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Kedves Olvasó!
2007. szeptember 4-en Szegeden a hágai székhelyű Mikes International alapítvány égisze alatt működő Böhm-Bartók
Társaság a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Filozófiai Tanszékével karöltve málnási Bartók György
emléknapot szervezett, a filozófus és filozófia-professzor születésének 125. évfordulója alkalmából. Jelen kiadványunkban a
nap eseményeit rögzítettük; az előadások anyagát fotómontázs egészíti ki.
A Szerkesztőség
Hága, 2007. október 23.

~ ~ ~ ~ ~ ~
Dear Reader,
On 4 September 2007 a festive day was held in Szeged to commemorate György Málnási Bartók, the famous Transylvanian
philosopher and philosophy historian. The organizers: Mikes International — Böhm-Bartók Society and the University of
Szeged put together a program that included speeches, the unveiling of a memorial tablet on the university wall and an
exposition on Bartók’s life and œuvre. Present supplement contains the speeches complemented by a few photographs taken
during the events.
The Editors
The Hague, October 23, 2007

~ ~ ~ ~ ~ ~

_____________________________________________________________________________________
© Copyright Mikes International 2001-2007

4

Mikes International

VII. évfolyam, 4. szám : Melléklet

Volume VII., Issue 4. : Supplement

_____________________________________________________________________________________
Szerkesztőség / Editors
FARKAS, Flórián

Hága, Hollandia

/

The Hague, Holland

KIBÉDI VARGA, Áron

Freiburg i.B., Németország

/

Freiburg i.B., Germany

TÓTH, Miklós

Hága, Hollandia

/

The Hague, Holland

Hága, Hollandia

/

The Hague, Holland

Titkár / Secretary
CSANÁDY, Ágnes

~ ~ ~ ~ ~ ~

_____________________________________________________________________________________
© Copyright Mikes International 2001-2007

5

VII. évfolyam, 4. szám : Melléklet

Mikes International

Volume VII., Issue 4. : Supplement

_____________________________________________________________________________________

MEGHÍVÓ

_____________________________________________________________________________________
© Copyright Mikes International 2001-2007

6

VII. évfolyam, 4. szám : Melléklet

Mikes International

Volume VII., Issue 4. : Supplement

_____________________________________________________________________________________
Meghívó

_____________________________________________________________________________________
© Copyright Mikes International 2001-2007

