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A BARTÓK CSALÁD BÁNÁTI KAPCSOLATAI
Kalapis Zoltán
Magyar Szó szerkesztősége, Újvidék
Közlésre elfogadva: 1980. 12. 15.
Egy torontáli család értelmiségi ágának fakuló emlékeit, évszázados
létezésének kisebb-nagyobb tényeit gyűjtöttem és rakosgattam össze — csak
egy részét, persze, a számomra hozzáférhetőket —, hogy így esetleg nyomon
követhessem egy rendkívüli szellemi alkotóképességgel megáldott ember, egy
zseni jelentkezésének előzményeit is.
A tudomány úgy tudja, hogy a gének jelentős része nem feltétlenül
érvényesül a soron következő nemzedékben, hanem lappangó marad, és
csak valamelyik későbbi nemzedékben bontakozik ki, többé-kevésbé ismeretlen, de bizonyára meghatározott körülmények között.
A Bartók család esetében, úgy tűnik, három nemzedék, tartogatta
mécsesében a tüzet a későbbi lángelme számára — élesztgette és szította a
negyediknek. Bartók Bélának, a XX. század egyik legnagyobb zeneszerzőjének, zongoraművészének, népzenetudósának. A modern muzsika korszakalkotó nagyságának.
„A Bartók család — írja Újfalussy József1—eredetileg nem dél-magyarországi família. Denijs Dille a távoli Borsodszirákon talál rá a család őseire.2
Valószínűleg a zeneszerző dédapja, Bartók János költözött át Délvidékre.
Még ő is Borsodszirákon született, de halála helyéül Dille már Nagybecskereket jelöli meg. Fia, János, már a nagyszentmiklósi földművesiskola igazgatójaként halt meg 1877-ben, a zeneszerző édesapja pedig, Béla, követte apját
a földművesiskola igazgatói székében."
Az Újfalussy József által is idézett, Magyarországon élő belga zenekutató,
Denijs Dille professzor, több évtizedes kutatómunkáját a Genealogie Sommaire
de la famille Bartók (Áttekintés a Bartók család származásáról) című könyvében 3 összegezte. A mű francia nyelven jelent meg nemrégen.
Első idevágó közleményét Bartók családfája címmel még 1955 szeptemberében tette közzé4. Alapvető kutatásainak eredményeit felhasználom munkámban.
1
2
3
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Újfalussy József: Bartók Béla, Gondolat, Budapest, 1970.
Ifj. Bartók Béla mérnök, Budapest, közlése szerint a család tudta, hogy honnan származik;
Diliét ő kalauzolta Borsodszirákra
Metropolis Kiadó, Antwerpen, 1977.
Új Zenei Szemle, 1955., 9. szám.
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Bartók János, az idősebbik, Borsod megyében született tehát, 1785.
január 12-én Borsodszirákon, szüleinek, Bartók Gergelynek és Gondos Máriának 1771 elején kötött házasságából. Kilenc gyermekük közül ő volt az
ötödik.
Borsod megye túlnépesedett térség, a lakosság több mint 10 százalékát
nemesi családok alkotják. Bartókék is falusi kisnemesek, a zeneszerző dédapja,
Dille adatai szerint, 1809-ben még részt vett az utolsó nemesi felkelésben,
az emlékezetes győri csatában, ahol a szedett-vedett nemesi sereg gyorsan megfutamodott Napoleon hadai elől. A XIX. század második évtizedében azonban
már Torontálban van: egy 1816-ból származó kikindai anyakönyvi bejegyzés
szerint Magyarcsernyén nótárius, azaz jegyző.
A helység neve egyébként, mintha legalább is Afrikában volna, elég
sok gondot okozott az életrajzíróknak, kutatóknak. Magyarcsernának vagy
Magyar csernyának írják, meg Nagy csermelynek is.
Csernye akkortájt még alakulófélben levő település. Igaz, első lakói, a
Szeged-vidéki dohánykertészek már 1798-ban ide költöztek, Csekonics József
tábornok birtokára, Buzitovra, a későbbi Buzitó pusztára, de csak 1824-től
kezd rendes faluvá fejlődni. A község 1828-ban épített „oskolaházat", amely
imaházul is szolgált. A felszabadulás után még állt, egy ideig óvodának használták. Böhm Lénárt 5 írja, hogy „Magyar Csernja" néven 1829-ben is
„alapítottak új gyarmathelyet".
Bartók János tehát egy születő torontáli telepes falu jegyzője, alighanem
az első, A község, persze, szinte elvész a nagy kiterjedésű Csekonics-birodalomban, aminek ura egyébként tábornoki rangját a mezőhegyesi méntelep
megszervezésével szerezte meg, mérhetetlen vagyonát pedig azzal, hogy
1000—1200 ökröt szállított hetente Bécsbe, a hadseregnek pedig temérdek
szarvasmarhát.
Bizonyos feltevések szerint Bartók János útja Szabadkán keresztül
vezetett a Bánságba, felesége, Bozsovits Katalin ugyanis egy észak-bácskai
szerb vagy bunyevác család sarja. Szabadkán született 1792. december 1-én,
Bozsovits Petrus és Bulyacsics Julianna leányaként. A szabadkai anyakönyvbe
Bozsovits néven van bevezetve, máshol Boschnovich, Bosnovits, Bosnovics,
Bosznovics alakban is szerepel a hivatalos okmányokban, a kikindai anyakönyvben még Doschnovichnak is olvasható, de helyesnek az elsőt, vagyis, a
szabadkai bejegyzést vehetjük.
A harmincéves Bartók János, e feltevés szerint, Kikindára vagy Csernyére hozta a nála két évvel fiatalabb Bozsovits Katalint, hogy megvédje a
mezőváros közvéleményének elítélő hangjától, mivel a leány gyermeket várt
tőle. Persze, ez a kapcsolat romatnikus máz nélkül is elképzelhető. Lehetséges,
hogy Kikindán találkoztak, de az is, hogy a teherbe esett leány egyszerűen
a férfi után jött. A kikindai anyakönyvben jól látható, hogy a gyermeket 1816ban leányfejjel szülte. D. Joannes Bartók magyarcsernyei nótárius neve ugyanis
utólag van beírva, amiből az következik, hogy fiát, Jánost később ismerte el
sajátjának. A fiataloknak 1820-ban még egy gyermekük született házasságon
kívül — Jakab Károly.
5
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Böhm Lénárt: Dél-Magyarország vagy az úgynevezett Bánság külön története, Budapest,
1867.
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A keresztszülő mindkét esetben Joannes Veszelovszky és Rozália Gertlgruber volt, sarja annak az ismert kikindai családnak, melynek utódai
Zágrábban és a magyarországi Leányfaluban élnek, de az esemény emlékét
a családi hagyomány nem őrizte meg.
Bartók János és Bozsovits Katalin 1821. június 9-én Magyarcsernyén
kötött házasságot. Az anyakönyvi bejegyzés szerint Joannes Bartók és Catharina
Bosnovits tanúja Michael Schreiner és Petrus Rátz volt.
A házasság után következő évtizedben még hat gyermekük született,
azaz összesen nyolc volt, amikor bekövetkezett a tragikus 1831. esztendő.
A falura törő kolerajárvány nem kímélte meg a jegyzőlakot sem: három nap
alatt öt gyermeküket vitte el. Augusztus 28-án meghalt a kétéves Rozália,
a hároméves Katalin, a kilencéves Antónia, augusztus 31-én pedig a hatéves
Julianna és a hétéves Veronika.
Az ázsiai nyavalyát, a szülőkön kívül, a 15 éves János, a 11 éves Jakab
Károly és az 5 éves Amália élte túl.
Magyarcsernye az idő tájt gyászba borult, a járványnak 392 áldozata
volt.
Az emberek úgy védekeztek, ahogy tudtak. A falvakat körülszántották,
szigorú vesztegzárat rendeltek el, ecetes bedörzsöléssel meg pálinkába áztatott
borókatermés fogyasztásával próbálkoztak, de legtöbb esetben semmi sem segített, még a karácsonyi asztalról eltett fokhagyma sem. Böhm Lénárt írja
idézett könyvében: „. . . ez az ismeretlen betegség, mely hozzá véve még
némely vidéken megdöbbentő mértékben dühöngött, rémülésre, rendetlenségre, sőt helyenként zavargásokra adott okot".
Csernye dermedt megadással, beletörődve viselte sorsát.
A Bartók házaspárnak a súlyos csapás után még három gyermeke született: György, Karolina és Katalin. Az utolsó, a tizenegyedik 1836. november
8-án jött a világra. Azért említem őt, Katalint külön is, mert ettől az évtől kezdve a korábbi latin helyett magyarul kezdik vezetni az anyakönyvet. A szülők neve •— „Bartók János és Bosznovics Katalin" — után az „állapottyuk"
rubrikában például az áll, hogy a „helybéli jegyző", a többieknél viszont hogy,
a „köznépből" való. Közlöm még azt a bejegyzést is, hogy a „keresztapa és
anya: Bárányi József és Tessényi Karolin" volt.
A következő évben, 1837-ben Lonovics József csanádi püspök kánoni
látogatást tett a faluban. A május 30-án összeállított Visitatio Canonicában
négyszer szerepel Bartók János neve. E közhitelű okmány eredetijének fénymásolatát dr. Géczy Tibor prelátus bocsátotta rendelkezésemre.6 Erről
másolom betűhíven a következő részt:
„Lekötelező levél.
Arról, hogy a Magyar-Czernya Kertész Község számára felállított,
Temetőben levő keresztet, míg ezen Község fenn fog állani, azaz szorgalmas
gondoskodásuk által midenkor jó karban fogjuk tartani, a melyről adgyuk ezen
lekötelező levelünket helységünk Pecsétjével megerősítve, az egész község
6

