
Bartha Miklós szobra
Irta : M ezei E rnő.

Sohasem nyilvánult előttem oly közvetlenül, oly szembe
szökőn az az ironikus vonás, amely a történelmi élet képein 
és helyzetein átütközik, mint ennél a szoborállításnál. Minden 
szobor, amelyet a nyilvánosság emlékezése és ünneplése állít 
a közélet letűnt szereplőjének, úgy kellene, hogy történelmi 
érzés jelzője legyen, valamely maradandó hatásról tegyen 
tanúságot. Bartha Miklós személyével kapcsolatban a szobor
ban való megörökítés történelmi súlya különösen érdekes 
kérdés. Hogy egy szóval mondjuk, Bartha Miklós újságíró 
volt. Hogy egy hirlapirónak oly efemer természetű munkás
ságát az örökkévalóság jelvényével dicsőítsék, igazán a leg
ritkább jelenség. A napi publicisztika munkája foglalhat 
magába akármi nagy szellemi és erkölcsi értéket, maga ez a 
munka a nappal születik, a nappal hal meg és még írójának 
emlékezetében sem létezik többé. Vájjon milyen ok, milyen 
elem működött abban, hogy Bartha Miklós Írása nem sem
misült meg teljesen a rögtönös feledésnek ez örökké tajtékzó 
örvényében? Az ő hirlapirói egyéniségének mi adta azt az 
erőt a mindent összemorzsoló triviális ujságenyészet ellené
ben, hogy emlékezete most a művészi megelevenítés tüzében 
sugározhatik a késő utódok felé?

Kérdés ez, amelyre már felelet maga a kérdőjel. Az 
irónia kérdőjele. Habent sua fata libelli. Ez a klasszikus mondás 
beválik Bartha Miklós publicisztikai művénél is. De épen az 
eredményt nézve és a kisérő körülményekkel egybevetve
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hozzá tehetjük ezt a változatot is: Habent sua fala monu- 
menta. Mert az ő emlékszobra, ahogy útját első eszméjétől 
mostani megvalósulásáig megtette, már a belső ellenmondás 
jegyét hordja magán.

Milyen megdöbbentő irónia már az, ha azt az időt, 
amikor Bartha Miklós szellemi fáklyája közvetlenül legheve
sebb lángolása után messze szikrázó ellobbanással kialudt, 
összehasonlítjuk ezzel a korral, amelynek a kész szoborhoz 
kell ünnepélyes tanúságot szolgáltatnia. Amikor meghalt, a 
«nemzeti ellenállás» legerősebb viharzása rázta az országot, 
a koaliciós ellenzéki többség akkor állott népszerűsége virág
jában. Bartha Miklós volt a koaliciós harcnak legharsogóbb 
kürtöse és ledőlt teteme fölé egy mámoros közvélemény 
dobta az emlékezés koszorúit. Milyen hamar kopott el a 
függetlenségi vezérek népszerűsége, milyen hamar fakult meg 
jelszavaik csillogása, amikor ők is behelyezkedtek a bársony
székekbe. Bartha Miklós emlékezetének különös szerencséjévé 
vált, hogy ezt a fordulatot már nem érte meg és maga sze
mélyesen nem járult hozzá a közvélemény fájdalmas kiáb
rándításához. De a szembeállításnak nem is ez a legfelötlőbb 
vonása. Ott van ez épen a szoborünnep közvetlen fizikai 
valóságában. Bartha Miklós publicisztikai működése utolsó 
szakában valóban izzó szenvedéllyel, azzal a tragikus dörge
delemmel, amelyet csak őszinte elkeseredés sugallhat, fordult 
szembe a szervezkedő szociáldemokratasággal és az általános 
szavazatjog követelésével. Ezekre nézve az ő sokhúru stil- 
hangszerén nem létezett csak a dühös invektiva. «Hazátlan 
bitangok» ezt a tüzes bélyeget Bartha Miklós vitriolba mártott 
pennája sütötte a szocialista izgatókra. «Taknyosok!» ez a 
másik jellemzetes aposztrofa, amellyel őket illette. És kevés 
nappal halála előtt 1905. szeptemberben igy végezte az álta
lános szavazatjogról a Magyarország-ban irt cikkét: Hiszem 
Istenemet, hogy ettől a halálos veszedelemtől megóvja hazá
mat ! ügy hangzik ez, mint a végső búcsú örökkévaló intelme. 
Ha volt őszinte, igaz és állandó vonás Bartha Miklós nyil
vános egyéniségében és irásművészetében, ez épen erős 
nemzeti érzése, fajbüszkesége volt. Ebben mindig hű maradt 
magához, mert ez a vonás az egyéniség és a művészet 
öntudat alatti erőiből jegecedett ki. És most? Akik akkor
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bajtársi és tanítványi kórussal kisérték minden igéjét és 
akik most szobra előtt hódolva saját szelleműk győzel
mét látszottak ünnepelni az ő megdicsőített emlékezetében, 
ők a szocialista vezérekkel összefogózva az ország minden 
piacán végig táncolták az izgatás carmagnole táncait és 
hirdetik, mint legfelsőbb kinyilatkoztatást az «általános, 
egyenlő, titkosnak» szent megváltó erejét. Csak erre kell 
gondolnunk és egyszeriben csúf karrikaturává válik az ő 
ércbe öntött arcának plasztikus egysége és még inkább hiú 
grimasszá torzul az öt hivatalosan ünneplők minden szónoki 
lendülete, hazug pózzá minden dicsőítő frázisuk.