7

Mikes International

VII. évfolyam, 4. szám : Melléklet

Volume VII., Issue 4. : Supplement

_____________________________________________________________________________________
Sajtóközlemény
A SZEGEDI JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM FILOZÓFIAI TANSZÉKE
és
a Hollandiai MIKES INTERNATIONAL alapítvány s a BÖHM-BARTÓK TÁRSASÁG
2007. szeptember 4-én, kedden Szegeden
MÁLNÁSI BARTÓK GYÖRGY EMLÉKNAPOT rendez
Műsor:
11.00 órakor:
1. Megemlékezés Bartók Györgyről
Megemlékező előadást tart: Mariska Zoltán (Miskolc) és Tóth Miklós (Hága)
2. A Böhm-Bartók Díj átadása
Helyszín: SZTE BTK Filozófiai Tanszék, Szeged, Petőfi Sándor sgt. 30-34.
12.00 órakor: A Bartók György emléktábla felavatása:
Az emléktáblát felavatja: Tóth Miklós (Hága) és Dékány András (Szeged)
Helyszín: SZTE BTK épületének bejárata, Szeged, Egyetem u. 2.
13.00 órakor: A Bartók György emlékkiállítás megnyitása
A kiállítást megnyitja: Kissné Novák Éva (Szeged)
Helyszín: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ Átriuma, Szeged, Ady-tér 10.
A kiállítást rendezte: Balog Éva és Laczkó Sándor
*
Bartók György (1882-1970) a Ferenc József Tudományegyetem filozófia-professzora volt Kolozsvárt, majd annak a trianoni
békeszerződés következtében Szegedre történt áthelyezése következtében Szegeden és annak 1940-ben Erdélybe történt
visszaköltözése után újra Kolozsvárt. Onnét 1944-ben Budapestre menekült, ahol néhány évig a Református Theológiai
Akadémián és a Műegyetem közgazdasági karán filozófiát adott elő. Ő a Böhm Károlynak (1846-1911), a kolozsvári egyetem
filozófiaprofesszorának és az első önálló magyar filozófiai rendszer kiépítőjének a nyomában előállt bölcseleti iskola egyik –
saját útakon járó – ismert egyénisége volt. Ez a filozófiai irányzat később a ‘Kolozsvári Filozófiai Iskola’ vagy ‘Erdélyi Iskola’
név alatt is ismert. Ehhez tartozott többek között Ravasz László, Makkai Sándor, Tankó Béla, Tavaszy Sándor, Kibédi Varga
Sándor, Vatai László. Bartók György nagy tudományos oeuvre-öt hagyott maga után. Erdély az ő számára mindíg nagy
jelentőségű volt. 1949. után haláláig – mivel gondolkodása nem illett az ismert pártideológiába - visszavonultan élt.
Az emléktáblával, a kiállítással és az előadásokkal – Bartók születésének 125. évfordulóján - a Szegedi Tudományegyetem és a
Mikes International tisztelettel áll meg a filozófia és azon belül magyar filozófia e nagy művelője emléke előtt.
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör –höz tartozó ‘Mikes International’ alapítvány, internet-kiadó - egyéb kiadványai mellett különös figyelmet szentel a Kolozsvári Filozófiai Iskolának. A kiadványok letölthetők a következő címekről
www.federatio.org/mikes_per.html (3-havi folyóirat) és www.federatio.org/mikes_bibl.html (könyvkiadás), továbbá az
Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár honlapjáról is: mek.oszk.hu – A Hollandiai Mikes Kelemen Kör
honlapja: www.federatio.org/mikes.html - Mikes International honlap: www.federatio.org/mikes_int.html
A ‘Mikes International’ keretében megalakult ‘Böhm-Bartók Társaság’ 2006-ban Böhm-Bartók Díj név alatt pályázatot írt ki
ezzel a címmel: ‘Böhm Károly értékelméletének és ez értékelmélet történelmi hatásának kritikai elemzése’. A pályázatra több
értékes tanulmány érkezett be. Az eredményt a vezetőség az ünnepélyen fogja közölni. A Böhm-Bartók-Díjjal 2.500 euró
jutalom jár.
Szeged-Hága, 2007. augusztus 30.
Információ: Dr. Laczkó Sándor, telefon: (62) 546652. E-mail: Laczkos@bibl.u-szeged.hu
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Mariska Zoltán :
Nyitóbeszéd Málnási Bartók György születésének 125. évfordulójára rendezett ünnepi ülésen
Tisztelt Hallgatóság!
A rendelkezésemre álló idő alatt szeretnék minél több információt elmondani Málnási Bartók György magyar filozófus
életéről, életművéről és filozófiájáról — különös tekintettel természetesen mindezek szegedi vonatkozásaira.
Bartók György Szegeden egyetemalapító professzor volt. 1921 augusztusában érkezett a városba az egyetemalapítás
kapcsán, s 1940 nyarán távozott Szegedről. Kolozsvárról érkezett és Kolozsvárra is tért vissza. Mégis közel húsz évet töltött
ebben a városban, és életművének ismeretében nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a szegedi 20 év a legfontosabb időszak
Bartók életében, hiszen igazán fontos műveinek zömét itt, ebben a városban írta.
Érkezése és távozása, személyes életútjának két fontos történése összefonódik a 20. századi magyar történelem sorsfordító
eseményeivel, hiszen a trianoni összeomlás következtében érkezett Szegedre, és a második bécsi döntéssel összefüggésben
távozott a városból. Bartók személyes sorsa szorosan kötődik ugyanis a kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem
sorsához. Ami Szeged városának kezdés, hiszen maga a város 1921-ben kapcsolódott a fejlesztés alatt álló magyar felsőoktatási
rendszerhez, az más oldalról folytatás. Az 1921-ben Kolozsvárról száműzött Ferencz József Tudományegyetem Szegeden
lényegében folytatta saját tudományos-oktatói tevékenységét. Bartókot 1917-ben nevezték ki a kolozsvári bölcsészkar