Eredetije az Apostoli Kormányzóság Levéltárában, Zrenjanin.
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nevében. Magyar Czernyán, Május 12-kén 1837. Torma Antal Biró. Nagy
János, Kabancza Mátyás Esküdtek és az egész község nevében. Feljegyezte
Bartók János jegyző."
A csernyei nótárius négy csaknem azonos szövegű lekötelező levelet
írt, mind a négy kereszt még ma is áll a falu négy sarkán. Az idézett lekötelező levélben emlegetett temető ma már nincs meg, beépítették, a kereszt azon
a helyen áll, ahol egykor a sírkert volt — a mai Kossuth utcában, amelyet
régente Hodály utcának neveztek.
Nincs adatom arról, hogy a vidéki jegyző, a falusi kisnemes fogékony
volt-e a reformkorszak nagy eszméire, híve volt-e a föld örök megváltásának,
ismerte-e Wesselényi, Széchenyi munkásságát, Kossuth hírlapírói szereplését,
megigézte-e az e lelkes nagy napokat érlelő korszak, amikor még Vörösmarty
is így énekelt:
„Nemcsak dicsőké a haza;
A munkás, pór, szegény,
Bár észrevétlen, dolgozik
A hon derületén."
1849 januárjában, a nagy szaladás napjaiban Magyarcsernye lakossága
a Maroson túlra menekült, a jegyző is alighanem közöttük lehetett. Hogy a
forradalom bukása után, az ostromállapot idején — amikor minden hivatalnoknak a haditörvényszék előtt kellett magát tisztáznia — vagy később, az
abszolutista polgári közigazgatás során állásban maradt-e, arról szintén nincs
tudomásom.
Bartók Jánosné, Bozsovits Katalin 1851. november 1-én 59 éves korában
elhunyt, Magyarcsernyén temették el. Férje nem sokkal ezután Nagybecskerekre költözött fiához, Jakab Károlyhoz, akinek tímárműhelye volt az 1163-as
számú portán, a későbbi Garay utcában. A felesége Bethlen Josefa volt, öt
gyermekük közül csak Berta Antónia maradt meg életben és ment férjhez
Zay Bálinthoz. Az ő leszármazottai még élhetnek Zrenjaninban vagy másutt.
Az öregedő Bartók János még egy ideig a megyei tisztviselő karhoz
tartozott. A bécsi udvar 1860 októberében kiadott diplomájával — bizonyos
megszorításokkal •— helyreállította a vármegyei önkormányzatot. Az első
közgyűlést 1861 februárjában tartották, Torontál élére újra Karátsonyi
László, a 48-as főispán került, májusban pedig megválasztották a törvényszéki
bírákat, a kerületi orvosokat, betöltötték az aljegyzői, telekkönyvvezetői,
pörtárnoki állást. A két megyei számvevőtiszt Krüner Ágoston és Bartók
János lett. 7
Az egykori csernyei jegyző 76 éves ekkor.
Az udvar és Magyarország között nem tartott sokáig a béke. Már
augusztusban császári rendeletre feloszlatták az országgyűlést, a megyék
élére újra kormánybiztosok kerültek, a tisztviselők nagy része is lemondott.
„Az alkotmányos tisztikart működési területéről leszorították" — így festi
le a helyzetet a megyei monográfia. Majd csak 1867-ben alakul újjá, a kie7
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gyezés után, amikor a megye élére harmadszor is Karátsonyi László került.
A 82 éves Bartók János ekkor már nincs a hivatalnokok között.
1876. május 19-én halt meg Nagybecskereken, 92 éves korában,
végelgyengülésben. Másnap temették el.
A nagybecskereki temetőben kísérletet tettem sírjának megtalálására.
A csernyei temetőkben feleségének, Bozsovits Katalinnak meg gyermekeinek
nyughelyét kerestem. Bizonyos utalások szerint egyik leányuk a csőszteleki
temetőben pihen. Az elenyészett, feldúlt vagy elhanyagolt bánáti temetők
esetében mindez azonban reménytelen vállalkozásnak bizonyult.
Vajon Csernyén él-e a falu első jegyzőjének emléke? Nem maradt fenn
semmilyen formában, csak mostanában hallották újra hírét némelyek, miután
Denijs Dille belga professzor évekkel ezelőtt Csernyén is kutatásokat végzett.
„Mindig adott egy doboz eredeti Kentet" — mondja Kovács Péter nyugdíjas
anyakönyvvezető.
Felcsillanó érdeklődéssel hallottam egy ízben, hogy Csernyén tudnak
még egy Bartók családról, van egy Bartók-ház is, ennek nyoma megtalálható
egy múlt századbeli dokumentumban.
Az 1874 novemberében aláírt, örökmegváltási szerződés meg a negyed
századdal később keltezett földkönyv és a kataszteri térkép alapján 1897 decemberében hitelesítették az átalakított magyarcsernyei telekkönyvet.
A falu házai, udvarai, kertjei, szőlei, beltelkei ekkor kerültek telekkönyvileg a földművesek tulajdonába. A községháza, a szárazmalom, a római
katolikus iskola, a bikaistálló, továbbá a csordás-, kanász-, csikós-, harangozó- és bábalak udvarát, kertjét a községre íratták. Jó néhány telek, így a
kocsma portája, továbbra is az uraságé maradt, meg hát a föld is, amerre a
szem ellátott. Az „Általános tárgyalási jegyzőkönyv" szerint az 1817 hold területű János majorra, a 2196 hold területű Bozitó pusztára, a 2624 hold területű
„Ritt" pusztára, az 1073 hold területű Mlaka, a 652 hold területű Rókus
és a 312 hold területű „Stary Hoday" nevű pusztára (még Öregház-pusztának
meg Öreg Hodájnak is nevezték), valamint a 2670 holdnyi szerződéses földre
„a tulajdonjog gróf Csekonics Endre javára bekebeleztetni rendeltetik".
Nos, az említett „tárgyalási jegyzőkönyvben"8 olvasható, hogy a 396.
és a 397. helyrajzi számmal jelölt udvar, kert, valamint a szőlő tulajdonjogát
átvezették Bartók Antal és neje, Babcsányi Krisztina javára. Ezen a telken
van most Radics Antal háza. Bartókok ma nincsenek a faluban, Bartók Antal
ivadékai Tamásfalván, a mai Hetinben élnek szép számban.
„Apám, Bartók Antal, gulyás volt a Nagyrókus pusztán, onnan költözött be Csernyére, 1906-ban pedig Hetinbe jött — mondja fia, a 77 éves
Bartók József. •— Apám 1908-ban meghalt, anyám, Babcsányi Krisztina
addigra tizenhat gyermeket szült, közülük tízet ^elnevelt egy borozda föld
nélkül. Jó öregasszony volt, nem ártott senkinek. 1959-ben halt meg 96 éves
korában. A csernyei jegyzőről nem mondott semmit, a mi családunk Pécskáról (Pecica, Románia) jött erre a vidékre."
Századunk elejére Csernye tehát mindenképpen Bartókok nélkül maradt. A jegyző népes családja, tudjuk, már korábban részben elhalt, részben
8

A dokumentumot Radics Antalné őrzi, Magyarcsernye, JNA utca 135.
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beköltözött a megyei központba, Nagybecskerekre. Arról az ágról, amelyről
majd Bartók Béla származik, egy jó ideig nincs értesülésem. Annyit mondhatok csak, hogy a csernyei nótárius elsőszülött fia, a zeneszerző nagyapja,
Bartók János Nagykikindán született 1816. november 24-én. Élete első
három évtizedének többi ténye nagyobbrészt lappang valahol. A gazdatiszti
képesítést alighanem az ország másik részén, Magyaróvárott szerezte, pályafutását pedig Nagykomlóson, Nákó gróf szolgálatában kezdte, majd a Nagybecskerek és Temesvár között, a megye keleti járásaiban—a mostani jugoszláv
—román határ túlsó oldalán — meghúzódó kincstári birtokokon folytatta.
1863-ban Nákó gróf meghívására Nagyszentmiklósra (Sannicolaul Mare,
Románia) költözött, s az ottani gazdasági iskola élére állt.
„A vármegye dicsérőleg nyilatkozott Nákó Kristóf gazdatisztjeiről,
akik »igen hasznos és a gazdaság rendes' folytatásához alkalmas oktatásokkal
vannak felkészítve« — írja Hegedűs Antal 9 készülő gazdaságtörténeti doktori
értekezésében. — A szakképzett gazdatisztek közé kell sorolnunk a korabeli
szakfolyóiratok Torontál vármegyei gazdatiszt-munkatársait is: Tropp
Imrét Módosról, Gábor Ferencet Lovrinból, Hekler Antalt Zsombolyáról,
Grócz Imrét Bébáról, s nem utolsó sorban Bartók Jánost Nagyszentmiklósról. Az ő írásaik nemcsak gazdasági műveltségüket világítják meg, hanem
fényt vetnek a Torontál megyei gazdaság akkori állapotára is. Ennek keretében
éppen a kritikus szemléletű Bartók János hangsúlyozta, hogy a tisztek nagyobb
része szakképzetlenségének egyik oka a földesúri osztály is, amely nem ért
a földműveléshez, éppen ezért nem is értékeli a szakembert."
Bartók János korának legműveltebb mezőgazdászai közé tartozott,
Torontálban alighanem nincs is párja. Tanulmányait Hohenheimben, Németország legrégibb gazdasági tanintézetében fejezte be. De megfordult Berlinben is. Ezt a tényt Bartók Béla személyesen állapította meg, amikor a
húszas években átnézte a berlini Magyar Intézet vendégkönyvét és megtalálta
nagyapjának aláírását.10 Amikor saját nevét írta be, megjegyezte, hogy ő
annak a Bartók Jánosnak az unokája, aki mintegy 80 évvel ezelőtt járt ezen a
vidéken.
Mielőtt elhagyná az országot, hazai tanulmányutat tesz, mert mint maga
is írja, „idegen országot látni és abban látva tanulni szép, de saját hazánkat
ismerni kötelesség, nem ismerni s z é g y e n , b ű n . . ." Az utazás célját így
fogalmazta meg: „Szándékom volt egyúttal az egész Bánság gazdasági statisztikáját az útban eső hatóságoktól kitudni, nevezetesen: mennyi a mívelés
alatti föld, s ez mire fordíttatik leginkább; továbbá mennyi szőlő, ültetvényes
kert, erdő, legelő, kaszáló, mocsár van; azon fölül a nép foglalkozását, ennek
számát, az évi termés nagyságát, s mindezekből egybeillesztés útján a vidék
földmívelési állapotját és alapját."
Jól látja, hogy „ha e haza több vidékéről ily részletes kimutatást közöltetnék, vajmi jó módjával hozzáférhetnénk összes földművelésünk tükréhez",
s ez „előnkbe állítaná egyúttal a fogyatkozásokat egész meztelenségükben,
s így önismeretre ébredve, ingert kapnánk javításokra." Szándékát sajnos nem
9
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Hegedűs Antal, a karlócai Vajdasági Levéltár munkatársa.
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tudta megvalósítani, mert az akkori állapotok erre nem adtak módot, az „amúgy
találom módra felhordott adatokat lemásolni" nem tartja célravezetőnek.
Ennek folytán tanulmány helyett útibeszámolót írt, vagy még inkább — szociográfiai riportot.
A tájról, az emberekről, az életkörülményekről ad helyzetképet a Magyar
Gazdában 1845-ben közzétett írásában, Fehértemplom, Versec környékén
„a jobbágyföldek is sűrű szederfákkal vannak beszegve. . ." és „az utcák mindkét oldalán is szép szederfasorok nyúlnak el". Vajdaságban egyébként még
csak ezen a vidéken lehet látni néhány országút mentén többé-kevésbé megőzött egészséges eperfasorokat, amelyeket néhány évvel ezelőtt védelem alá
helyeztek.
A Krassó megyei románság életéről így ír: „E nép igazán szegény,
szükségei vajmi kevesek, az élet kényelmei ismeretlenek előtte. Nyomor és
ínség játéka e nép, mert a termés sokaságát nem a szorgalom, hanem a természet szeszélyes folyása határozza meg, mely ha egy kissé mostohán mutatkozik,
mi gyakran történik, úgy szükséges eleséget sem képesek beszerezni. Fő
foglalatosságuk szerszám, járom, s egyéb faeszköz faragása, miket a távolabb
rónaságra szállítanak el vásáronként, azonfelül a gyümölcs tenyésztés és ennek
fő részét teszi az édes magvaváló szilva, mit részint tengelyen szállítanak meszszebb eső vidékekre, részint pedig pálinkát égetnek belőle, s ezt rendesen
maguk fogyasztják fel, mámorban aztán a földi paradicsom kapui nyílnak meg
előttük."
Bánátban a vízszabályozási munkákkal, a mocsarak kiszárításával több
százezer holddal gyarapodott a mezőgazdaság. „Hogy a földbirtokosoknak —
írja ezzel kapcsolatban Bartók János — mily kiszámíthatatlan jövedelemforrás
nyílt, a szegény jobbágyok annyi éves kényszerített kárpótlástalan véres verítéke után, egy jószágot említek meg, közel 7000 holdból állót, melynek hajdani birtokosai 6 krajcárral jutottak holdjához; most pedig holdjáról 8 pengő
forintot kapnak évenkénti haszonbér fejében."
Hegedűs Antal 11 egyik tanulmányában gyakran hivatkozik Bartók János
cikkeire. A földesurak — írja — „nagyobb részben inkább ide települő jobbágyakat szerződtettek saját kezelésű birtokaikra, pusztáikra, az elsajátított
és feltört legelőkre, kiszárított mocsarakra és a vízszabályozás nyomán megnyert földekre, és haszonbérleti szerződést kötöttek velük. A dohánytermesztéssel kapcsolatban annyiszor említett »kertészek« mind ilyen haszonbérleti
szerződés alapján dolgoztak az uradalmi földeken. Ezeket a haszonbérleti
szerződéseket szabad megegyezés alapján kötötték egymással a földesúr és
a haszonbérlő; a növekvő föld utáni igény, illetve földnélküliség a XIX.
század elején lehetővé tette a földbirtokosoknak, hogy Bartók szerint »csupán
csak a saját javukat irányozzák«. Példának idézi két telepítési szerződés kikötött járandóságait. A 12 holdat bíró haszonbérlő az egyik szerződés szerint
köteles 12 forint 30 krajcárt fizetni, 4 pozsonyi mérő búzát, 4 pozsonyi mérő
zabot, 2 tyúkot, 2 kappant, 12 tojást, 2 font vajat, 20 napi szakmányt (robotot)
adni, másfél hold földet felszántani, a földesúr magjával bevetni, learatni és be11