*

Ekkép ez a dicsőítő emlékszobor ezzel az ünneplő kíséret
tel első sorban nagy félreértésnek tetszhetik. Azért még sem kell 
hinni, hogy Bartha Miklós és az őt ünneplő hívek között ma 
már hiányzanék a hagyománynak és a rokonérzésnek ter
mészetes kapcsolata. Úgy lehet, hogy a hívek és tanítványok 
talán még jobban értik és méltányolják ma, mint éltében. 
Akik a mai függetlenségi politika porondján rendszeresen 
és állandóan szerepelnek, joggal vallhatják Bartha Miklóst 
hősüknek, mesterüknek, tanítójuknak. Az elvek, jelszavak 
változhatnak bármikép, a jellemzetes itt az iskola közössége, 
a gyakorlati módszer átvétele. Ugyanis: ami Bartha Miklós
nak, mint publicistának egyéni nevezetessége és példaadó 
jelentősége, az egy szóval kifejezve a publicista szinészkedés. 
A színész stílje, hangsúlyozása, minden álcája, minden mű
vészeti fogása átvive a publicisztika nyilvános vitáiba. Ezt az 
iskolát ő fejtette ki és emelte művészi színvonalra. Nagy 
hatása szemmellátható a mai függetlenségi pártiság minden 
nagyobb stilü politikai mutatványában.

Amikor Bartha Miklós jellemképét igyekszem a szemé
lyes ismeretség sokszoros emlékeiből magam előtt kialakí
tani, egy nagy kérdéssel vajúdom. Megváltozhatik-e egyál
talán valamely egyéniségnek lelkülete ? Nem a nézetek 
változását értem, ez lehet igen egyszerű elmebeli processzus 
és nem jelenti a jellem vagy vérmérsék változását sem, akár 
ha valaki a klerikalizmus szenvedelmes ellenségéből átalakul 
a holtkéz-vagyon ihletett valláserkölcsi védőjévé. De meg-
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változhatik-e az ember belső természete, lelki viszonya az 
élethez és a világhoz, szubjektív hajlandósága emberi és társa
dalmi célok irányában? Ameddig áttekintésem a mi nyilvá
nos életünk alakjairól terjed, senkiről nincs oly határozott 
benyomásom, hogy belső lénye is nagy változáson ment 
keresztül, mint épen Bartha Miklósról. Rajta látom bebizo
nyítva, hogy aki pályája elején őszinte, meleg idealistának 
indult, később számítóan hideg realistává fejlődhetik. Kielégítő 
magyarázat végett meg kell nyugodnom Göthe hires epi- 
grammjában:
„Jeglichen Schwärmer schlagt mir an’s Kreuz mit dem dreissigsten Jahre. 
Kennt er nur erst die Welt, wird aus dem Schwärmer ein Schelm.“

És Bartha Miklós szinészi mivoltának főjellegét épen 
abban látom, hogy amikor belsőleg életfelfogása és politikai 
gondolkozása egészen átalakult, külsőleg a változatlanságot 
és következetlenséget igyekezett feltüntetni. Saját őszinte 
múltjából vette szinészkedéséhez a színeket és hangokat. 
Talán ez az igyekezet merevedett kővé és érccé az ő szob
rában.

