pedig fölmagasztalta, dicső
séggel borította és halhatatlanságot vál
tott rajta magának.

0

Idáig jutottam elmélkedésemben, a 
mikor meghozzák nekem 'Az. Est cimü la
pot, a melyben a következő hir foglal
tatik : ..

— Justh Rákosi Jenő ellen. Vasárnap a 
Bartha-szobor leleplezésénél, melyről föntebb 
megemlékezünk, megjelent az Otthon kör kép
viseletében Rákosi Jenő is. Mikor Justh Gyula 
Rákosi Jenőt meglátta, odaszólt barátaihoz:

— Azt nem fogom tűrni, hogy Rákosi 
Jenő itt beszédet mondjon. Ezt minden körűimé-, 
nyék között meg fogom akadályozni.

Justh Gyula kijelentése nagy feltűnést 
keltett, Rákosi Jenő nem mondott beszédet.

Hogy ebből a közleményből mennyi 
igaz, azt nem tudom. Megerősíthetem,: 
hogy Rákosi Jenő csakugyan ott volt az 
Otthon koszorújával és hogy nem beszélt. 
Hogy Justh Gyula csakugyan mondotta-e 
az idézett szavakat, azt Rákosi Jenő sem 
ott nem tudta, se ma nem tudja; de ha a 
lélektan ér valamit, akkor nagyon való
színű, hogy mondotta. Mert Justh az á 
temperamentum, a kitől ez egészen ter
mészetes. ö az a szabadsághős, ő az a 
demokrata, ő az egyenlőségnek az a ka
tonája, ő az a korrekt alkotmányos gon
dolkozást! pártvezér,- a ki az ellenvéle
ményt lehengereli, a ki, ha nem neki van 
igaza, obstruál; ö az, akiben az értelmet
len tömeg romboló zsarnoki hatalma 
perszonifikálódott s a ki a szabadság és 
jogegyenlőség nevében mindent elnémít,; 
elgázol, letapos és elpusztít. Mit lehetne 
tőle mást várni,- mint azt, liogy, egy szo
borleleplezésből botrányt csináljon, há 
egy szerény újságíró, a ki még eddig meg
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nem: ijedt sem' az o  Haragjától, sem az ö 
zsarnokságától,sem demokratikus ce- 
zaromániájától,' oda mer állani,' Hogy; egy 
dicsőséges ujságirótársa szobrát egy kis 
.virággal és egy pár magasztaló szóval 
megkoszorúzza. De sajnos, erre nem lett 
Justk Gyulának alkalma. Mert tudvalévő 
dolog, hogy Rákosi Jenő soha sem szóno
kol, ha föl nem kérik rá, soha sem tola
kodik oda, a Hova nem Hívják. így ezúttal' 
is a közönség tömegeibe 'állt és onnan el 
nem mozdult és a koszorút úgy, vitette 
oda a szobor elé.

A mi pedig azt illeti, a mit Justh 
Gyula sohasem respektál, Ha csak párt
céljaira föl nem tudja Használni: a mások 
jogát, azt gondolom, Rákosi Jenőnek lett 
volna épp annyi joga, Ha nem több, Hogy 
ott beszéljen, mint bárkinek, a ki szóno
kolt. Nemcsak/ Hogy évtizedekre terjedt 
személyes barátság és kollégiális kölcsö
nös tisztelet csatolta Bartha Miklóshoz, 
de mint újságírók éft csakis újságírók, 
büszkén vallották* kollégialitásukat. 
Hozzájárul, Hogy a nemzeti föllendülés
nek és ellenállásnak azt a harcát, a mely-. 
ért oly nagyon megmagasztalták Bartha 
Miklóst tegnap, nemcsak.- Hogy együtt 
vívták meg Bartha Miklós és Rákosi 
Jenő, hanem* Hogy az utóbbi joggal el
mondhatja magáról: quorum pars 
maxima fűi. *•

(Való, Hogy azt. az ellenzéki küzdel
met, a mely most folyik, a mely csak torz 
képe, sőt silány paródiája annak, a me
lyet mi küzdöttünk meg BarthávaL mint 
újságírók: azt Rákosi Jenő. otthagyta. 
Ott hagyta két okból. Mert lelketlen 
könnyelműségnek tartotta a nemzetet 
■oly gyorsan a másik’ után - egy uj remény
telen küzdelembe kergetni és másodszor, 
mert ez a mostani áldatlan és kárhozatos 
küzdelem ugyanazok alatt a jelszavak 
alatt folyik, a melyek" ellen ment az a 
másik.