Hegedűs Antal: Vajdaság mezőgazdasága a XIX. század első felének szakirodalmában,
Létünk, 3—4. szám, 1979.
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hordani, 16 pozsonyi mérő búzát a kívánt bármelyik piacra leszállítani, a földesúr termését részért nyomtatni. A másik haszonbérleti szerződés feltételei pedig
a következők: holdanként 6 forint és másfél pozsonyi mérő búza, másfél hold
ugarolása, szántása, a földesúr magjával való bevetése, konkolyozása, letakarítása, behordása, kinyomtatása, leszállítása, 30 pozsonyi mérő fuvarozása és
6 nap kézi robot. Mindkét esetben a földesúrnak adandó munkák megelőzik
a bérlő munkáját, továbbá a robotos napokat a földesúr tetszése szerinti
időben kell végezni, ami természetesen a nyári hónapokat jelenti. Ezek után
Bartók kijelenti, »mennyire van elérve ekképp a bérlő felek közt ama ismeretes
jelszó: élni és élni hagyni' ítéljék meg olvasóink; csupán csak annyit érintek
itt meg, hogy ily feltételeket elfogadott bérlők közöt 15 év alatt alig van ki
tartozását évenként folyvást rendesen kielégíteni képes volna«".
A tisztán látó, Európa vezető akadémiáján képzett Bartók János külföldi
tanulmányai előtt szülővárosától, Kikindától nem messze, Nagykomlóson,
a korábbi Bánátkomlóson az egyik Nákó-féle uradalomban dolgozott, befejezése után pedig Újpécsre került, gróf Buttler János egykori birtokára,
amely halálával, 1842 óta, kincstári uradalommá vált.
Itt éri a szabadságharc is, amelynek feltehetően cselekvő részvevője volt.
Talán nem véletlen, hogy a család fontosnak tartotta sírkövére rávésetni: „fedhetetlen hazafi" volt. Glück Jenő és Wetzler Éva Bánsági adatok a Bartók-kutatáshoz című írásukban12 közlik, hogy Bem tábornok bánsági hadjárata után
az újjáalakult Torontál megye közgyűlése megyei esküdtté választotta az
újpécsi Bartók Jánost. A bukást követő két esztendő homályba vész, jóllehet
bizonyos jelek arra utalnak, hogy az üldözés elől az országhatáron túlra menekült. Az emigráció tényét Székely Júlia 13 is említi a Bartók életrajzban,
amikor azt írja, hogy a szabadságharc „leverése után évekig élt külföldön",
ám ez, irodalmi vállalkozásról lévén szó, nem tekinthető forrásértékű közlésnek.
A 28 éves Bartók János az eddigi kutatások alapján feltehetően 1844-ben
vette feleségül a 19 éves nagykomlósi Ronkovics Matildot. Az ő családja is
az úri középosztályhoz tartozott, körükből is, nemzedékről nemzedékre, értelmiségiek kerültek ki — jegyzők, ügyvédek, gazdatisztek. Ő hozta a házba az
első zongorát — egy nagy, háromlábú, sárga színű hangszert—, amelyen Bartók Béla is tanulni kezdett, és amely évtizedek múlva Belgrádba került, s ott
nyoma veszett.14
Szőcs Gyula nagyszentmiklósi tanár közlése szerint a fiatal házaspár,
esetleg jegyespár, 1844-ben Nagykomlóson együtt lépett fel egy műkedvelő
színiegyüttesben. Az emlékezet Ronkovics Matildot talpraesett asszonyként
őrizte meg, népes családját gondosan elkormányozta. Tizenegy gyermeket
szült, id. Bartók Béla, a zeneköltő és a zenetudós apja a hetedik volt.
A gyerekek születési helye alapján több-kevesebb biztonsággal megállapítható az is, hogy az apa, a kincstári intéző (egy helyütt az anyakönyvben
12
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Bartók-könyv, Szerkesztette László Ferenc, Kriterion Kiadó, Bukarest, 1971.
Székely Júlia: Elindultam szép hazámból, Móra Kiadó, Budapest, 1965.
Dr. Milán Putic közlése, Belgrád, Kosancicev venac l/a.
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„provizorként", tüntették fel, másutt „officialisnak", vagyis hivatalnoknak,
irodatisztnek) főleg a megye keleti, ma nagyobbrészt Romániához tartozó részében teljesített szolgálatot — a zsombolyai, párdányi, csenei és perjámosi
járásban. A családi események színhelye, a bejegyzések szerint, Nagykomlós
(Comlosul Mare), Űjpécs (Peciu-Nou), továbbá Dávidháza, Öregfalu, Újvár
és Gottlob meg a Jugoszláviához tartozó Nákófalva (Nakovo) és Párdány
(Medja).
Dávidházán született a hetedik gyermek, Bartók Béla, a zeneszerző
édesapja 1855. november 19-én.
A család kapcsolataira vet fényt, hogy az 1854-ben született és csecsemőkorában elhunyt Sarolta Hermina nevű gyermekük keresztapja Vidats
István volt, aki Nagykomlósról 1842-ben Pestre helyezte át lakatosműhelyét,
és megalapította az első magyarországi mezőgazdasági gépműhelyt, később
pedig 80—90 munkással az első mezőgazdasági gépgyárat. Gyártmányai
széles körben elterjedtek, különösen híresek voltak a Vidats-ekék. A szakirodalom részben úgy tudja, hogy a cséplőgép gyártása csak 1861-ben indult meg,
részben pedig Vidats nevéhez köti, és a kezdés évét 1850-ben jelöli meg.
Ezzel szemben Hegedűs Antal idézett tanulmányában a Magyar Gazdára hivatkozva közli, hogy „a lovrini uradalom gépésze, Vidats István 1842-ben
kísérletezik saját konstrukciójú cséplőgépével, amelyről hosszú oldalas beszámolókat küld az uradalom gazdatisztje", és idézi a Magyar Gazdában 1845ben megjelent egyik reklám szövegét is: „Érdekes hirdetés a mezőgazdáknak...
Alul írtnak javított skótféle cséplőgépei háromszor annyit dolgoznak, mint a
veszedelmes Seidl-féle cséplőgépek, amelyek a hazában többnyire használatatlanul hevernek. A gépek célszerűségéért s szilárd szerkezetéért, alul írt
jót áll. . . Vidats István mezőgazdasági gépész."
Az ezermester fia, Vidats János egyike volt a márciusi fiataloknak, végigharcolta a szabadságharcot. Később átvette apjától az üzem vezetését,
de inkább politikusként tűnt ki: az emigrációban élő Kossuth híve volt,
titkos honvéd egyleteket alakított, Nagykomlóson szélsőbaloldali programmal
1861-ben képviselővé választották, 1868-ban pedig támogatta a „Buda-Pesti
Munkásegylet" megalakítását.
A Pestre költözött Vidatséknak tehát nem szakadt meg a kapcsolatuk
a szülőfölddel, egy szál a Bartók családhoz is fűződött.
Az 1863. esztendő fordulópont Bartók János életében. Gróf Nákó
Kálmánt a körülmények arra kényszerítették, hogy újra életre keltse az általa
elsorvasztott nagyszentmiklósi földművesiskolát. A „tanári székre kiírt nyilvános versenyvizsgán" részt vett a kincstári intéző is, s végül ő került dirigens
docensként, vagyis igazgató tanítóként a tanintézet élére, s a következő év
őszén, október 1-én megkezdődött az oktatás.
A nagyszentmiklósi iskolát még 1799-ben alapította végrendeletileg
gróf Nákó Kristóf azzal a meghagyással, hogy ott évente uradalmának tizenkét
jobbágyát részesítsék ingyenes oktatásban. Ezzel korának első és egyetlen
jobbágy szakiskoláját teremtette meg. Arra az esetre, ha „valamelyik különös
észbeli tehetség által kitűnnék", ösztöndíjat is kaphatott „a magasabb tudományok megtanulása végett".
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Az iskola alapszabályát 1801 októberében egy bizottság készítette el,
amelynek élén Tessedik Sámuel állt. Ő, a tudós és a gyakorló gazdász, a
mezőgazdasági író és a népnevelő eddig is részt vett több hasonló vállalkozásban : a keszthelyi Georgikon létrehozásában, a szarvasi gazdasági iskola megalapításában, s beterjesztette már az egyébként visszhang nélkül maradt
országos tanügyi reforját is. „Az oskolák az országnak palántakertjei, vagy
legalább azoknak kellenék lenni. . ." — írta egy helyütt, és a soraiból kicsengő
fenntartás a nagyszentmiklósi iskola esetében is helyénvalónak bizonyult.
Ebből sem lett palántakert, néhány évig működött csak, majd elemi iskolává
alakult át. 1855-ben az a Nákó Kálmán szüntette meg, aki most újra megnyitotta, mivel az állam beperelte az alapítvány hűtlen kezelése miatt. Nos,
ezek után az előzmények után — a becskereki Torontál megfogalmazásában —
„a közjó iránti nemes buzgalomtól áthatva, a per kimenetelét be nem várva,
az 1864. évben elhatározta az intézetnek újbóli életbe léptetését, az iskolának
helyiségül ismét azon épületet rendelte, amelyben azelőtt fennállott".
Az alábbi sorok egy 1879 novemberében keltezett, a földművelésügyi
miniszter úrhoz intézett főispáni jelentésből valók15:
„. . . az épületek, melyek az első alapító intenciói szerint életbe léptetett
kis földmíves iskola céljainak e század elején megfelelhettek, ma már az igényeknek meg nem felelnek; az intézet ugynis 12 bejáró tanonc számára lett
alapítva, de 1864-ben a tanoncok száma 24-re emelkedett, amennyiben 12
bennlakó tanonc részére tétettek alapítványok, de az épület ennek megfelelően nem lett bővítve, s ennélfogva 12 bennlakó tanonc egy középnagyságú
szobában lakik, ott hálnak, ott étkeznek, ott nyer oktatást 24 tanonc is, ott
végzik télen munkáikat, és ami legrosszabb, hogy ha egyik vagy másik megbetegszik, ott kell lennie az egészségesek között, ami egészségügyi szempontból
is tűrhetetlen állapot. A gazdasági épületek még a század elején sem voltak a
célnak megfelelőek, most pedig roskadozó állapotban vannak, úgy ezek,
valamint az 1864. évben gyűjtött 600 forint pénzösszegből rögtönözve és
igen primitív módon épített istálló, kamara és fészer is."
Hát körülbelül így festett „a közjó iránti nemes buzgalomtól áthatott"
torontáli nábob iskolaalapítása. A tanulók évi ösztöndíját a környező falvak
adták, a felszerelésre 600 forintot a megye nem túlságosan adakozó birtokosai
juttattak, a mezőhegyesi kincstári ménes pedig négy kancát adományozott
az intézetnek.
Ilyen körülmények között kezdte meg tanári pályafutását Bartók János.
A meg nem értés, a későbbi gáncsoskodás sok keserűséget okozhatott neki,
de munkáját kitartóan csinálta. Erőt meríthetett a helytartó tanácsnak abból
az álláspontjából is, mely szerint az általa vezetett iskolának „kezdetül és kiinduló ponttul kell szolgálnia a gazdag talajú, s csaknem egyedül földmíveléssel
foglalkozó Bánság és kivált Torontál megye területén oly szükséges több
hasonló, s még bővebb szervezetű földmíves iskolák alapítására."16
15
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A nagyszentmiklósi földműves iskola, Torontál, Nagybecskerek, 1879. december 4.
Uo.
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Nem rajta múlott, hogy az elképzelésből semmi sem valósult meg.
Iskoláját is csak üggyel-bajjal tudta fenntartani, bár a kezdeti eredmények,
elismerések sem maradtak el. Szőcs Gyula17 írja:
„Már három esztendeje működött az újra megnyitott földmíves iskola,
amikor felkereste az ismert bánátkomlósi hírlapíró és szerkesztő, Iulian Grozescu, akinek nevét főleg a Kisfaludy Társaság kiadásában megjelent népköltészeti gyűjtemény tette ismertté. Látogatásáról az Albina című politikai
lap 1866. szeptember 7-i számában számol b e . . . Kifogásolja a szakemberoktatás kezdetlegességét, éppen ezért nagyra értékeli a nagyszentmiklósi
iskola kezdeményező szellemét. Bartók Jánosról többek között a következőket
írja: ». . . Magyar nemzetiségű, de beszél románul, szerbül és németül. Annak
ellenére, hogy nem olyan tökéletes ezekben a nyelvekben, mégis megtesz mindent, hogy tanítványaiknak anyanyelvükön magyarázhassa el a tantárgyat.«
A nagy műveltségű Bartók János tudta azt, hogy alapos ismereteket csakis
anyanyelvén sajátíthat el az ember, s eszerint cselekedett."
Bartók népes családja „egy öt szobát, konyhát és kamarát tartalmazó
múlt századbeli épületben", vagyis az egykori iskolaházban lakott.
Nagyszentmiklós több mint 10 000 lakosával a megye negyedik legnagyobb mezővárosa: Kikinda, Nagybecskerek és Zsombolya után. Akkortájt
még ikertelepülés volt, Szerbnagyszentmiklósnak nevezték, egyik hozzá
ragasztott részét pedig Németnagyszentmiklósnak. Valamikor főleg szerbek
lakták, de zömük sok bánáti granicsárral együtt még a XVIII. század derekán
Oroszországba távozott — örökös vándorásukat Milos Crnjanski írta le.
Most a lakosság többsége román, de szép számban élnek itt németek és magyarok, meg hát szerbek is, mivelhogy nem mindannyian akasztották nyakukba a vándortarisznyát. A négynyelvű közegben legalább négy mederben
csendesen csörgedezik, olykor egybefolyva is, a közművelődési élet. Ezek
közül az egyik a Polgári Kaszinó, amelynek Bartók János választmányi tagja.
Ebben az álmos városkában ritkán támad olyan vihar, mint amilyen
egy ízben egy kaszinói rendezvénnyel kapcsolatban kerekedett.
1875. március 6-ára, esti 8 órára népszerű tudományos előadást hirdetett
a nőegylet „tetszés szerinti belépti díj mellett a Fröbel gyermekkert javára".
A meghívóban ez állt: „Értekeznek: 1. Az állatok vérekeringéséről: Bartók
János igazgató 2. Az állatdühről általában, az e felett uralgó tévfogalomról:
Bartók Béla monostori felső gazdasági tanintézeti növendék". A szervezők
még reményüknek adtak kifejezést, hogy az értelmiségiek, „a tudománynak
felajánlott napszámosok" meleg fogadtatásban részesítik a kezdeményezést,
mivel „műkedvelői színi játék. . . már több ízben lett már nálunk bemutatva s
csak a felolvasás hagyott magára várakozni".
Bartók János fia, Bartók Béla, a zeneszerző édesapja ekkor 20 éves
fiatalember, és a közművelődés egyik fellegvárában, Kolozsvárott tanul az
ottani, kolozsmonostori városnegyedben levő Gazdasági Akadémián.
17