Az a Bartha Miklós, akinek publicisztikai hatása orszá
gos méretet öltött és most a szobrászati megörökítésben 
nyerte el a közemlékezés szankcióját, igazában a múlt szá
zad kilencvenes éveitől, mondhatni élte utolsó évtizedében 
alakult ki. Korábbi hosszú újságírói működése, amelyet 
kolozsvári lapszerkesztői minőségében folytatott, csak helyi 
jelentőséggel birt és csak a sablonos pártkonvenciók kere
tében mozgott. Ellágyul emlékező lelkem, ha erre a korábbi 
Barthára gondolok vissza. Az 1881—1884-iki országgyűlésen 
mint képviselőtársak és egyazon pártnak tagjai sűrűbben 
találkoztunk. Ő néhány évvel idősebb nálamnál, de még 
szintén a fiatalság virágjában és hamar nemcsak a politikai 
együttérzés, hanem a személyes szimpátia kapcsolata szövő
dött közöttünk. Első beszédeim után a felirati vitában és a 
hadügyi kérdésről — ha szabad ezt a kifejezést használni — 
főkép ő ütötte mellettem a dobot. A következő ülésszakok
ban pedig, amikor az az önálló és erősen agresszív magatartás, 
amelyet a tiszaeszlári vérvád szakadatlan hajszái ellen tanúsí
tottam, bizonyos magányos helyzetbe sodort, ő mindig tűn-
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tetően tanúsította velem való szolidáris érzését. Az egyetlen volt 
talán képviselőtársaim közül, akivel való szellemi érintkezé
sem túlterjedt a közönséges politikai társalgáson, ha a Ház
ból együtt távoztunk vagy egy-egy éjjeli órában kettesben 
üldögéltünk — az akkori Fiume kávéház egy csöndes sarká
ban. S mindig volt okom rá, hogy az őszinte lelket, a leszűrt 
szellemet, a felvilágosult gondolkozást méltányoljam benne.

Ez a fiatal Bartha Miklós már külsőleg nagyon megnyerő, 
a nők szemében bizonyosan hódító jelenség volt. Saját véle
kedésem szerint alighanem az akkori parlamentnek legszebb 
férfia. Fejének szabályos szépségét felette vonzóvá fokozta, 
hogy arcának nyugodt, nyírott szőke szakállal körített oválján, 
magas bronzszinü homlokán átsugárzott a gondolkozás fénye. 
Alakja minden részletben arányos, hajlékony középtermet, 
amely élte végéig nem változott és bizonyára hálás feladattá 
tette szobrászati másának megalkotását is. Szürkés árnyalatú 
kék szemei az intelligencia villanásaitól beszédesek, de sok
szor mintha ellobbant ábrándok méla köde fátyolozta volna 
be. Ha jobbkezét kinyújtotta, felötlő volt az ujjcsonkítás és 
a hegedések, amelyek a lakására orvul betört katonatisztek 
kardvágásaitól maradtak vissza. (Ez az eset még 1877-ben 
történt és a nyomán támadt közfelháborodás először emelte 
Bartha nevét az országos hir szárnyaira.) Egész fiziognomiáján 
tükröződött az élet tapasztalásaiból, talán a s z í v  elmúlt viha
raiból leüllepedett valami fáradt idealizmus, a derűsen, szelíd 
melancholia. Nagyon gyakori gesztusa volt a megvető kéz- 
legyintés s ajka szélére sokszor kiült a kicsinylő mosolygás 
ránca. Olyas benyomásom volt róla, hogy mélyen belenéz
hetett az életbe és fájó tapasztalásból ismeri annak visszáját. 
De semmi hadakozó vonás lényében, demokrata gondolko
zástól sugallt kritikája fölényesen szelíd, sőt mintha az 
ambíció kisértéseitől is mentes lett volna. Fiatalságához 
mérten valami csodálatos nyugalom, biztos kiegyenlítettség 
jellemezte modorát és nyilatkozatait, akár a privát társal
gásban, akár a közéleti szereplésben. Sohasem vettem észre 
közvetlen beszédben sem hangtenorjának változását, ami az 
én hiányos hallóképességem mellett bizonyára nyomatékos 
tanúság. A parlamentben a legritkábban, talán egy egész tör
vényhozási cikluson át egyszer szólalt fel — vagy annyit sem
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— de ha beszédet mondott, bámulatba ejtett mindenkit olim- 
pusi önuralmával, előadásának abszolút rendezettségével, 
amelyhez indulatnak árnyalata sem fért. Oly tökéletes angol 
gentlemannek lehetett gondolni, akinek legelső törvénye a 
hidegvér, a törhetlen fegyelmezettség. És amit beszélt, a 
gondolati tartalom a belátó, szinte bölcs objektivitás szűrőjén 
volt lefejtve és megtisztítva. Azt hiszem, aki ebben az időben 
mélyebb emberismerettel belenézhetett volna, ebben a föl- 
tétlen önuralomban már megsejthette volna a csirát, amely
ből a későbbi Bartha sokszínű művészete kivirágzott.