filozófiaprofesszorává, ebben a minőségében jött Szegedre. Aztán pedig 1940-ben ugyanez az egyetem visszatért ősi
székhelyére — így lehetne Bartók életútját kapcsolatba hozni egyetemének történetével, hiszen ő lett a visszatérő egyetem
rektora az 1940/41-es kolozsvári tanévre.
Bartók erdélyi ember volt, pályafutását Erdély szellemi fővárosában, Kolozsváron kezdte a század első évtizedében.
Pályakezdését az erdélyi tudományos körök nagy várakozással fogadták. Édesapjának, idősebb Málnási Bartók Györgynek
(1845-1907) és a filozófus Böhm Károlynak (1844-1911) szellemi örökösét látták benne, s Bartók tökéletesen tisztában volt a
reá háruló szellemi örökség természetével és tökéletesen meg is tudott felelni az elvárásoknak. S mivel filozófiáról később még
több szó esik, néhány szót szeretnék ejteni a családi tradícióról. A Bartók-család lófő székely nemesi család, nemessége 1610ből származik. A nemesi oklevél jelenleg Kolozsváron, a Farkas utcai templom falán látható. Málnás pedig egy kis Kovászna
megyei falu, Tusnádfürdőtől délre, a brassói országút mellett — idősebb Bartók egyébként maga is itt született. Ő is írástudó
ember volt, megjárta annak idején ő is (miként évtizedekkel később a fia) a német egyetemeket. A nagyenyedi Református
Teológia tanára lett, s a nagyenyedi évek alatt született a fia 1882-ben. A fiatal Bartók azért érettségizett 1900-ban
Szászvárosban, mert édesapja ide vonult vissza, miután véleményével kisebbségben maradt a Teológia Nagyenyedről
Kolozsvárra való átköltöztetésével kapcsolatos vitában. Ő ugyanis az „enyedi párt” szószólója volt, az akkori református
püspök (Szász Domokos) vezetésével mégis átkerült az intézmény Kolozsvárra. Ma már békésen megfér egymás mellett
Erdély három nagy református püspökének (Id. Bartók György, Szász Domokos és Nagy Károly) síremléke, ez a látvány
fogadja a Házsongárdi temető látogatóit a belépés pillanatában, de annak idején Szász Domokos halála után épp a meglevő
ellentétek lecsillapítása nevében választották id. Bartókot Erdély református püspökének 1899-ben, mely tisztségében haláláig
megmaradt. Fia pedig a Kolozsvári Teológia ifjú tanáraként kezdte pályafutását.
A Teológia nagyon is jól járt az átköltöztetéssel. Kiváló munkakapcsolatot épített ki az egyetem bölcsészkarával, a
teológushallgatók bölcsészeti tárgyakat az egyetemen tanultak, s adott esetben egyszerre két oktatási intézmény hallgatói is
lehettek. Mint ahogyan Bartók is párhuzamosan tanult a bölcsészkaron (magyar-német szakon, 1900-05) és a teológián
(1900-04). Tegyük hozzá, hogy ekkor is, és németországi tanulmányai idején is (1905-07) intenzív filozófiai tanulmányokat
folytatott. Heidelbergben, Lipcsében és Jénában tanult a kor legismertebb filozófusaitól (Windelband. Lask, Troeltsch és
mások is a tanárai voltak). Hazatérve minden szükséges vizsgát letett úgy a teológián, mint a bölcsészkaron, majd először
teológiából habilitált Sárospatakon. A megszerzett venia legendi alapján kinevezték a kolozsvári teológia újszövetségi
tanszékére 1908-ban, s egészen 1917-ig ez volt a főállása. Közben ugyanis a kolozsvári bölcsészkaron is habilitált 1912-ben
(Morális filozófia és annak története — tárgykörből), s innentől kinevezésig magántanárként tanított filozófiát a bölcsészkaron
is. Mestere, Böhm Károly halála után néhány évig Pauler Ákossal töltötték be a tanszéket, majd annak Pestre távozása után
Bartókot nevezték ki filozófiaprofesszornak 1917. június 30-án.
Teológia és a bölcsészkar harmonikus együttműködésének köszönhetjük egyébként az 1945 előtti magyar filozófia
jószerivel egyetlen igazán markáns filozófiai iskoláját, a kolozsvári iskolát. Alapítója Böhm Károly, a tanítványok között ott
találjuk Bartók mellett Ravasz Lászlót, Tavaszy Sándort, Makkai Sándort, Tankó Bélát, Varga Bélát és másokat. Mi, akik egy
kicsit intenzívebben foglalkozunk a magyar filozófiai kultúra történetével, tudunk a kolozsvári iskola harmadik nemzedékéről
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is nyilatkozni, Kibédi Varga Sándorról és másokról, kiknek munkássága azonban történelmi okok miatt 1945 után külföldön
teljesedett ki. Ami Bartókot illeti: nagyon nagy szerepe van abban, hogy a Teológia oktatási programja megújult az 1910-es
években, Ravasz Lászlóval (aki nemcsak eszmetársa, de ugyanakkor sógora is volt) és tanártársaival prosperitást hoztak a
Teológia történetében. Ugyanakkor ő mindig is elválasztotta egymástól a filozófia és a teológia művelését. A tiszta filozófia, a
philosophia perennis híve volt, s 1917-ben, elköszönvén teológiai kartársaitól úgy nyilatkozott, hogy szellemi vándorútjának
végére ért, innentől a filozófia művelésére fordítja szellemi erejét.
Így érte őt a trianoni összeomlás. 1918. december 24-én Kolozsvárt megszállta a román hadsereg. Az egyetemet pedig
1919. május 12-én vette át a román karhatalom, Bartók pedig június 30-án adta át a románoknak az egyetem filozófiai
szemináriumát. A professzorok döntő részét 1919 őszén kiutasították Kolozsvárról, miután egységesen megtagadták a