Es ámbár szomorú példáit kell lát
nunk nagy elmék megtántorodásának, 
mert gyászosan kell konstatálnunk, Hogy 
azt a nemzet életérdekének vallott pro

gramot, a melyet Károlyi Mihály gróf la
kásán együtt állapítottak meg Károlyi, 
Apponyi, Andrássy, Tisza, ‘Kossuth és 
mások: JustH Gyula által lehengerelve, 
az utca által megfélemlítve és elcsábítva 
mindezek az uraságok cserbenhagyták 
s ma a radikálizmus slepphajóján ülnek 
és vontattatják magukat: bár ilyen szo
morú példáit látjuk a vezéreknek meg
tántorodásának : én mégis bátran föl mer
ném vetni a kérdést: velük volna-e Bartha 
Miklós, ha élne? Sok minden lehetséges 
(sajnos), de ezt alig tarthatom valószínű
nek. Sem a jelszavaknak, sem a népsze
rűségnek, sem az olcsó (látszólag olcsó) 
dicsőségnek ez a különös és erős ember
nem volt a rabja. Nagy és erős meg
győződései voltak és akárhányszor meg- 
hasonlott a pártjával is, mert ama ritka 
jellemek közé tartozott, a kiknek jel
szava: amicus Plato, amicus Aristoteles, 
sed maxima arnica Veritas, ö t se lehetett 
so megfélemlíteni, se lehengerelni. Lelke 
nma csodálatraméltó magyar táblabirák 
leikéből való volt, a kiknek humánus, 
toleráns, liberális, fölvilágosodott elmé
jében a nemzeti hagyományok, nemzeti 
gondolkozás és faj szeretet vegyüléke 
valamely nemzeti konzervativizmus ne
mes patinájával festette meg a gondol
kozást.

Mindent elhiszek előbb, mjinthogy 
•Erdélyünk e tipikus szülötte, e kiváltsá
gos fia, nemzeti küzdelmeinknek lelkesen 
érző és mélyen gondolkozó harcosa, egész 
múltját elvetve magától, régi hitét meg
tagadva, vallott meggyőződését meggya- 
lázva az eszeveszett modern radikáliz
mus diadalszekei'ébA fogta volna be ma
gát, hogy huzza a visszavonás, a pártvi
szály szekerét, oláhok, tótok és nemzet
köziek tapsától kisérve.

A kegyetlen igazság az, hogy tegnap, 
ama verőfényes vasárnapon, a Városli
get gyönyörű miliőjében, Bartha Miklós 
komor#ércalakja előtt Rákosi Jenő és még 
néhányan, jóhiszeműen odasereglett ne
mesebb lelkek magukban ünnepelték 
Bartha Miklóst, Justh Gyula pedig ízlés

telen szónokaival ünnepeltette pártját, a 
melyhez Bartha Miklósnak már régen 
semmi köze sincsen.  ̂ .«j

A  m a g y a r  á l l a m p o l g á r s á g

é s  a  h o r v á t o k .

Budapest, jun. 22.
I

A mikor lapunk múlt pénteki számában 
'A magyar 'állampolgárság és a horvátok cimü 
cikkünket közzétettük, sem kötekedési vágy, 
sem zsurnalisztikái szenzációhajhászat volt a 
mozgatónk, hanem csupán komoly, hazafias 
kötelességet akartunk teljesíteni. Föl akartuk 
hívni az illetékes tényezők figyalmét arra, hogy 
a horvát autonóm törvények királyi szentesíté
sét, ha a törvények terminológiája a magyar 
állam közjogával és az ország törvényeivel él- 
lenkeznék, akadályozzák meg. Komoly kérdés
ről volt szó, igy hát mi is komolyan tárgyal
tuk. Nem rontottunk neki a horvátoknak, ha
nem azzal a föltevéssel tettük meg figyelmezte
tésünket, illetőleg kijelentésünket: „hogy ha a 
hirlapi közlemény megfelel a valóságnak“, ak
kor van okunk remélni, hogy a horvát-szlavon- 
dalmát miniszter meg fogja tenni a kötelessé
gét s meg fogja akadályozni egy olyan horvát 
autonóm törvény szentesítését, mely terminoló
giájával megbontani igyekszik a magyar állam
polgárság egységét.

Hogy cikkünk föntartással tetté meg a 
maga figyelmeztetését, arra a mi nem kifogás
talan hírszolgálatunk mellett csakugyan szükség 
volt. Mert még huszonnégy óra sem mult el, a 
mikor már megjelent a rektifikáció, hogy a 
horvát nyugdijtörvényjavaslat nem tartalmaz 
olyan kifejezést, mely a magyar állampolgárság 
egységével ellentétben volna. Minthogy azonban 
a Budapesti Tudósitó és a Magyar Távirati 
Iroda tudósitásai között ellenmondást láttunk, 
nem akartunk addig hebehurgyán foglalkozni 
ezzel a nagyon is fontos és komoly / kérdéssel, 
mint például egyik laptársunk teszi, hanem po
zitív értesülést kívántunk szerezni a dolog állá
sáról, a kérdéses törvényjavaslat horvát szöve
gének magyar jelentéséről.

A félhivatalos tudósításokból megállapít
ható, hogy a kérdéses 5. szakasz nem a drzavl-

B i e d e r m e i e r .

Irta Szecsö Vilmos.

(A gazdag Mayerné szalonja a régi Bu
dán. Biedermeier. Alacsony padmaly, csúcsíves 
ablakok. Túlfűtött levegő, melyben nehéz mó- 
suszillat terjeng. A hízásnak indult jólét nehéz, 
bágyadt unalma ül mindenen. A sarokban egy 
régi óra kétyeg rekedten és arrogánsán.)