Képviselőségem megszűnte után Bartha Miklós szereplése 
is hosszabb időre kiesett figyelmem köréből. De a kilenc
venes évek elején — körülbelül a nagy egyházpolitikai 
harc megindultától — elhagyva szerkesztői állását, amely 
Erdélyhez kötötte, a fővárosba tette át rendszeres és nagy 
arányú publicisztikája szinterét. Egyszerre kibontakozott 
előttünk az uj Bartha Miklós. Valaki, aki időközben meg
találta a maga gyakorlati célját, aki tisztába jött erejével és 
azzal az egyéni és társadalmi pozícióval, amelyet vele kivívni 
lehet. Tündöklő vértezettel jelent meg a szellemek tornáján 
az osztályérdek lovagja, az arisztokratikus és klerikális hatal
mak heroldja, az úri kaszinók kapuőre. Névvel jegyzett cik
keit belepte az irói szubjektivitás nyugtalan csillámlása. A 
mindig a maga nevében beszélő «Én» kérkedésével és köve
telésével egyenest az emberek és dolgok, az egyéni és társadalmi 
értékek legfelsőbb cenzorának rendezkedett be. És következ
tek rendre, oh, nem a szenvedélyes polémiák, holmi érdes 
támadások, dehogy is, hanem a kegyetlen marcangolások, a 
skalpellel való bőrfejtések. A tigris karma nyúlt itt ki a pub
licisztikai toliból és minden fogásából vér csepegett.

Ahogy a hazatért Kossuth Ferenc (neki akkor csak k. f.) 
első kissé tájékozatlan nyilatkozatát játékos feszítéssel hem- 
pergette, ahogy a Wekerle kormányt egyházpolitikai harca 
közepett a királyi palota építése körül mérgezett gyanúsítás
sal meghurcolta, ahogy Bánffy Dezső családi életébe a leg- 
szurósabb célzásokkal bökött bele: ezek csak jellemzetes 
minták. Hogy ezt a harcmodort és bírálati módot nem az 
objektiv igazságérzet sugallotta, ez senki előtt nem lehet két
séges. De a kérdés az, vájjon igazi szenvedély, fanatikus hevület
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korbácsolta-e idegeit és villanyozta tollát? Aki Írásmódján és 
stilisztikai sajátságán túl az állandó irányzatot, azaz a szán
dékot és tendenciát megfigyelni tudta, tisztában lehetett vele, 
hogy ilyesmiről sem lehet szó. Egy nagy színésznek minden 
alakos tehetsége, indulattükröző gyakorlata volt ezekben a 
cikkekben transzponálva. Aki azelőtt hideg önuralmával im
ponált, most mesteri kézzel céltudatosan eregette a futó 
impresszionizmus röppentyűit. Korábban úgy látszott, hogy 
magas szempontból Ítéli meg a dolgokat. Most «de haut en 
bas» a fölényes leckéztetésen találta kedvét. Apponyi Albert 
gróf, akit Bartha Miklós temetésénél természetesen az összes 
koalíciós baj társak nevében a szózatos funerátorság tiszte 
illetett meg, sirbeszédében olyas jellemképet festett róla, 
mintha szenvedélyes hazafisága, lángoló meggyőződése ra
gadta volna féktelen támadásokra és meggondolatlan vádakra. 
Ez a beállítás már elfogult hálaérzésből is egészen jóhiszemű 
lehetett Apponyi részéről, akit Bartha Miklós még 67-es 
ellenzékisége idejéből minden kormányelnök ellenében a 
hatalmi érdek teljes kiélezésével tüskön-bokron át támogatott. 
De legkevésbbé sem lehetett meggyőző. Bartha Miklós, mint 
szorosan vett pártember az Ugron-párthoz tartozott és köny- 
nyen lehetett észrevenni, hogy Ugronnak igazán vulkánikusán 
forrongó, hirtelen kitörésekre, megfontolatlan hevenyésze- 
tekre hajló természete mellett, Bartha Miklósnak rendesen a 
hűvös megfontolás, a fékező rezerváltság jutott osztályrészül. 
Hiába, nem lehet letagadni, az ő politikai és irói lényének 
alapvonása a taktikus volt.