hűségeskü letételére vonatkozó román állami felszólítást, s a kiutasított professzorok Pestre mentek. Az átmeneti időszakban
Pesten működött az egyetem, a tanárok várták a törvényhozói döntéseket, melyek a sorsukat meghatározták, s a trianoni
békeszerződés megkötése után törvény született az egyetem szegedi elhelyezéséről. Bartók azonban egyike volt a Kolozsváron
maradt professzoroknak, akiket a meghozott román rendeletek alapján nem lehetett kiutasítani. A kolozsváriak
megpróbálkoztak a lehetetlennel, a magyar nyelvű felsőoktatás újjászervezésével a megváltozott körülmények között. Erdély
nagy egyházainak (katolikus, református, unitárius és izraelita) összefogásával megszületett ugyan az úgynevezett
felekezetközi egyetem terve, de ez csak terv maradt. Sikerült azonban egy tanév erejéig (1920/21) a Református Teológián
belül egy tanárképző intézetet működtetni, s Bartók ennek a tanárképzőnek volt az igazgató-helyettese. A tanári karban (a
városban tartózkodó professzorok mellett) helyet kaptak a magántanárok és még gimnáziumi tanárok is. Az igazgató az
egyébként katolikus Márki Sándor történész volt, aki pl. azért úszta meg a kiutasítást, mert a Békés megyei Kétegyházán
született, s a románok ekkor még úgy tartották, hogy a magyar Tiszántúl Románia szerves része — furcsa lett volna tehát
kiutasítani egy ezen a területen született egyént.
Miután minden kérdés eldőlt, minden szükséges törvény megszületett, a kolozsváriaknak is költözniük kellett, amennyiben
a magyar államnak tett esküjükhöz hívek akartak maradni. Bartók 1921. augusztus 12-én vette át személyes igazoló papírját az
egyetem hivatalban levő és Kolozsváron tartózkodó rektorától (Kolosváry Bálint jogász), s ezt követően érkezett Szegedre, s itt
csatlakozott Pestről érkező társaihoz.
Bartók családjával Újszegeden, a Szerb Internátusban nyert elhelyezést, majd a helyzet konszolidálódásával az újszegedi
Népkert soron vásárolt magának házat. Mindig is Újszegeden lakott tehát, s tevékenyen részt vett az újszegedi református
egyházközösség szervezésében. Ez a közösség az 1920-as évek végén szerveződött, templomuk az újszegedi strand mellett
található. Bartók ennek az egyházközösségnek volt a világi vezetője.
Az egyetemi rendszer intézeti formában szerveződött, s így Bartók a filozófiai tanszék birtokosaként a filozófiai intézet
igazgatója is volt egyúttal. Másik fontos vezetői megbízatásaként az egyetemi Tanárképző Intézetet vezette. A régi igazgató,
Schneller István pedagógus — nyugdíjaztatása kapcsán — kifejezetten kérte a kulturális minisztert, hogy utódjául a filozófus
Bartókot nevezze ki igazgatónak, s ez így is történt. A Tanárképző a karoktól függetlenül, önálló költségvetéssel működött,
hiszen két kar (a bölcsész és a természettudományi kar) is érdekelve volt a tanárképzésben. Természetesen őt is
megválasztották dékánnak. Az akkori egyetemszervezési logika szerint dékánt is, és rektort is egy-egy tanévre választottak,
illetve a leköszönő dékán és rektor a következő tanévben a prodékán és a prorektor tisztségében lényegében mai értelemben
vett dékánhelyettesi, illetve rektorhelyettesi feladatokat látott el. Bartók dékánsága másfél tanévig tartott, hiszen az előző dékán
(Hornyánszky Gyula klasszika-filológus) tanév közben Pestre távozott, s így személyében új dékánt választottak azon tanév
második felére, mely választást megújították a következő tanévre. A másfél tanévnyi dékánság és a következő tanévi
prodékánság idején, úgy nagyjából 1925 és 1927 között rendezkedett be a bölcsészkar a MÁV-tól vásárolt Leszámoló palotába,
a bölcsészkar jelenlegi épületébe. A miniszteriális akaratnak megfelelően néhány természettudományi intézet is az épületben
nyert elhelyezést, s jelenleg is itt működnek az akkor idekerült intézetek. Az Ady téri épületben kialakult és ma is működő
rendszer annak az alkudozásnak köszönhető, melyet az akkori bölcsész dékán (Bartók György) és az akkori TTK-s dékán
(Pfeiffer Péter elektrofizikus) egymással folytatott. Egyébként mindketten tősgyökerese erdélyiek voltak, Pfeiffer is utolsók
között távozott Kolozsvárról.
Az egyetemi pozíciói azonban természetesen módosultak az eltelt évek alatt, a kolozsváriak elég gyorsan elfogytak mellőle.
Csak a bölcsészkarban gondolkodva érdemes végiggondolni, milyen személyi változások is történtek ebből a szempontból,
azaz kik is alapították valójában a szegedi bölcsészkart, hogyan is változott a kar személyi összetétele az utolsó kolozsvári,
1918-as tanári karhoz képest. A magyar nyelvészeti tanszék pl. ekkor épp üres volt, hiszen Zolnai Gyula még 1918-ban
Pozsonyba távozott, s egy kicsit hosszabb Kanosszát járt be. (A pozsonyi egyetem ugyanaz Pécsnek, mint a kolozsvári egyetem
Szegednek. Azzal a nem lényegtelen különbséggel, hogy az 1914-ben alapított pozsonyi egy igencsak fejlesztés előtt álló
egyetem volt a trianoni összeomlás idején, míg a közel ötven éves múltra visszatekintő kolozsvári — ezt 1872-ben alapították
— fejlett organikus rendszer, kialakult intézményhálózattal, infrastruktúrával bíró intézmény volt.)