Mayerné (a belépő Bresztóczyhoz): Csak
ugyan ön volna az, Bresztóczy? Húsz éve nem 
láttam. Mindig azt hittem, valahol messze kül
földön jár |  ime, itt van Budán!

Bresztóczy: El se mozdultam azóta Bu
dáról,

Mayerné (helyet mutat neki): Hihetetlen! 
Hogy sohase láttam!

Bresztóczy (a ki állva marad): Ahhoz az 
kellett volna, hogy egy utón járjunk. De én 
nem járok a főutcán. Én a sikátorokban szere
tek bandukolni. Itt a régi házak halkan zenél
nek és régi emlék fénylik opálosan a kosaras 
ablakokon.

Mayerné: De ha láttam volna is! Istenem, 
meg nem ismertem volna. . .  Annyira megvál
tozott.

Bresztóczy (nyersen): Csak mondja ki 
bátran, hogy elzüUöttem. Rongyos vagyok és az 
orrom rezes a szesztől. A hajam megkopott 
és megfakult. A fogam kihullott. Csúf vagyok, 
torz vagyok. Hát aztán? Az én dolgom!

Mayerné: Istenem, Istenem! De hogy a 
hírét sem hallottam azóta! Pedig. . .a hogy ak
kor indult, hires festővé kellett volna lennie.

Bresztóczy: Már mondtam, hogy elzüllöt-
tem. Nem minden lesz azzá, a minek lennie 
kellene. Vannak görbén nőtt fák is. Nos, én el
görbültem.

Mayerné: De hát miből él, az Istenért?
Bresztóczy: Helyben vagyunk. Ez a 

nyárspolgár első kérdése. Miből él. Nos hát, 
zsíros szatócsasszonyokat festek. Boltcégért fes
tek. Legalább kerül egy kis művészi szin erre 
a városra. Az arcképeim gyalázatosak, a bolt- 
cégéreim kitűnőek. Ez is valami. Különben 
mindegy!

Mayerné: Mindegy!
Bresztóczy: Egészen mindegy. Ha pén

zem van, beülök a Három kapáshoz és ott 
ülök, mig utolsó koronámat az asztalra nem 
vágom.

Mayerné: Iszonyú!
Bresztóczy: Nem iszonyú. Gyönyörű. Mert 

akkor boldog vagyok. Rózsaszínű köd gomo
lyog a Három kapás bolthajtása alatt, az ifjú
ság drága remegését érzem a szivemben és cso
dás, édes, művészi álmok cirógatják bágyadt 
homlokom. A nyelvem megindul boldog és rej
telmes beszédre, a fiakkeresek körbe állanak és 
gyönyörködve hallgatják szavamat.

Mayerné: Milyen társaság!
Bresztóczy: Nyárspolgári gőg! Szeretem 

ezeket az embereket. Szeretem a szegényeket, 
az egyszerűeket. Kedves értelmük, nyílt szivük 
van. Semmi mesterkéltség nincs bennük. Em
berek. Érti? Emberek. Szeretem őket. Magukat 
utálom!

Mhyerné: Azért jött, Bresztóczy ur, hogy 
ezt elmondja nekem?

Bresztóczy: Bizonyára nem azért jöttem,

hogy kellemetlenséget mondjak. Nem' tartozom 
azok közé, a kik azért mennek valahová, hogy 
kellemetlenséget mondjanak. Mily undorító!

Mayerné: Mily furcsa ember lett ma
gából.

Bresztóczy: Hagyjuk ezt! Nemcsak én va
gyok furcsa, az egész világ azzá lett. És maga? 
Magának is le kellene dobni vagy harminc ki
lót," hogy ismét hasonlítson ahhoz, a ki volt 
valamikor.

Mayerné: De Bresztóczy ur. Maga csak
ugyan azért jött ide, hogy gorombaságokat 
mondjon?

Bresztóczy: Nem azért jöttem.
Mayerné: Hát miért jött?
Bresztóczy: Azért jöttem, nos, azért jöt

tem, mert látni akarom njég egyszer azt a ké
pet, azt a régi képet.

Mayerné: Hát azért jött!
Bresztóczy: Mert igaz, elzüllÖttem, tönkre

mentem. De tudom, hogy festettem valaha egy 
képet, egyetlen képet, mely ér valamit, mely 
ragyogó, friss, fiatal. Remekmű. Én festettem. 
A maga arcképe az. Húsz éve nem láttam azt 
a képet. De hajnalonkint belezsong a fáradt, 
beteg szívembe, úgy, mint a tavaszi rügyfaka- 
dás. Ha arra a képre gondolok, a szivem szinte 
megáll. De ne álljon meg addig, mig még egy
szer nem látom!

Mayerné: Az a kép csakugyan remek, 
Bresztóczy ur, csodájára járnak. Egy bolond 
angol járt itt a múltkor és tízezer koronát Ígért 
érte.

Bresztóczy: Tízezer koronái? Szemte
lenség!

Mayerné: Szemtelenség?