Szőcs Gyula nagyszentmiklósi tanár, Bartók kutató. Cikksorozatát Nagyszentmiklósról indult címmel a temesvári Szabad Szóban tette közzé 1977-ben. Az első közlemény
február 6-án, a befejező rész pedig május 22-én jelent meg.
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A rendezvény kevés számú közönséget vonzott, s ezt Bartók János egy,
a becskereki Torontálban megjelent kesernyés hangú jegyzetében szóvá is
tette, mondván, hogy a „míveltekhez kötött remény" nem vált be, azok maradtak el főleg, akik magukat illetéktelenül értelmiségieknek tartják. „Pihentessük inkább ezen míveltségi attribútumot egy darab ideig" — írja, miután
felsorolta, hogy a járásbíróság és a szolgabíróság müveit személyzetétől,
a nyolc, köztük három vörös övvel díszített, lelkésztől, az ugyanannyi néptanítótól, a tekintélyes számú „népboldogító ügyvédi testülettől", az adóhivatal és takarékpénztár hivatalnokaitól, a szakképzett „gazdatiszti osztálytól", a sok kereskedőtől, iparostól el lehetett volna várni, hogy ha a tudományt
nem is, de legalább a jótékonysági ügyet istápolják.18
A nyilvános bírálatra a mezőváros művelt közönsége felszisszent, mintha darázs csípte volna.
„Bartók János úr külseje visszataszító, tehetsége középszerű, előadása
gyarló, hangja kiállhatatlan és beszédmodora érthetetlen" •— írja egy Z-vel
jelzett érdekelt a Torontál Panaszok a közönség köréből rovatában, majd
hozzáteszi: ezek után csak „beteges észjárásának lehet felróni", hogy „neki
ront a közönségnek és pellengérre állítja Nagyszentmiklós értelmiségét".19
Két ügyvéd többek nevében azt írta, hogy „tudományáról és műveltségéről még kevés adatunk van, tisztelt Bartók úr, csakis azt kívánhatjuk,
hogy arról nekünk próbát adjon", majd azt tanácsolják neki, „ne kínozza tollát, mert nem kezébe való, jobban illik abba a kréta, de még jobban az eke
szarva".20
Az ügyvédi kar testületileg tiltakozott a népboldogító jelző ellen, „a
perek és panaszok árjával" fenyegette meg, levelük oly sértő kitételeket is
tartalmaz, hogy idézni sem lehet.21
Már az első sajtóvisszhang után a Torontál megpróbálta a vitát megfelelő mederbe terelni azzal, hogy helytadott egy „több érdeklett" aláírású
válaszcikknek. A szerzők Bartók János védelmére keltek, mivel úgy tartották,
hogy az első írás „az undorító személyeskedés megbotránkoztató bélyegét. . ."
viselte magán. Bartók János volt az — írják — „. . . kit tudományos tapasztalatok gyűjtése végett a magas kormány külföld meglátogatására érdemesített.
De ne haladjunk oly messzire. Nem Bartók János úr volt-e az, ki városunkban
a Fröbel gyermekkert megalapításában fáradozott (Friedrich Fröbel német
pedagógus, a játékra épülő korszerű óvodai nevelés kialakítójának neve után.
Húga, Bartók Sarolta volt az óvónő. — K. Z. megjegyzése), s e nagy munkát
a szülők örömére keresztül is vitte? Vagy nem ő volt-e az, ki vidékünk érdekében tudományos alappal tárgyalta a lapok hasábjain a csatornázás eszméjének megvalósítását?"
Bartók János Visszapillantás egy jó szándékból tartott előadásra23
címmel válaszolt a támadásokra. Higgadtan tette ezt, nem követte bíráló18
19
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inak példáját, akik egyenest „ama térnek iramodtak, hol a míveletlenség a
tudatlansággal találkozik: a személyeskedés terére". Nincs érdemes vitapartnere, mégis érvel, cáfol, sőt egy helyütt hivatkozik kora nagy elméjének,
az agrokémia megalapítójának, Justus von Liebignek egyik munkájára is, s
eszmefuttatását ezekkel a kissé rezignált sorokkal zárja: „annak, ki csak az
igazság és közjó után törekszik, soha sem lehet káros, ha némely szép
ábrándját bizonytalan időre lerombolják is".
Már volt arról szó, hogy a Torontál szemmel láthatóan Bartók János
oldalán állt. A nagyszentmiklósi ügyvédi kar „erős kitételekkel" ellátott levelét például visszatartotta, mintegy gondolkodási időt hagyva nekik, s mivel
ragaszkodtak megjelentetéséhez, az egész ügytől elhatárolta magát. „Teljesen
osztom a szerkesztőségnek tudósításomra vontakozó részrehajlatlan megjegyzéseit" — írja Bartók János is. A szerkesztőség emellett két részben, tárcaként,
teljes egészében leközölte a 20 éves Bartók Béla Az állatdühről általában24
című nagyszentmiklósi előadását, jóllehet az ügyvédi kar ominózus hozzászólásában őt is kikezdte. Miután a két előadást unalmasnak, gyötrelmesnek
és más effélének minősítették, hozzáfűzték, hogy „sem Öntől, de még kevésbé tanonc fiától a nagyszentmiklósi közönség élvezetest nem várt. . ."
A cikk ettől függetlenül a kor tudományos színvonalán áll. „Az ebdühről, a víziszonyról, a dühödségről" szól, vagyis a veszettségről, a veszélyes
és gyógyíthatatlan betegség tüneteiről, a megelőzés és a védekezés módozatairól. A veszettség elleni védőoltást Pasteur csak egy évtizeddel később, 1885ben találta fel.
Alighanem ez volt Bartók Bélának, a zeneszerző apjának első sajtószereplése, ez nyitotta meg fiatalkori cikkeinek sorát a Torontálban. Még
ugyanabban az évben a mezőgazdaság általános helyzetéről fest nem éppen
rózsás képet, a megyei állapotokról pedig egészen lesújtót. 25
Nézetek közgazdászati állapotaink felől címmel mélységesen elégedetlen
hangon szólt a tőkés fejlődés hazai irányvételéről. „. . . Felcifráztuk magunkat
egy fővárossal — írja —, vakítjuk a világot díszes csarnokokkal, nagyszerű
színházakkal, hidakkal, költséges méntelepekkel, amelyek mint a kolduson a
bíborpalást, úgy csillognak. . . S még e díszes csarnokokkal külföldi vendégeink előtt kérkedünk, restelljük őket szántó területeinkre vezetni, nehogy meglássák azon bélyegző állapotot, mely ily földmívelő államnak lennie bűnös
hanyagság; még hivalkodunk előttünk színházaink operáival, csak álcázzuk a
kint éhező nép jajveszékeléseit."
Következő cikkének27 témája már az, amely egész életében foglalkoztatni fogja: az alsóbb gazdasági szakoktatás, a „földmíves oskolák" kérdése.
„. . . A magyar földmívelők életkörét megfigyelve azt tapasztaljuk, hogy
e nép iskolázatlan. . . Közbirtokos osztályunk mindinkább hanyatlik jólétben;
pénzben szűkölödik, földjeik nem teremnek.. . telekkönyveink híven kimutatják, mily mértékben pusztul.. . a földmívelő néposztály. . ."
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Nem egészen két évvel az emlékezetes sajtócsata után, 1877. január
21-én Bartók János meghalt. Rák vitte el 61 éves korában.
A nagyszentmiklósi iskolába az apa helyébe a fia állt be, a 22 éves Bartók
Béla, mégpedig először segédtanárként, nem sokkal később pedig igazgató
tanárként. Ekkor már nem volt „tanonc", a kolozsvári Gazdasági Akadémia
elvégzése után még egy évet töltött állami ösztöndíjasként a magyaróvári mezőgazdasági főiskolán is. Előzőleg Pesten fejezte be középiskoláit a kegyesrendi gimnáziumban.
Katonai szolgálatát vagy ennek egy részét alighanem a péterváradi helyőrségben töltötte le. Egy ránk maradt katonafényképét ugyanis az újvidéki
Rechnitzer János fényképész készítette.
A fiatal igazgató egy évtized leforgása alatt újjávarázsolta a tanintézetet:
szinte nem lehet ráismerni.
1879-ben a már idézett főispáni jelentés szerint az iskola változatlanul,
24 hold földön gazdálkodott, gazdasági eszközökkel alig rendelkezett. „Van
egy új vetőgép, de ára még nincs kifizetve — részletezi a főispáni jelentés —,
egy kisebbszerű avult aratógép, mely gyökeres javítás után lesz csak talán
használható, egy avult használhatatlan szecskavágó, egy rostának töredéke,
van egy jó eke, de ez Clyton gyáros ajándéka, van két alrétegtörő, kapáló
és töltögető eke, s egy vasborona."
Az intézetnél az igazgató a fizetett alkalmazott, meg egy kocsis. Az
állatgyógyászatot egy helybeli állatorvos ingyen tanítja. „Ha az intézet még is
fennáll, sőt némi sikert tud felmutatni.. . ez egyedül az ott alkalmazott jeles
képzettségű igazgató tanár buzgalmának, önfeláldozásának köszönhető."
1887-ben az iskola már állami kezelés alatt van, nyilvános intézet lett,
50—60 tanuló látogatja, a tanidő három év, a gazdálkodás, a gyakorlati oktatás
100 holdas birtokon folyik. Az igazgató mellett egy rendkívüli tanár, egy segédtanár, egy kertész és még néhány alkalmazott van.
A népi emlékezet, a határ mindkét oldalán, napjainkban is tud a hajdani
iskoláról. Szőcs Gyula idézett cikke szerint a „. . . Parasztemberek unokái
ma is tisztelettel említik „Bartók iskoláját" (Scoala lui Bartók)".28 Tamásfalván, azaz Hetinben Bartók József 77 éves földműves ezt modnja: „A jófejű
gyerekeket vitték oda, a gróf úr válogatta őket. Az egyik taligával jött ki a
pusztára, ifjúúrnak szólítottuk, így követelték meg tőlünk."
Jóllehet az iskola fenntartásáért vívott küzdelem és felfejlesztésének
gondja nagy teherként nehezedett a fiatal Bartók Béla vállára, talált időt
magának eredményesnek indult és igen kiterjedt közírói munkásságára is.
Már Szinnyei József 2 9 közli, hogy szakcikkeit az Erdélyi Gazdában —
ennek a lapnak rendes munkatársa volt •— és a Gyakorlati Mezőgazdában jelentette meg, az Egyetértésben és a Pesti Naplóban pedig a gazdasági szakoktatásról írt.
Igen élénk és sokoldalú kapcsolata volt a megyében megjelenő helyi
lapokkal, a szerkesztőkhöz részben őt, részben a családot baráti szálak is
28
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fűzték — a jótollú fiatal értelmiségi cikkeit mindegyik újság igényelte, a szerkesztők szívesen látták külső munkatársaik táborában.
A Torontálhoz, a megye központi lapjához az öreg Lauka Gusztáv,
majd a Brajjer család volt a kapocs. Itteni közreműködése volt alighanem a
legjelentősebb. Barátjának, Schreyer Viktornak30 lapjába, a Nagyszentmiklósi Közlönybe, szintén rendszeresen bedolgozott. Több cikke jelent meg a
Kikindai Közlönyben is, melyben halálakor Erődi Dániel, a lap szerkeszője, a kikindai gimnázium költőtanára nekrológgal és elégiával búcsúzott tőle.
1885-től, azaz megjelenésétől kezdve rendszeresen publikált az évente hatszor megjelenő Torontálmegyei Gazdasági Egyesület Értesítőjében, amelynek
első szerkesztője öccse, a Gazdasági Egyesület titkára •— Bartók Géza volt.
Nem sokkal apjának halála után egy hosszabb írása jelent meg a Torontálban A gabonarozsda ügyében címmel.31 Valójában napi jelentőségű
szakcikkről van szó, két vonatkozásában azonban mégis figyelemre méltó.
Ez az első jelentkezése a megye közvéleménye előtt, miután átvette az
iskola vezetését. Bemutatkozása egyúttal tiltakozás, azért neheztel, hogy a
nagyszentmiklósi szakértőket, köztük őt sem hívták meg a rozsdagombás
megbetegedések elszaporodása kapcsán a szomszédos Zsombolyán megtartott megyei tanácskozásra. A fiatal szakember magabiztosan tette le kártyját
az asztalra, minden sorával mintha ezt is mondta volna: „Itt vagyok, engem
a jövőben nem lehet megkerülni." Határozottan érvelt, nemcsak a növényi
betegségről írt, hanem kibővítette témáját, rámutatott arra, hogy „ily rendszertelen gazdálkodás mellett természetesen kisebbedik évente a termés
Bánát nem rég híres talaján". Olvasóit arra biztatja, hogy „rendezzük határainkat, trágyázzuk földjeinket, ültessük fákkal be minden üres területünket,
váltsuk növényeinket a kívánalom szerint, termeljünk több takarmányt,
hogy földünket jobban kímélve, erősebb állatokat tartsunk a föld jobb megmunkálására; gyomoláljuk, ápoljuk vetésünket — ne hódoljunk háztartásunkban a nagyúri költekezésnek, és nem fogunk reá szorulni, hogy szegény államháztartásunkat ismét adó elengedésével terheljük a rozsdavetés miatt."