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Visszatérve az utolsó kolozsvári bölcsész tanári karhoz, az átmeneti időszakban tragikus halálesetek is történtek
Kolozsváron. Meghalt Pósta Béla régész (1919) és Schilling Lajos ókortörténész (1921). Ő is és Moldován Gergely (román
filológia) is elég idős, jócskán nyugdíjkorú professzorok lévén inkább a nyugdíj mellet döntöttek, azaz sem Schilling, sem
pedig Moldován nem akart átköltözni az egyetemmel. Kiutasították viszont Cholnoky Jenőt (földrajz) és Gombocz Zoltánt
(nyelvtörténet), de ők Pesten maradtak. Karl Lajost (francia filológia) az egyetem azonnal elbocsátotta (1922), hiszen kiderült,
hogy korábban elég meggondolatlanul kérte a román hatóságoktól a hűségeskü letételének lehetőségét. Hamarosan nyugdíjba
ment a már említett Schneller (pedagógia), Dézsi Lajos (magyar irodalomtörténet), kicsit később Csengery János (latin
klasszika-filológia), és Szádeczky-Kardos Lajos (magyar történelem). Márki Sándor (egyetemes történelem) 1925-ben
meghalt, a már említett Hornyánszky Gyula (görög klasszika-filológia) Pestre távozott. Így a tanári karból 1940-re Bartókon
kívül csak a német filológia (Schmidt Henrik) és a magyar művelődéstörténet professzora (Erdélyi László) maradt, de egyikük
sem ment vissza Bartókkal Kolozsvárra. Egyébként egyetemi szinten két professzor tért vissza Kolozsvárra az 1918-as tanári
karból — Bartók, a rektor és a botanikus Győrffy István, mindkettőjüknek érvényesnek tudták 1919 előtt letett hivatali
esküjüket.
Bartók mindig is figyelt arra, hogy a szegedi évek egyetemi gyakorlatában a kolozsvári kötődésű kollégák előnyt
élvezzenek bármilyen személyi döntés esetén. Így bizonyára nagy örömmel fogadta, hogy 1925 tájékán professzori kinevezést
kapott Szegeden a Pósta-féle régészeti intézet két magántanári címmel rendelkező munkatársa, Buday Árpád és Roska Márton.
A bölcsészkar tanári testületében nagyjából ennyien voltak „kolozsváriak”, de természetesen, a magántanárok egyetemi
előmenetelében, illetve az intézeti rendszer működési logikájából következően az adjunktusok, a tanársegédek és a
gyakornokok kinevezésében is fontos motívumnak számított a kinevezésre érdemesített kolozsvári-erdélyi múltja, kötődése.
Tegyük hozzá, hogy a bölcsészkar (és a jogi kar) Kolozsvárott még nem intézeti formában működött, a maga
kidolgozottságában ez kifejezetten szegedi rendszer (a másik két kar eleve intézeti-klinikai formában létezett).
A megürült tanszéki pozíciókba természetesen, újak kerültek. Így érkezett Szegedre Horger Antal (nyelvészet, Zolnai Gyula
helyére), Kogutowicz Károly (földrajz, Cholnoky Jenő helyére), Mészöly Gedeon (magyar nyelvtörténet, Gombocz Zoltán
helyére), Zolnai Béla (francia filológia, Karl Lajos helyére), Imre Sándor (pedagógia, Schneller István helyére). S a húszas
évek második felében katolikus szellemiségű professzorok érkeztek a bölcsészkarra, kifejezetten tudatos egyetemszervezési
meggondolásból. A teljesség igénye nélkül: már Zolnai Béla is a katolikus befolyás erősítése érdekében érkezett Szegedre, de
igazából Sík Sándor (magyar irodalomtörténet, Dézsi Lajos helyére), Várkonyi Hildebrand (az új lélektani tanszékre) és Mester
János (az új, II. számú filozófiai tanszékre) érkezése érdemel említést, hiszen mindhárman katolikus papok, illetve szerzetesek
voltak. A szegedi egyetemre ugyanis a városi közvélemény felől erős ideológiai nyomás nehezedett. Már 1922-ben (!)
újságcikkekben követelték, hogy legyen valami vallási-ideológiai kiegyensúlyozottság az egyetemen, mondván, hogy zömében
protestáns professzorok érkeztek Kolozsvárról egy inkább katolikus városba, s így aránytalanságot mutat a jelenlegi leosztás. A
tisztánlátás kedvéért: a Szegeden állást vállaló „kolozsvári” bölcsészek között katolikus vallású Márki Sándor, Csengery János,
a bencés szerzetes Erdélyi László; református Bartók György, Szádeczky-Kardos Lajos, Dézsi Lajos, evangélikus Schneller
István, Schmidt Henrik és Karl Lajos. Egyszerűen így alakult. Bartók szempontjából a Mester-féle tanszék felesleges volt, de
Várkonyi Hildebranddal kiválóan együtt tudott működni Szegeden is és Kolozsváron is — Várkonyi ugyanis elment 1940-ben
Kolozsvárra.
A figyelmes hallgatónak bizonyára feltűnt Horger Antal neve, s bizonyára azonnal eszébe jutott a szegedi egyetem „fura
ura” és József Attila agyonbeszélt, sokat emlegetett afférja, s valljuk be, ez a történet a mai napig rossz fényt vet a szegedi
egyetem egészére, pedig először is kifejezetten bölcsész ügyről van szó. Mit lehet még rágni ezen a gumicsonton? —
kérdezheti bárki kellő fáradtsággal a hangjában. Pedig egyetemi-kari szempontból ennek az ügynek az igazi
meghatározottságai még mindig nincsenek kimondva.
Bartók György a szegedi egyetem Tanárképző Intézetének igazgatója lett Schneller István nyugdíjaztatása után — egészen
1940-ig. Schneller kifejezetten kérte a minisztériumot, hogy Bartók váltsa őt az igazgatói székben, s ez így történt. A
Tanárképző önálló költségvetéssel a karoktól függetlenül működött, hiszen két kar hallgatói (bölcsész és természettudományi)
számára szervezte a tanárképzés programját.