*

Ebben az összefüggésben méltatnom kellene Bartha 
Miklós sokat dicsőített irásművészetét. Kérdésesnek tartom, 
hogy megegyezik-e általában a politikai fejtegetések termé
szetével, tehát a publicisztika feladatával is, ahogy azt a 
modern hirlapirás keretében felfogjuk, az az írásmód és ki
fejezési technika, amelyet Bartha Miklós szellemének sajátos 
köntöséül használt. De nem vitatom, hogy tisztán a külső 
artisztikumot nézve, írása megvesztegető előnyökkel rendel
kezett. Legfőbb kiválósága volt a könnyedséggel párosult 
szubtilitás, amelynél fogva a bonyolultabb gondolatokat is
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egyszerűen, átlátszóan, gyönyörű folyamatossággal tudta 
papírra vetni. Stílje nincs híjával a szó lendületének, valamint 
a mondat fordulatosságának, mesterien kezelni tudja a páthoszt 
és az iróniát. Mondatbeosztása nagyon öntudatos, biztosan 
kilüktetve az aláhuzottságot, a kiélezettséget. Hires invekti- 
váit egyetlen szóba hegyezi ki, külön sornak, külön passzus
nak leírva. — « Taknyosok!» — Mindenek fölött duskálkodott 
a színekben, hasonlatokban, egy-egy hasonlatot még szélesen 
részletezve is. A pompázatos cifrázatból mérges iróniái úgy 
lövelltek ki, mint ékes hüvelyből a villogó tőr. Mindez a kül
sőség azonban gyakran az eszmei tartalom fogyatékát fedezte. 
Gondolatmenete laza és rapszodikus, lángoló karikákba fut, 
ahelyett, hogy előhaladna.