Cikkét, mintegy nyomatékot adva szavainak, így írta alá: Gömör—Szuhafői Bartók Béla, a nagyszentmiklósi földmíves oskola tanára. Elődei, tudjuk,
Borsod megyei kisnemesek, de a nemesi származásra utaló előnevet sem előtte, sem utána nem használta senki sem a családban, ő is ritkán, még csak
Szuha-fői alakban láttam sírkövére vésve. A Bartók-kutatásnak ez az egyik
tisztázatlan kérdése. 1844-ben a Torontál megyei közgyűlés egy Bartók
„nemességét kihirdette és a megyei nemes urak lajstromába vette", de ez a
Szatmár megyei Martonfar Bartók Imre volt, a „Nagykikinda mezővárosában
letelepedett hites ügyvéd". A Borovszky-féle megyei monográfia részletesen
felsorolja a nagyobbrészt újsütetű torontáli nemesi családokat, de közöttük
nincs még az imént említett Bartók sem. Nagy Iván Magyarország családai
címerekkel és nemzedékrendi táblákkal című átfogó munkájában két Bartók
családról szól: a málnási előnevű, erdélyi származásúakkal bővebben, egy
30
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másikról pedig, akiknek nemesi levelét 1643-ban hirdették ki Pozson megye
gyűlésén, szűkszavúan. A Szuha-fői előnevet viszont •— Szuhafő, illetve
Felső Szuha Gömör megyei falu után — az ősi Szuhay család viseli.
Id. Bartók Béla az előnév használatával nyilván társadalmi súlyának növelésére törekedett, és a századvégi korszellemnek hódolt — feltehetően nemesi levél alapján. Ez akkoriban nem volt ritkaság, 1839-ben például 680 000
nemest tartottak nyilván, 1877-ben, a cikk megjelenésének évebén pedig az
országnak még tekintélyesebb hányada tartozhatott a kiváltságosok rétegéhez. Id. Bartók Béla egy megrendelt üvegkészlet minden egyes darabjára
még a családi címert is rácsiszoltatta. A pajzsmezőn egy asztalka áll, rajta
edény, feltehetően boroskancsó. A néhány megmaradt metszett üvegedényt
unokája, ifj. Bartók Béla őrzi.
„A családnak a hagyomány szerint »szuhafői« előnévvel magyar nemessége volt, ennek azonban írásbeli bizonyítéka nincs és apám soha nem is
használta nemesi előnevét" — írja ifj. Bartók Béla mérnök az Apámról című
cikkében32. A nemesi levél esetleges előkerülése a dolgok állásán mit sem változtatna, de egy-két újabb adattal talán gazdagítaná a Bartók kutatást.
Maga a Bartók név, hadd emlékeztessek még erre is, a Bertalan utónév
egyik régies, becéző alakjából alakult át vezetéknévvé.
Ez idő tájt már közelgett az az esztendő is, amikor a természet titkos
törvényei szerint a nemzedékeken át hordott gének egy Bartók utódban ideálisan elrendeződtek, és a síró-rívó emberpalántában adva volt, létrejött
az a rendkívüli szellemi adottság, melyet a sok-sok környezeti tényező, mindenekelőtt talán a család megalapozott műveltsége majd kifejleszt.
A múlt század 70-es éveinek végén Voit Paula okleveles tanítónő a
nagyszentmiklósi elemi iskolába került. Egy szepességi szász család sarja,
vagyis cipszer származású. Korán árvaságra jutott. Apját, Voit Mór pozsonyi
pénzügyi tisztviselőt és anyját is még 16 éves korában elvesztette. Pozsonyból
a Békés megyei Csorvásra költözött bátyjához, Voit Lajoshoz, az uradalmi
gazdatiszthez, aki húgát kitaníttatta. Ottani tartózkodását ifj. Bartók Béla,
a zeneszerző fia írta le33.
A tanítóképző befejezése után a közeli Torontál megyébe kapott kinevezést. Nem sokáig dolgozott, mert megismerkedett és férjhez ment Bartók
Bé'ához, a nagyszentmiklósi földműves iskola igazgatójához.
Az esküvőt a csorvási plébániatemplomban tartották 1880. április 5-én.
Voit Paula ekkor 23 éves, Bartók Béla pedig 25.
Egy évre rá ebből a torontáli-békési házasságból született Nagyszentmiklóson 1881. március 25-én az apja nevét viselő Bartók Béla. Nem az
iskola igazgatói lakásában jött a világra, mint ahogy egy ideig hitték, hanem a
229. számú házban, ahová a fiatalok a házasság után költöztek — a Cerbului
utca 3. szám alá. Itt ma Ion Corbara gépkocsivezető és családja lakik. „Ezen a
helyen volt az a ház — áll a falra erősített márványtáblán —, amelyben szü32
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letett Bartók Béla (1881. III. 25. — 1945. IX. 26.), a kiváló magyar zeneszerző, folklorista és zongoraművész, akinek értékes és sokoldalú munkássága a
román és a magyar nép barátságának ügyét szolgálta. 1970 szeptember."
Bartók Béla húga, Erzsébet az anyakönyvi bejegyzés szerint már a
földműves iskolában született 1885-ben.
A családalapítástól a korai haláig —1888-ban, 32 éves korában halt meg—
termékeny hét-nyolc esztendő következett Bartók Béla életében. Az első
helyen továbbra is az iskola állt. Diákjait még tanulmányi kirándulásra is viszi.
1884 júniusában a földműves iskola növendékei Krassó-Szörény bányavidékét, ipartelepeit tekintették meg, és a semmeringihez hasonló hegyi vasút
felvitte őket az aninai hámoriparhoz is, ahol a helyszínen kibányászott fémet
vízi erőre berendezett vaskalapácsokkal, pörölyökkel munkálták meg.
Közírói tevékenysége sem lankad. Egyik cikkében35 például a földművesek társadalmi helyzetéről ad képet. „. . . A foglalkozási nemek szerint
országszerte nagyon érezhetően elválnak egymástól egyes osztályok. így igen
gyakran észrevehető, hogy az ún. »urak«, »mesteremberek« és parasztok nem
egyenjogúak, ami a társadalmi állást illeti. . . Nálunk az intelligencia meglehetősen közönnyel nézi a közgazdasági mozgalmat. . . Az ipart semmibe sem
veszi, gyermekeit világért sem adja az ipar gyakorlati terére. De ismét az
iparosok is úgy viselkednek mások iránt. Ők •— kevés kivétellel — kicsinyléssel
tekintenek a földmívelőkre. . . A kaputos ember, ha semmi jogcíme nincs
hozzá, csak az, hogy nem hívják »parasztnak«, jobbnak, előkelőbbnek tartja
magát a földmívesnél. . . Ez kétségkívül társadalmi hiba. . . a régi jobbágyság
utolsó maradványa, töredékes nyoma, mely még most is alárendelt helyzetben
tünteti fel azt a népet, mely hajdan úri szolgálatot végzett, de ma már egykori
uraival teljesen egyenjogú. A földmívelő osztály háttérbe szorításának nincs
józan oka. . ." A parasztság felemelkedésének útját a műveltség, a mezőgazdasági ismeretek birtokba vételében látja. „Szakképzettséget a földmívelőknek s megváltozik a földmívelő osztály alárendelt társadalmi állása is"
— fejezi be cikkét.
Egyik legfigyelemreméltóbb vállalkozása a Gazdasági Tanügy című
folyóirat megindítása — saját kiadásában és szerkesztésében36. A mezőgazdasági
szakoktatás fejlesztését lenne hivatott szolgálni. Pedagógiai szaklap ez tehát,
de korában egészen rendkívüli, mert mint maga is írja az első szám előszavában,
ez „az egyedüli ilyen nemű lap az egész kontinensen."
Folyóiratát a következő szavakkal bocsátotta útjára: „A gazdasági szakoktatás állapota hazánkban oly sok megbeszélni valót nyújt; szervezete,
fejlődési stádiuma oly sok igényeket támaszt felfelé mint lefelé, miszerint
reméljük, hogy minden oldalról méltánylásra fog találni szerény s a gazdasági
szakoktatásnak, mint hazánk kiváló fontosságú közügyének támogatására célzó törekvésünk."
34
35
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A levelezésekben Elza néven szerepel.
Torontál, 1880. augusztus 26. és szeptember 2.
Gazdasági Tanügy, havi folyóirat, Nagyszentmiklós. Négy száma jelent meg 1884június, július, augusztus és szeptember elsején. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest.
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Mondjam-e, hogy kezdeményezése nem talált „minden oldalról méltánylásra". A budapesti Mezőgazdasági Szemle a Gazdasági Tanügy elindítását nem tartotta szerencsés gondolatnak, többek között azért, mert külföldön, a németeknél sincs „ilyen irányú speciális lap", és ha mégis szükség
mutatkozna egy tanügyi közlönyre, akkor azt valamelyik központban kellene
megjelentetni, „nem pedig egy izolált földmíves iskolában". Ezzel az utóbbival
Bartók Béla is egyetért a folyóirat 3. számában megjelent válaszcikkében, de
az előbbit elutasítja. „Részünkről nem azon elvnek hódolunk, hogy csak
oly intézményeket léptessünk életbe, amelyeket a külföldről utánozhatunk —•
írja. — Tiszteljük a külföld előbbre haladását, a német szakegyének bő tudományát, de nem hódolván a német »tökélynek«; nem tételezzük fel azt,
hogy a magyar szakember csak azért, mert nem német, ne bírjon önálló
eszmekörrel, s ne lenne képes valamely hasznos új intézménynek életet adni."
A folyóiratnak mindössze négy száma jelent meg. A gyors elhalás mindenekelőtt Bartók Béla egészségi állapotának leromlásával magyarázható. A folyóiratot a harmadik számtól kezdve helyettese, Lessenyi Béla tanársegéd szerkesztette, s ő veszi át ideiglenesen az iskola vezetését is, mivel Bartók Béla
Graztól északra, a Stajer-Alpok lankáin megbúvó Radegund fürdőhelyen
gyógykezelteti magát. Közrejátszhatott mindebben a gáncsoskodás, a közöny,
esetleg az anyagi gond is, mert mint írja, a Gazdasági Tanügy esetében
„ . . . semmiféle szerencsével nem dicsekedhetünk, valamint szerencsétlenség felő sem panaszkodhatunk".
A folyóirat munkatársi köréhez a kor néhány ismert szakembere tartozott,
úgymint dr. Rodiczky Jenő, a kassai Gazdasági Akadémia igazgatója, gazdasági író, magyar, német, francia lapok munkatársa; dr. Szaniszló Albert, a
Kolozsvári Tudományegyetem magántanára, szakkönyvei Kolozsvárott és
Budapesten jelennek meg; Domonkos Kálmán, a debreceni Gazdasági Felsőbb Tanintézet igazgatója.
A szerkesztő is itt tette közzé egy hosszabb munkáját, amelynek címe
a következő: „Miként szervezzük meg az alsóbb gazdasági szakoktatást
Magyarországon. Emlékirat a földmíves iskolák érdekében: beterjesztette az
Országos Gazdasági Egyesülethez Bartók Béla."
írásának indítékait Korizmics László akadémikusnak, sok szakkönyv
szerzőjének szavaival érzékeltette. „ . . . Szeretnék már látni hazánkban is —
áll az Emlékirat mottójában — egy igazán átható, alapos és erélyes mozgalmat,
mely nem csak egy pár gazdasági felsőbb tanintézet felállításában találna
kifejezését és határát, hanem kiterjeszkednék a földmívelő nép minden rétegére is, egészen az utolsó zsellér viskóig."
A folyóirat megszűnése miatt az emlékiratnak csak egy része jelent meg
két folytatásban, de a teljes szöveget még ugyanabban az évben önálló füzet
formájában is közreadta Nagyszentmiklóson.37
37
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Miként szervezzük az alsóbb gazdasági szakoktatást. Emlékirat a gazdasági iskoláknak
megyénkénti felállítására, s a gazdasági szakoktatás kőtelezővé tétele érdekében. Beterjesztette a Magyar Országos Gazdasági Egyesülethez Bartók Béla, országos gazd. egyesületi rendes tag. Nagyszentmiklós, 1884. A könyv egy példánya a Dunántúli Tudományos
Intézetből került az Országos Széchényi Könyvtárba.
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Két év múlva, 1886-ban, még egy könyvecskét jelentetett meg.38 Ebben
síkraszáll egy mezőgazdasági törvény meghozataláért és a törvény kormánybiztosok, járási felügyelők útján történő alkalmazásáért. „ . . . A tizenkilencedik században tudnunk kell mindannyiunknak — írja •—, hogy a gazdászat
nem csak abból áll, miszerint vessünk gabonát, s azután várjuk azt, amit a