Bartók és Horger között — közvetlenül az utóbbi kinevezése után — azonnal feszültség támadt, hiszen Horger — ki tudja,
milyen indíttatásból? — rögtön rátámadt Schnellerre, Bartók atyai jó barátjára. Schneller kemény következetességgel
képviselte mindig is saját álláspontját, valahányszor eszményét, a tanszabadság elvét, az egyetemi autonómiát bármilyen
sérelem érte — a bölcsészkar kolozsvári történetében elég egyértelműen dokumentálható következetes elvi magatartása.
(Bartók is tudna mesélni hajdani tanára következetességéről, hiszen épp a tőle kapott egyetlen gyengébb osztályzat fosztotta
meg Bartókot attól a lehetőségtől, hogy Sub auspiciis Regis doktorrá avassák, négyest kapott egy Schneller-kurzuson.) A
Horger-affér lényege pedig annyi, hogy Schneller egyszerűen nem értette a Numerus Clausust, mondván, egy egyetemre az
iratkozik be, aki akar; Horger pedig hazafiatlansággal vádolta őt, reagálva egy ilyen értelemben tett nyilatkozatára. A sas nem
kapkod legyek után — a fiatal Bartók védte meg kari tanácsülésen idős professzortársát. (Schnellert egyébként nagyon
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megviselte az egyetem elvesztése, annak idején, 1919. május 12-én hivatalban levő rektorként ő adta át az intézményt a
megszálló román katonai hatóságnak, s az idős professzornak is el kellett viselni a kiutasítás megaláztatását.)
Horger tehát lugosi születésű volt ugyan, de nem volt „kolozsvári”. Egyetemi szinten is és kari szinten is a száműzött
professzorokat sajátos büszkeség és pátosz jellemezte, hiszen ők mégiscsak helytálltak egy rendkívül nehéz, emberpróbáló
élethelyzetben — kiállták a próbát. Horger azonban Pestről, az Erzsébet Nőiskola igazgatójaként pályázott Szegedre, s ő vette
át pl. a kari tanácsülések jegyzőkönyvvezetését Bartóktól. Lehet, hogy egy elsőéves hallgató szemében Horger az egyetem fura
urának látszott, de Horger finoman szólva is, nem volt erős ember — még a karon sem.
Érdemes megnézni József Attila szegedi indexét! Két félévnyi tantárgyfelvételi anyagában, a felvett tantárgyak között
feltűnően sok a filozófiai tárgy, heti 8-10 órában hallgatott filozófiát József Attila — indexének tanúsága szerint. Utólag
kiderült, hogy 1924 őszén, a kezdet kezdetén felkereste Bartókot, s kérte felvételét Bartók egyébként harmad-negyedéveseknek
szervezett filozófiai szemináriumába. (Az esetről levelezéséből is lehet információtat szerezni) Bartók elbeszélgetett a fiatal
„gólyával”, s ritka kivételként felvette József Attilát ebbe a szemináriumba. Mit tesz isten? — értelmesnek találta. Elvileg tehát
József Attila akár Bartók kedvenc tanítványa is lehetett volna, kit akár éveken át intenzíven taníthatott volna filozófiára. Tessék
összerakni a mozaikelemeket! Bartók „kolozsvári” professzor, Horger nem volt az; továbbá két intézet (filozófiai intézet és a
Tanárképző) igazgatója; az általa vezetett Tanárképző adja ki a tanári okleveleket; ebben az intézményben két minősítő
bizottság működött, s Bartók a két bizottság közös elnöke volt mint igazgató; s ő vezette továbbá az egyik bizottságot is,
Horger a másik bizottság tagjaként dolgozott. Ki lehet számolni azt is, hogy József Attila utolsó, „tanárképzős” tanéve épp
Bartók dékánságának idejére esett volna. Így valószínűleg kacagó értetlenséggel reagált volna Bartók arra a hírre, hogy Horger
nem akarna tanári oklevelet adni-adatni potenciálisan kedvenc tanítványának. József Attila lehetett volna a szegedi egyetemen
tanár, ha akar.
Bartók Szegedről lett a MTA levelező tagja 1927-ben, rendes taggá 1945-ben választották meg. Szakmai reputációját
filozófiatörténeti és etikatörténeti munkásságának köszönhette. Szegeden filozófiai szakfolyóiratot szerkesztett Szellem és Élet
címmel (1936-1944), 1940-től természetesen Kolozsváron jelentek meg a negyedéves folyóirat számai. Szellem és Élet
Könyvtára elnevezéssel folyóiratához filozófiai könyvek sorozatkiadását szervezte meg. Az egyetemi Acták egyik szerkesztője,
a Szegedi Egyetem Baráti Körének aktív tagja volt, s tevékenyen részt vett minden olyan városi és országos tudományos
társaság, közművelődési egyesület munkájában, melyek profilját össze tudta egyeztetni professzori hivatásával. Magyarán:
minden politikai-ideológiai szerveződéstől távol tartotta magát. Könyveiből generációk tanultak filozófiát Magyarországon.
Tudós-filozófusként számos nemzetközi tudós társaság tagja, választmányi tagja volt (Kantgesellschaft, SchopenhauerEmlékbizottág, párizsi, londoni, genfi székhelyű nemzetközi társaságok, stb.). Az ógörögtől a svédig — legalább tizenöt
nyelvet ismert és használt. Több száz bibliográfiai tételből álló életművet hagyott ránk, nagyon nehéz tehát röviden átfogó
képet adni filozófusi munkásságáról és filozófiai elméletéről. De azért nem lehetetlen! A tájékozódás érdekében talán célszerű
vonatkozási pontokban gondolkodva nyilatkozni arról a szerteágazó és elméletileg is eléggé nehéz szakfilozófiai
kérdésfelvetések sorozatát produkáló életműről, melyben egyszerre vannak jelen a filozófiatörténet és saját filozófiai
elméletének nóvumai.
Az első vonatkozási pont Bartók viszonya a magyar filozófiai kultúra múltjához és jelenéhez. Ha valaki, akkor épp Bartók