Bartha Miklós Írását azonban nem kell az «art pour l’art» 
szempontjából mérlegelni. Egészen más értelmű művészetet 
kell cikkeiben keresni, mint aminőt jámbor «Schöngeist»-ok 
benne föltalálni véltek. A politikai taktikus művészetét, 
az öntudatos számítást, amely az irodalmi szellem esz
közeit használja fel rejtett politikai evolúciók meg
könnyítésére. Mert ebben a taktikai kiszámítottságban épen 
az, mi az ő publicisztikai fogyatékosságának látszik, valóság
gal nagy erősségévé vált. Az a virágos, hímes nyelvezet, az 
a szeszélyes, játékos eszmeszövés, amellyel irányzatos témáit 
befuttatta, valóságos takaróul is szolgált avégből, hogy a 
hagyományos függetlenségi pártpolitikába idegen eszméket, 
az elvszerüen egységes szervezetbe lényével ellentétes felfogá
sokat lehessen csempészni. Publicisztikai pályájának utolsó 
szakában Bartha Miklós rendszeres, következetes törekvésé
nek lehet fölismerni azt, hogy a merő hatalmi versengést, 
az elvek alkalmi felfogását vigye bele a függetlenségi közön
ségbe. De stíljének színészi elemét kitünően értékesítette arra, 
hogy ezt a változást a régi függetlenségi apostolság ünnepies 
pózjaival takargassa. Alkalmi cikkeiben olykor a függetlenségi 
szólamok és hazafias himnuszok hosszan elnyújtott tirádái után 
csak egy rövid, alig észrevehető mondat árulta el a gondolkozva 
olvasónak, mi a cikknek lappangó gondolata. Belemenni min
den opportunisztikus megtagadásba, úgy, hogy amellett a válto
zatlan elvhűséget fitogtassuk: ezt a taktikai elmegimnaszti
kát Bartha Miklós írása oktatta és oltotta lassanként mód
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szeresen bele az utolsó évtizedek függetlenségi politikájába. 
Persze groteszk látvány, ahogy az ő raffinált, finom színész- 
álcáit ma, minden falupiacon szinfalszaggató ripacsok utá
nozni törekszenek. A diplomáciai furfang műveleteit alkal
mazni a nagy nyilvánossághoz szóló publicisztikában, magában 
igen nehéz, mert ellenmondásos feladat. De Bartha Miklós 
legfőbb ereje volt, hogy nagyon ismerte annak a társadalmi 
rétegnek, amelyet átlag magyar intelligenciának neveznek, 
minden lelkületi ráncát. Nem volt benne a közönséges dema
gógia hajlama, távol maradt az olcsó népszerűség hajhásza- 
tától. Hisz sokat tartott arra, hogy az előkelő uriság a «jó 
társaság» publicisztikai mentorának tűnjék föl. De ismerte 
és dédelgette ennek a kaszinókba tömörült világnak rejtett 
előítéleteit, hízelegve tüzelte saját esztétikai kedvteléseit, min
denképen kiaknázta nagyszerű, lelkes naivitásait. Olyan volt 
irásvirtuozitása, mint a cigányprímásé, amikor a fülekhez 
hajolva huzza el az úri gavalléroknak kedvelt, érzelmes nótáikat, 
ha szilajabb a hangulat, a «zikcenét, zakcenét» is. Az a szép, 
színes stilisztika, az a felsőbbséges erkölcsbirói hang, az úri 
diplomácia kérkedése ebbe az elite-közönségbe könnyen be
lopták és egészen természetesnek hitették vele el azt, ami 
nemcsak hogy ellenkezett a közvetlen igazsággal, ellenkezett 
az igaz műveltséggel is. Egy hideg, számító gondolat a hát
térben és körülötte az indulatok sustorgó, ropogó tűzijátéka: 
alapjában ez volt Bartha Miklós stilusművészete.

Szó sincs róla, Bartha Miklós egyénisége is, szereplése 
is erős relieffel domborodott ki közéletünk utolsó nemzedé
kének küzdelmeiből. Sőt bizonyos heroikus keretbe állította 
nyilvános pályáját a kezdet és a befejezés, az elején is, 
a végén is két olyan esemény, amelyekben semmi aktiv része 
nem volt és csak a balsors tragikus áldozatának lehetett te
kinteni. Az első az orvtámadás volt, amelyben katonatisztek 
kaszabolták a védtelen szerkesztőt, ami méltó és általános felhá
borodást keltett. A másik a mindent lebiró, mindent bezáró 
halálnak ütése, amely a koalíciós ellenzék irói championját akkor 
döntötte kora sírba, amikor a nemzeti lelkesedés felkorbá
csolt tengerhullámai viharzottak a bécsi hatalom százados 
bástyázata ellen. De vájjon lehet-e Bartha Miklós ünnep
lésében a magyar publicisztika dicsőítését látni, lehet-e szó
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borba öntött emlékezetében a nagy előképet, az örök példa
adást elismerni? Ebben a tekintetben van egy, a mi nap
jainkban különösen megjegyezni való kiválósága: minden 
szerepében, bármi hamis volt is, tolla minden rándulásában 
egyéniség volt. Nem fogadta el soha a modern ujságindusz- 
triában elhatalmasodó irányzatot, mely a publicisztikát, a 
nemzeti köznevelésnek ez egyik legfontosabb tényezőjét a 
szolgaság színvonalára szorítja le, olyan léleknélküli mester
séggé aljasítja, amelynek tartalma, feladata épen csak a 
fizetéshez viszonyul. Igaz volt-e vagy nem, a maga nevében 
állott helyt minden állításáért és támadásáért, és ahol nem 
volt egyéni meggyőződése, ott is volt mindig egyéni szelleme, 
és ezt az egyéni szellemet brilliáns ékességekkel tündököltette 
a nyilvánosság fényében. De hiányzott benne az a legfőbb 
tulajdonság, amely a harcos publicistát, minden nemzeti 
érdek őrszemét egyedül teszi méltóvá arra, hogy az újság
írás viharzó múlandóságából kiemelve az utókor nemes emlé
kezetét is kivívja. Mi ez ? Egyszerűen az irói lélek őszintesége. 
Vad támadásaiban, kérlelhetlen bírálataiban, amikben felsőbb- 
ségét látták, hiányzott az örök mérték: a jóhiszeműség. 
Hitet, fanatizmust negélyzett, amelynek szikrája sem volt 
benne, vonzalmakat, gyülölségeket színlelt, amelyeket egy
általán nem érzett. A kelleténél jobban megkisebbítik Bartha 
Miklóst azok a jámbor panegirikusok, kik csupa dicsőítésb 
azt akarnák elhitetni, hogy benne hiányzott az értelmes meg
különböztetés és csupa rajongó eszményimádás ragadta vad 
túlzásokra.