jó Isten ád! — hanem oly műveletekből, amelyek által az esőnek és melegségnek határát ha kell fokozni, ha felesleges, enyhíteni tudjuk." Ennek folytán az agrominimum szigorú alkalmazását hirdeti: „ . . . Bátran követelhetjük az államtól azt, hogy törvénykezési hatalmánál fogva hasson oda, miszerint
mint minden más szakmánál, akként a mezőgazdálkodásnak természetes
igényei minden gazdálkodó által végrehajtassanak s legalább a gazdálkodás
fő alapelvei, az általános követelmények főbbjei mindenütt, mindenki által
respektáltassanak s foganatba vétessenek."
A liberálisnak mondott korban azonban nemcsak a fokozottabb állami
beavatkozás mellett kardoskodott, hanem megfelelő jelentőséget tulajdonított
„a gazdagközönség szövetkezésének" is. Ennek nem egy példájára felfigyelt,
és követendőnek tartotta. A gazdasági oktatás kérdését természetesen ezúttal
sem kerülte meg, sőt egy lépéssel tovább ment: megkövetelte az államtól,
hogy kösse szakképzettséghez a mezőgazdasággal való foglalkozást. Egy volt
mezőgazdasági miniszter példáját említette közben, aki „a parlamentben
nemzetgazdasági elveket hangoztatva, hatásos beszédekben védelmezte az
ország agrikulturális haladásának intézményeit, addig kint a birtokán egy
gazdasági tanintézetet nem végzett, úgynevezett botos ispán úrral ekszperimentáltatta azt, hogy miként lehet elméleti szaktudomány nélkül gazdálkodni".
Cikkeit, könyveit olvasva egy művelt gazdász, egy közösségben gondolkodó ember alakja tárulkozik elénk. De más vonatkozásban is sokoldalú közéleti férfiú volt.
A nagyszentmiklósi és a környékbeli gazdakörök titkáraként működött,
1886-ban a Torontál megyei küldöttség tagjaként Budapesten részt vett a
Gazdasági Egyesületek Országos nagygyűlésén. Évekkel korábban, 1879-ben,
archeológiai ásatásokat is végzett, később iskolabizottsági tag, a Kaszinó és
a Vöröskereszt választmányi tagja volt. 1887-ben egyik alapító tagja a nagyszentmiklósi Zene- és Dalegyletnek, még abban az évben megtartották első
hangversenyüket a Fekete Sas Szállodában.
„ . . . Akkoriban édesapja csellózni tanult — írta 1921-ben Bartókné
Voit Paula unokájához, ifj. Bartók Bélához39 — és egy kis, urakból álló,
orchesterben is játszott, melyet egy képzett cigányzenész vezetett. A nagyszentmiklósi vendéglőben tartották első hangversenyüket — persze terített
asztalok mellett —, ahová mi is elmentünk és őt is magunkkal vittük. Ez volt
az első alkalom, hogy orchesterzenét hallhatott. Jól emlékszem, hogy Semirámis ouverture-jét adták elő, mint első darabot. A vendégek tovább ettek-ittak,
38
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Gazdasági Egyesületek vagy gazdasági kormánybiztosok szerveztessenek? Észrevételek
Tóvölgyi Titusz úrnak e tárgyban hozott indítványára Bartók Bélától. Nagyszentmiklós,
1885. Országos Széchényi Könyvtár.
Demény Lajos: Bartók Béla levelei, Budapest 1951.
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de ő azonnal letette az evőeszközt, és teljes odaadással hallgatta a zenét; el
volt ragadtatva, de méltatlankodva mondta: hogy tudtak a többiek mind enni,
mikor ily szép zene szól!"
Bartók Béla első publikált önéletrajzában, amely először németül jelent
meg 1918-ban, majd 1921-ben magyarul is, így ír apjáról: „Atyámban, aki
földműves iskolát igazgatott, meglehetősen fejlett zenei képesség élt: zongorázott, műkedvelő zenekart szervezett, gordonkázni is tanult, hogy zenekarában
mint gordonkázó játsszon, sőt még táncdarabokat is komponált. Hétéves
voltam, amikor meghalt."
A későbbi visszaemlékezések során emléke valahogy fakulni kezdettMaga Bartók is mondja egy helyütt: „Hétéves gyermek voltam, amikor
meghalt apám. Úgyszólván nem is emlékszem rá." A felejtésnek a korai halál
a magyarázata, s az is, hogy Bartókné Voit Paula gyermekeivel az ország
másik végére került, s így távolabb esett az apai ág rokonságától. Ifj. Bartók
Béla egyik hozzám intézett levelében még azt is írja, hogy „nagyanyám rendkívüli módon ragaszkodott a saját családjához és gyermekei is ezt örökölték
tőle".
Bartókné Voit Paula egy helyütt maga is mondja fiáról, Bartók Béláról*
hogy „apukáját is nagyon szerette, de vele természetszerűen kevesebbet volt
együtt. . ." Ez persze, ismerve az apa közéleti szereplését, még akkor is igaz,
hogy 5 éves korában ő vitte pesti szakorvoshoz az örökösen betegeskedő
fiát, 6 éves korában pedig Radegunba hidegvizes kúrára, hurutját gyógyítani.
Az anya volt az, aki fiát 4 éves korában megtanította zongorázni, 5 éves korában kottát írni, később pedig egyedül viselte a serdülő nevelésének terhét.
És mégis, az eddig elmondottak alapján csak azt szögezhetem le, hogy a
Voit-Bartók házaspár együtt formálta harmonikus, sokoldalú egyéniséggé a
kis Bartókot, jól megalapozta jövőjét.
Úgy is mondhatnám, hogy egy torontáli értelmiségi család gazdagon
felbatyuzta fiát a nagy útra.
Erről aztán már nem tudta letéríteni egy olyan súlyos csapás sem,
mint a kenyérkereső apa korai halála. Bartók Béla már korábban is olykor
nagyfokú gyengeséget érzett, alacsony vérnyomás kínozta, bőre barnásan
elszíneződött, de csak néhány hónappal a vég előtt közölte vele a nagybecskereki kórház főorvosa, hogy gyógyíthatatlan beteg, bronzkóros, úgynevezett
Addison-betegsége van — belső elválasztási mirigye, a mellékvese pusztulásnak indult.
1888. július 27-én még levelet írt Grill Károly budapesti könyvkereskedőnek : a Deutsche Pomologie című háromkötetes művet „számlámba kérem
foglalni és nyugtázni".40
Egy hétre rá, 1888. augusztus 4-én meghalt.
„Özvegy Bartók Béláné szül. Voit Paula a maga, mint kiskorú gyermekei: Béla és Erzsi, valamint számos rokon nevében — áll a családi gyászjelentésben41 — fájdalomtelt szívvel jelenti szeretett férje, a jó apa, s gyengéd
40
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Szőcs Gyula közlése
Torontál, 1888. augusztus 9.
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rokon Szuha-fői Bartók Béla úrnak, a nagyszentmiklósi gazdasági iskola
igazgatójának, községi képviselő-testületi tagnak, miniszteri állandó tudósítónak, a Torontál-megyei Gazdasági Egyesület alapító és választmányi tagjának,
a nagyszentmiklósi gazdakör titkárának stb., stb. folyó évi augusztus hó 4-én
hosszas szenvedés után, tevékeny élete 33. évében történt gyászos elhunytát.
Boldogult hült teteme f. évi augusztus 6-án délután 5 órakor fog a római
katolikus szertartás szerint a helybeli német községi sírkertben az örök nyugalomnak á t a d n i . . . "
A megyében, de határain túl is a hír mély részvétet keltett, mindenki
sajnálta a sokat ígérő fiatal írót, pedagógust, iskolaigazgatót.
Nagyszentmiklósi sírkövére ezt a mondatot is rávésték: „Bár csak
rövid életet szentelhettél a hazai mezőgazdászat ügyének, de alkotásaid mindig
élni fognak".
Bartók Béla neve, láthattuk, még bekerült a Szinnyei József szerkesztette Magyar írók Élete és Munkái című többkötetes munkába, de később
kihullott az általános lexikonokból, nem jutott hely számára még az olyan
szaklexikonokban sem, mint amilyen az 1958-ban kiadott Mezőgazdasági
Lexikon és az 1976-ban megjelent Pedagógiai Lexikon, sőt még folyóiratáról,
a Gazdasági Tanügyről sem tesznek említést.
Az özvegy és két gyermeke még egy évig tartózkodott Nagyszentmiklóson, majd az anya máshol kapott tanítónői állást: ment a kenyér után.
Bartók Béla életének erről és későbbi szakaszáról már köteteket írtak, ennélfogva sokkal ismertebb is, mint a család apai, vagyis bánáti ágának története.
Az apai ágról szakadt le Bartók Izabella is, Bartók János leánya, & zeneszerző nagynénje, aki férjhez ment Kari Lajos nagyszentmiklósi pintérmesterhez, a kettőjük házasságából született Kari Mária pedig 1900-ban
Milán Putic nagyszentmiklósi kereskedőhöz. Az ő leszármazottai még ma is
élnek: Milán, Natuska és Nevenka Belgrádban, Sándor Sao Paulóban, Milica
pedig Újvidéken.
„Amikor Bartók Béla fényképe egy ízben megjelent a Politikában —
mondja dr. Milán Putic 79 éves nyugalmazott belgrádi orvos —, ismerőseim
sorra megállapították, hogy a 33 éves Svetlana leányom nagyon hasonlít rá."
Dordjevicné Putic Natuska 1936. május 2-án találkozni szeretett
volna Bartók Bélával, aki Temesváron hangversenyezett Zathureczky Ede
hegedűművésszel. „A művész nem fogadott senkit" — mondja a 75 éves
Dordjevicné Putic Natuska.
Az ő nevéhez fűződik a Bartók család zongorájának sorsa is. Egy nagy
sárga hangszer volt ez, a kis Bartók ezen tanult zongorázni. „Emlékszem
téli vasárnap délutánokra •— írta később egy helyütt —, amikor én, a vékony,
sápadt kisfiú ott ültem az ebédlőben a zongora előtt két gyertya fényénél,
körülöttem a nagyszentmiklósi notabilitások, a patikus és felesége, a jegyző,
az orvos, a kántor, a pap, és hallgatták zongorázásomat." Később, amikor
az apa halála után a család elkerült Nagyszentmiklósról, a zongorát a nagynéni,
Karíné Bartók Izabella örökölte, onann került a Putic-házba, majd 1940-ben
Djordjevicné Putic Natuska Belgrádba hozatta, és megszállás ínséges éveiben
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egy ismeretlen vevőnek eladta42. Ha még megvan, lappang valahol, a jelek
szerint alighanem Vajdaságban.
Vajon előkerülhet-e valahonnan?
Végezetül, emlékeztetésképpen talán még annyit, hogy Bartók Béla
csak kevésszer járt tájunkon, de a mai Jugoszlávia más vidékein is. 1930
augusztus első napjaiban az Adrián pihent 43 , a Kvarnerói-öbölben, az Abbáziától 6 kilométerre fekvő, akkor Olaszországhoz tartozó Lovranában, vagyis
Lovránban, és egy nap átrándult Crikvenicára is. Egy korabeli csoportképen
felesége, Pásztory Ditta s két fia, Peter és Béla is látható. Bartók Béla nem
tudott úszni, ennek folytán ritkán járt a strandra, de a képen mégis „jelen"
van: Péter fia egy kis agyagszobrot kézsített, ez jelképezi a távollevő apát. 43
Bartók Béla 1912-ben Torontál megyében járt gyűjtőúton. „Háromszor
utaztam a Bánátba — írta egyik bukaresti ismerősének —, ahol kb. 400
dalt és táncot gyűjtöttem, köztük sok hosszú és értékes balladát szövegestől.
Mindezt az anyagot már elrendeztem." A kutatómunkát főleg a Bánát romániai
részében végezte, a mai Jugoszlávia területén Dél-Bánátban járt: 1912.
december 22-én Keviszőlősön (Seleus), 28-án Alibunáron, 29-én Petrén
(Vladimirovac) és még Újozorán (Uzdin). Ez is valójában román lakta vidék.
Személyesen soha sem végzett Jugoszláviában kutatást, mégis, Milman
Parry amerikai egyetemi tanár által hanglemezre vett népzene alapján,
Szerb-horvát népdalok címmel megírta egyik legjelentősebb tanulmányát,
amelyet a hazai népzenekutatás alapvető műveként tartanak számon.44
Nálunk, vagyis az ország területén csak egyetlenegy hangversenyt
adott: 1911. november 23-án a szabadkai filharmonikusok hangversenyén
szerepelt. Liszt Ferenc születésének századik évfordulója alkalmából rendezték,
Lányi Ernő vezényelt. A Bácsmegyei Napló 45 vezércikkében is említést
tesz az eseményről, feltehetően Fenyves Ferenc főszerkesztő tollából: „. . .
Jelen volt azon az egész Szabadka, s messze környék".
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Djordjevicné Putic Natuska, Belgrád, Kosovska utca 8/III.
ifj. Bartók Béla közlése
Lampert Éva: Bartók Béla és a délszláv folklór. Szomszédság és közösség, szerkesztette
Vujicsics D. Sztoján. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972.
1911. november 26.
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Németh Mátyás készítette