az, aki rengeteget tett annak érdekében, hogy tiszta és világos tudásunk legyen a magyar filozófiai kultúra múltjáról. Számos
írásában foglalkozott régi magyar filozófusok bemutatásával, s tökéletesen tisztában volt a nemzeti bibliográfiánk
összeállításának fontosságával. Mottóként is lehetne használni egyik ide illő mondatát: Filozófusaink voltak, de nem volt
filozófiánk. S ő mindent megtett annak érdekében, hogy legyen organikus filozófiai közélet Magyarországon, s hogy ez a
közélet harmonikus viszonyban legyen saját történeti múltjával. Úgy gondolom, ideillik a kapott böhmi örökséghez való,
tettekben kifejeződő viszonya. Ő adta ki Böhm Ember és Világa hat kötetes rendszerének posztumusz köteteit. Már a majdnem
kész negyediket (Logikai érték tana) is ő fejezte be, de az ötödik és a hatodik (Etikai érték tana, Esztétikai érték tana) Böhm
egyetemi előadásainak általa szerkesztett változatai. Minden más fellelhető posztumusz Böhm-szöveget kiadott, írt egy
monográfiát Böhmről, s szinte minden írásában — ahol lehetett — hivatkozott rá. A szegedi bölcsész diákok is mindig kaptak
pályadolgozati címeket Böhm filozófiájának elemzése jegyében. Még Kolozsváron Böhm-társaságot szervezett, és egyébként
is minden lehetséges módon képviselte a kolozsvári iskola szellemi örökségét. A szegedi Dóm tér szoborparkjában látható
Böhm-mellszobor is bizonyára az ő hathatós közreműködésére került oda. Mindenesetre nem sok filozófusnak emeltek szobrot
Magyarországon! Más kérdés azonban, hogy elméletileg mit jelentett számára Böhm szellemi öröksége.
A második vonatkozási pont Bartók viszonya az európai filozófiatörténethez. Először is nagyon szerette volna egységben
látni és láttatni a magyar és az európai filozófia közéletet. Lenne mit átvennünk ebből a szemléletből! Másodszor pedig Bartók
kiváló filozófiatörténészként egységben látta az európai filozófia történetét, s ezt a szemléletet történeti monográfiában
érvényesítette (Az erkölcsi értékeszme története I-II; A filozófia története I-II; Kant etikája és a német idealizmus története).
Harmadszor pedig Bartók úgy volt hermeneuta, hogy valószínűleg sohasem használta ezt a szót. Mindig is fontosnak tartotta a
klasszikus szövegek mindenkori újraolvasását, szerette „beszéltetni” a konkrét témájához fontosnak tudott klasszikus szerzőket
és a kortárs gondolkodókat egyaránt. Hitt a filozófiai gondolatok mindenkori, a régebbi klasszikusok gondolatainak modern
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erejében. Írásai nagyon komoly összhangot jelenítenek meg a filozófiatörténet és a modern elméleti törekvések között, legyen
szó akár saját elméletéről is.
A harmadik vonatkozási pont Bartók viszonya a böhmi elmélethez, immáron saját, formálódó elméletének aspektusából.
Ezt a vonatkozási pontot azonban együtt érdemes tárgyalni a másik igazi mesteréhez fűződő teoretikusi viszonyával.
Természetesen Kantról, a kanti filozófiáról van szó. Pályafutása elején Bartók szubjektíve valóban tovább akarta fejleszteni a
böhmi filozófiát, s a továbbfejlesztés lehetséges iránya ténylegesen harmonizált Bartók szellemi érdeklődésével (Erkölcsi érték
filozófiája), de ugyanez a könyv és a már említett Kant etikája… is egyfajta sajátos megtorpanást is mutat a kapott szellemi
örökség továbbvitelében. Bartók egyébként sohasem hivatkozott Böhm alapfilozófiájára, az értéktanát pedig félretette addig,
míg nem sikerül új alapfilozófiát kidolgoznia. S mivel annak idején Kant és Böhm tanainak egyeztetésére vállalkozott,
egyszerűen a kanti filozófia értette meg vele, hogy Böhm alapfilozófiája nem vállalható. Böhm elmélete ugyanis egy az egyben
tudatfilozófia, s ennek a tudatfilozófiának fel kell bontani a kereteit — s ezt a felbontást Bartók meg is teszi Szegeden készült
írásaiban, a két világháború közötti időszakban.
Immáron tehát a Szegeden készült és kifejezetten elméleti-elméletképző írásaira koncentrálva annyi azért elmondható, hogy
Bartók ritka szisztematikussággal dolgozott saját elméletének érdekében. 1924-ben megjelent tanulmányától (A filozófia
lényege) egészen főművéig (Ember és élet, 1939) egységes vonalvezetéssel születtek akadémiai tanulmányai, melyek más és
más oldalról készítették elő a főművében olvasható bölcseleti antropológiáját (A „rendszer” filozófiai vizsgálata, A szellem
filozófiai vizsgálata, Az Eszme filozófiai vizsgálata, A lét bölcseleti problémája, A metafizika célja és útjai, Ösztön, tudat,
öntudat). Kant nyomán Bartók elválasztotta egymástól a tudományelméleti értelemben vett ismeretelméletet és a megismerés
elméletét. (Mellesleg például ezért sem igaz, hogy ő neokantiánus gondolkodó lett volna.) Az ismeret ontológiai státuszát
kereste, mellyel metafizikát, sőt akár ontológiát is lehet kidolgozni. A léthez az ismereten át vezet az út — vallotta, s az ismeret
van, hogyan lehetséges? kanti felvetést tartotta egyedül üdvözítő módszertani alapvetésnek. A másik nagy filozófiai paradigma
az akadémiai tanulmányaiban a kanti-hegeli szellemfilozófia adaptációja, az Eszme, a Szellem, illetve a szellemi konstitúció