«Nonum prematur in annum», kilenc évig várni a nyom
tatással, — Horácnak ez a hires intése a mai zsurnalisztiká
hoz viszonyítva szörnyűséges kuriózumnak hangzik. De már 
ami Bartha szobrászati megörökítést illeti, mégis csak helyes 
lett volna ennek eszméjével kilenc évig várni.

íme kilenc évvel halála után nem keresi-e most közön
ségét ez a szobor, amelyhez az örökkévalóság oly áthatóan 
néma nyelvén szólhasson? Az a hagyományos érzésű 
intelligencia, a történelmi középosztály, amely a koalíciós 
remények és győzelmek mámorában Bartha Miklósban a 
nemzeti szellem ihletett hegedősét, az általános szavazat
jog bősz ellenét, a szocializmus tüzes ostorozóját ünne
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pelte, ma egész táborban gyülekezik és másfajta ékes
szólásban érzi lelke dallamos visszhangját. A «taknyos» 
proletárokról, akik reggelenként rajokban vonulnak el az 
Istvánuti sarok előtt, hová a szobrot helyezték, ne is szól
jatok. A pártbeli politikusok, az egyesületi kortesek és klub
statiszták, akik hódoló felvonulást rendeznek a szobor előtt ? 
Hiszen szép, ha annyi gyászos bukást átélt DicsőfFy Lorántok, 
habár egy kis sanda nézéssel, koszorúikat rakják le a nagy 
Talma érclábaihoz. De ezek a szegény vándorszínészek már 
nyíltan megtagadták a mester klasszikus hagyományát és ma 
az előkelő grófi protektorok sőt a klerikális patronusok is 
útszéli kocsmákban pörgekalaposan, bornyuszáju ingujjban 
dalolják az általános szavazatjog egyedül üdvözítő dallamát. 
A «voltra» nem ad semmit — az udvari tanácsos. Bizony a 
holtra talán még kevesebbet. Milyen különös! És az ércszobor 
egy nagy publicista dicsőségére állítva, mintha csak ennek a fog
lalkozásnak oly gyorsan múló hatásait általános szimbólumba 
akarná foglalni. Most arra látszik rendeltetve, hogy közéletünk 
minden tünékeny jelenségének, minden röpke impressziójá
nak, csélcsapságainak, léhaságának örök emlékjelévé váljék. 
A koalíciós korszak illuziópiros hajnala, amelyet oly gyorsan 
nyelt el a fekete éjjel, ime örökre visszatükröztetve a Bartha- 
szobor sugárzó felületén. A népszerűség pillanatnyi káprázata 
megrögzítve mint «monumentum aere perennius.»

De gondolom van egy hely, ahol jól lehetett volna 
elhelyezni, ha nem is szolgált volna a nagy nyilvánosság 
mutatványának. Még csak nem is esik messze jelen állás
pontjától. A Park-klub bejárata vagy előcsarnoka igazán 
illő és díszes keret volna az ő szoborban megmerevített 
büszke pózához. Ez az intim környezet felelt meg éltében 
is belső szükségeinek, ez elégíthette ki legjobban kényesebb 
ambícióit. Politikai rokonszenveken és ellenszenveken túl itt 
értékelhetik legjobban azt, ami lényének sajátos művészete 
volt. Mintha a szobor pathetikus kifejezése mosolygóssá 
szelídülve fordulna az előkelő hölgyekhez és urakhoz : Nemde 
jól játszottam el szerepemet.

Magyar Figyelő, 1914. 3. sz.