A modern zene óriása: Bartók Béla

Ezen a h e l y e n . . . : Bartók Béla szülőháza Nagyszentmiklóson
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Bartók Béla, a zeneszerző apja. A fényképet Rechnitzer János újvidéki fényképész készítette
a múlt század 70-es éveiben
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A
A
nagyszentmik osi iskda igazga . ó,a:
ifj. Bartók János (Szócs Gyula gyűjteményéből)

Zongorázott, kottát írt: az ötévés Bartók Béla

A csernyei nótárius: id. Bartók János
(Szőcs G
la g y ű j t e m é n y é b ö i )
J
'

Az anya és a tanító: Bartókné Voit Paula

25
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Évszázados épület: az egykori nagyszentmiklósi „földmíves oskola'

A családi albumból:
Bartók Béláné Pásztory Ditta (1) és a két Bartók fiú, Péter (2) és Béla (3) a lovrani tengerparton 1930-ban. A Bartók Péter által gyúrt agyagszobrocska a távol maradó apát jelképezi,
legyen ő is rajta a képen...
10
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A két iskolaigazgató síremléke: id. Bartók
Jánosé (fent) és ifj. Bartók Béláé (lent)

7

97

Bizonyíték nélkül: A Bartók család
üvegbe metszett címere

27

10

Az elsőszülött torontáli Bartók: bejegyzés a kikindai
anyakönyvben ifj. Bartók János születéséről 1816-ban

A csernyei házasság: Bartók János és Bozsovits Katalin
egybekelése 1821-ben

Élt 92 évet: Bejegyzés a zrenjanini anyakönyvi hivatal könyvében Bartók Jánosnak, az egykori csernyei jegyzőnek haláláról
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ö t Bartók gyerek
halála: bejegyzés a
csernyei anyakönyvben

Latin helyett magyar
bejegyzés: Bartók
János Katalin nevű
leányának születése
7»
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GAZDASÁGI TAPlíflI

Havi folyóirat.
",'i
V- c'í
;V'.«*--" /- '
"—T
~
"<í5fi
IV, tol, Ifagyszentmildós, 1804. szept. 1. I, {71

GAZDASÁGI EGYESÜLETEK
wer

GAZDASÁGI RöRMi\Y-BIZT»SOK
SZERVEZTESSENEK?

ESZBEOTLÉK
• T ó v ő L a n T i T t r s z •Ü'SSIT^.K:.
E TÁRGYBAN HOZOTT N
IDT
ÍVÁNYÁBA
Hl; fel, Uagyszentmikíós,-1884. ásg,yt.

•Jíáf
Hí

.BARTÓK BÉLÁTÓL.

Á gazdasági tanintézetek vizsgái
Valahányszor egy-egy népiskolai vagy középtaűódai fi?I*<í-

irff }
í" t-

ITagyssentmik]
'iKós, 1884. julius 1.
A második könyv: Bartók Béla műve

2

A. gazdasági oktatásügy központi vezetése

GAZDÁSÁGI ÍMÜGlr^

nyok tiinvaságúban rejlik. Dirlukosok, lermuszlcsút
csak mosl kezdik, '» azok közüli is csuk azok, kik eddigi bulilóluloik úlmnlból fűlílircJvín, ililünúk: miszgrint u' kizárólagos buzatermcszlis ncin igen domüosílja

H a v i folyóirat.

X foeti "Kagyszentoiklós, 18S4. jun:us 1. I, évfolyam,',

Lapunk érdekében.
A gazilaeági szakoklaiás állapota hazánkban oly Eok megbeszélni ; TfiljSt .nynjt; szcr>t7.n«--, Jejiodési siadiuma oly sok
igényeket lámntzt íciltJé "mint Jtii-lé, miszerint itményljük.' hogy
jninden oltínliól TTé.Ii*-.t11-y• Ar-ia foy találni jelen serény, s a gi.zdaEáfjT''
sztikokttininink mint hayánl- kiváló JoMogftifcli köi>tikvémk
'
*?ámogatásáru czél/ó törekvésünk.
.
'
' Lapunk ctak lUÍöröj'.' B inkább elópó,<tája kiváii lenni
.a eazdaFígi tanfigy • (iÍH{.os mavezi-tát esxköiüini hivatott nagyobb
'aktiónak, mely a napi. lapok .« gazdasági szakkíizlönyök szerényebb rovataiban dtj-ótva lcl-iclifiriO kc-zliroények ültal már
nem egyezer életjelt mloii, magától.
Be kell ibiüMiifii.k ir/l, hogy mint Eok más irányban,
ngy a gazdatági tanügyet illetőleg is, aránylag rö\id idö alatt
igen-eok haladást iimtathn tinik lel; s ha sok más' tekintetben
nréft iwignifii dlli.nl k • l.iil'Öl^TK.j;. e tén IL• épen.IIPM Vagyunk
elmaradva,
. .
~~
- Azonban azon köriUíncuy, hogy hazánk gazdasági tanügye a kiilföltí-é mcüeit itljcEcn rr.egállja. helyét nem 'jelzi
ínég uzt, hogy immár elértük e lérc-n a netovábbét; mert: ])
hazai gazdasági Mszonyaink eg^zMj má* jellegűek, más dimensiolinlc, s a mi már külH'-ldön jó elégséges, a mi viszonyainkhoz
képest míg mindig >ok". kivinni ^uiói' igényelhet; —.-2) mert
kfillöídim is a gazdatáfei tanügy {bzvruzete,--áttopota -éli leghátrább Valamenyi Itizügjr koi-ütt;: s lazasága," iránytulanságtt
fp.lytán, éptn nun képez valami 'utánzandó mintaBF.erűseget.
á Le.hí! tekintjük a népek életében a l&ldmivolé.st, nem
/•wltlíykozhutunk azon; hcg'y ezen foglalkozás K/okszerü tízesének
elóiíitizdiiáfáia hivatott gazdarógí -tanügyi intézme'ny-fc jelenlegi
állapotából. irég teljesen ki ntin bontakozott; mert az államnak
mai••'bepou-.iuég,uince joga követelni V.Ijild tulajdonosától'aztj
Pedagógiai folyóirat: Bartók Béla Gazdasági
Tanügyének négy száma

O
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A' Lányavidékről Fehérlcmplom feli irányzám lép—
• EÍmet, liol legnagyobb örömemre olly fukon laláltam a'
HÖI1B- ús sulYcnilenyészlésI, de kivált az ulóbbiküt,
hogy az nemcsak e'szakbeli növendékm k , hanem a'
múr.lárgyavaioltabbiiük is szép.mezőt nyujl ismeretgylljlésro. E' tájon a'jiibbágyfttMek is sOni. gzc.durrákltfl'
vannak beszcgyOj_»liábUk»t_itciÍig egyináslAI rendes
"livolsd^ra íiltelvtt nemes morua uIba diszusili, yala-annir-urcnr'mTHaiiiPSIdiiarir.zép izederfa-sorok
• nyúlnak cl. Szóval minden legkisebb üres.tért szederfa
alá használnak. 4LUk iaind be vannak oltva. inert ta• pasztolái szerint a' nemes beoltott fa"¥Crúmszö"r annyi
levelet ad , mint a' nemtelen. —' Vandák kUlOnös szedres kertek, egy
holdnyi területű 350vfrtotjövedelmez csupán a' benne, kiullelclt 6 éves Iáktól, 'i azonfelül a' fák közli Uroj tér. txlnle bérbe adutik, így egy
3 6 0 0 ° téren ZZ koe«l burgundi répa termelt. Vetélkedve űzik a' aeWemtenvéizléssc'l a' tzőllóinivelést is. miben szinte szép előmeaelall tanúsít e' vidék; mivelesalatli
szőllejök van a' febértemplomiaknak 2380 hold, IOOOD
ölével. A' bor jövedotaOk egyik nevezetes erét képezi;
szóUfirajaik fórészét teszi a) a' .steinschillcr, halavány
' kékszioU, nevezetoe,, b^fy a' nedyes évet jól kitűri,
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Az alsóbb gazdasági szakoktatásról (földmives oskolák).
Két czikk Bartók, CélátdI.

L

Minden földmivélö állam egyik elsSrondü
alnpfulléleiét az általános raezőgazdászali szakképzettség képezi.
Ez indokbél hazánkban Is erélyesen hslado.tl ujabban a gazdasági szakoktatás intézménye; — s midőn teljes megelégedésünkro
szolgál a felsőbb gazdasági szakképzés elért
fejlettsége, annál nagyobb sajnálatlal mutathatunk a vele szemben levő alsóbb gazdasági
szakképzés aránytalan elmaradottságára.
Meri — jóllehet a felsőbb gazdasági
szakoktatás felvirágzásához vezető — nyomon
haladván, az ország jólétéro kiszáraithatlan
hatással van és Ígérkezik fenni; az alsó szakoktatás ellenben toljesen háttérbe szorult *
alig mutatott fel eddigelé esik vidékszerte is
éleljoll.
Országunkban a gazdasági alsóbb szakoktatás aránylag alig számba vehető fokban
van képviselve; — az 5 milliónyi mezőgazdászaiul foglalkozó népnek S iniUiója -fliegr
von fosztva a földmivilési ismeretek
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reiheltisélől, a minek cjjtne* köpegt
velkzoe-tm^a
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Summary
THE BARTOKS CONTACTS WITH BANAT
The ancestors of the great composer Bela Bartók came from the comitat Borsod
(Hungary) to Banat (Yugoslavia). The data go back to 1816. The first who settled down in
Banat was János Bartok, the notary of Magyarcsernye. He died in Nagybecskerek in 1876
at the age of 92.
Janos Bartok Jr., the grandfather of the composer, was born in Kikinda in 1816.
He was a famous agriculturist, and was the headmaster of the agricultural school in Nagyszentmiklós. After his death his son Bela Bartok Sen. took over the menaging of the school.
Although he had died young at the age of 32, he left many traces. He wrote two books,
initiated a periodical of european significance for the education of agricultural experts.
He published a great deal in „Torontal".
Bela Bartok, the composer, was the son of Bela Bartok Sen. and his wife Paula Voit,
and was born hundred years ago on the 25 th March 1881. On his compilation tours Bela
Bartok visited Seleuš, Alibunar, Vladimirovac and Uzdin. The only concert Bela Bartok
gave in Yugoslavia was in Subotica on the 23 d November 1911, by the occasion of the hundredth anniversary of the birth of Franz List.

Rezime
VEZE PORODICE BARTOK SA BANATOM
Preci Bele Bartoka, velikana moderne muzike, došli su iz županije Boršod (Mađarska)
u Banat. O Janošu Bartoku, koji se prvi doselio, postoje podaci počev od 1816. godine. Dugo
vremena je bio beležnik u Novoj Crnji i tamo se oženio sa Katalinom Božović, poreklom iz
Subotice. Umro je u Zrenjaninu 1876. godine u 92. godini života.
Janoš Bartok mlađi, deda kompozitora, rodio se u Kikindi 1816. godine. Bio je istaknuti agronom svog vremena. Studije je završio u Hohenhajmu, u najstarijoj školskoj ustanovi
Nemačke za ekonomske studije. Sarađivao je u budimpeštanskim i banatskim listovima i bio
je direktor poljoprivredne škole u Nađsentmiklošu.
Posle njegove smrti njegov sin Bela Bartok stariji preuzeo je rukovođenje školom.
Iako je umro mlad u 32. godini života, ostavio je puno traga za sobom. Napisao je dve knjige,
pokrenuo je časopis pionirskog karaktera na evropskom nivou za obrazovanje poljoprivrednih
stručnjaka. Puno je objavljivao i u listu „Torontál".
Iz braka Bele Bartoka starijeg i Paule Voit rodio se pre sto godina, 25. marta 1881.
godine, Bela Bartok.
Na kraju, autor izveštava o tome kako je jedna grana porodice Bartok otišla u Beograd
i Novi Sad i daje pregled o vezama Bele Bartoka sa Jugoslavijom. Bartok je prilikom svojih
sakupljačkih turneja navratio u Seleuš, Alibunar, Vladimirovac i Uzdin. Kao pijanista
nastupio je samo u jednom gradu, i to u Subotici, 23. novembra 1911. godine, na koncertu
tamošnjih filharmoničara u čast stogodišnjice rođenja Franca Lista.
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