építő ereje egyik kedvenc filozófiai elve lett. (Hol van innen Böhm?) S végezetül pedig ki kell emelni még két
filozófiai-elméleti mozzanatot: Bartók kivételesen jó felfogásban érvényesítette a funkcionális teleológia rendszerelméletét
műveiben, meggyőző módon fejti kész Rész és Egész ontológiai kölcsönhatás-mechanizmusait; illetve bölcseleti
antropológiája (egyébként a filozófia talán legnehezebb műfaja) egyszerre filozófiai szintézis (a megismerés elmélete,
ismeretelmélet, szellemfilozófia, rendszerelmélet stb. szintézise), és egyúttal egy négykötetesre tervezett filozófiai rendszer
alapvetése. A történelem nem adta meg a lehetőséget Bartóknak arra, hogy rendszerét kidolgozhassa.
Még az 1939/40-es tanév végén személyében új rektort választottak a következő tanévre. Egyhangú választással került a
rektori székbe. Az akkori egyetemszervezési logika szerint a rektort delegálással és egy tanévre választották. Így a
bölcsészkarnak is négyévente jutott a delegálás joga, s ekkor már egyértelműen ő volt az igazán számításba vehető rektorjelölt.
A bécsi döntés következményeként a Ferencz József Tudományegyetem visszatért Kolozsvárra, s Bartóknak ismételten
egyetemszervezési feladatok jutottak osztályrészül. Úgy is mint rektornak, és úgy is mint a bölcsészkar dékánjának és
prodékánjának. Az újabb összeomlás után Pestre távozott Kolozsvárról. Innentől azonban Tóth Miklós a kortárs szemtanú
hitelességével tud Bartókról beszélni ünneplő közönségünknek, információm jelentős részét magam is tőle tudom.
Tisztelt hallgatóság! Egy igazi írástudó ember, egy magyar filozófus tevékenységének, életművének állítunk emléket. Az
emléktábla méltó helyre került. Bartók közel húsz éven át itt élt és dolgozott ebben a városban és ebben az épületben.
Nemzedékek tanultak tőle filozófiát, a magyar tudományos-szakmai közélet egyik meghatározó egyénisége volt. Grandiózus
életművet hagyott ránk, s ez az életmű további feldolgozást igényel, de legyen ez a mi feladatunk! A magam részéről szeretném
mindenkinek megköszönni a figyelmet. De elsősorban azt, hogy itt van, jelen van ezen az ünnepélyes eseményen! Köszönöm!
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Tóth Miklós :
Bartók György az ember
— Személyes emlékezések, jegyzetek —
„Titokzatos szót mondtam akkor: Erdély”. E szavakkal zárta Áprily Lajos egyik versét, én pedig e szavakkal kezdem
mondandómat. Bartók Györgyről szólva Erdélyről kell beszélni. Erdélyről, amelybe ő teste-lelke minden szálával gyökerezve
volt. Előadásaiban, a vele folytatott beszélgetésekben Erdély mindúntalan megjelent. Nem nosztalgikusan, hanem tényszerűen.
Nagy adatismerettel, de a szülőföldhöz való természetes ragaszkodás, a szerető-szerelmes ragaszkodás őserejével. Sokan látták,
joggal, Bartók Györgyben Erdély megszemélyesítőjét. 1940-ben, mikor a Ferenc József Tudományegyetem rektoraként —
mert így hozta a sor — az Egyetem, Erdély egyeteme, visszatért Kolozsvárra, az erdélyiek szemében ő valóban központi
személyiség volt. Akkor őmellette minden fakultás dékánja erdélyi volt. Az ímént idéztem Áprily Lajost. Most a fiát, Jékely
Zoltánt idézem. Ő 1940-ben vagy 1941-ben egyik írását e szavakkal dedikálta Bartóknak: „Bartók Györgynek, Erdély utolsó
fejedelmének”. Aki őt akkor ismerte, magas, erőteljes termetével, ha kellett, erőteljes hangjával, vezéregyéniséget kisugárzó
megjelenésével, aki küldetéstudatával példamutató volt sokak számára — egyben a házsongárdi temető bejáratát sírkövével
őrző három püspök egyikének, id. Bartók Györgynek a fiaként —, az erdélyiek számára világosan, félreérthetetlenül a ‘miénk’
volt és maradt: Erdély hűséges fia.
Bartókról, a filozófusról az ő legjobb ismerője, Mariska Zoltán már beszélt. Bartók Györgyről, az emberről én próbálok
néhány szót szólni, mint aki őt mint nagybátyámat és mint professzoromat a budapesti Református Theológiai Akadémián
ismerhettem meg. Először 1940. nyarán Kolozsvárt, azután 1945. és 1949. között Budapesten, előadásain, szemináriumában,
sok-sok beszélgetésben náluk otthon és nálunk Szekszárdon, ahol nyaranta pár hetet töltött.
E sorok személyesek és azok is akarnak lenni.
1940-ben 15 éves fejjel mentem anyámmal — aki Bartók György feleségének a húga volt — nyáron Kolozsvárra.
Megérkezésünkkor egyenesen egy nagy flekken-partyba cseppentünk, ahol úgy éreztem csupa fontos ember, — mindenképpen
‘tout Kolozsvár’ — volt jelen. Akkor azt sem tudtam, mi fán terem a flekken, hogy ez ugyanaz mint a ‘fatányéros’ s még
kevésbbé, hogy ez ugyanaz, mint a napjainkban az egész világon dívó ‘barbacue’. Az én szememben a barbecue Erdély
utánzása.
Három hetet töltöttünk el a Petőfi utcában. Annak szinte minden napjára elevenen emlékszem. Reggel Bartók a kertben
nyesőollóval a kezében végigjárta a rózsafáit. Személyesen ismerte őket. Miután ezt befejezte, kezdte meg a munkáját, ami
szüntelenül tartott egész nap. Akkoriban mint rektor, ha nem ment be az egyetemre, otthon dolgozott, de hallottam több
telefonbeszélgetését, amelyekben konkrét kérdésekben álláspontját, döntéseit közölte. Mostani eszemmel, évtizedek
nemzetközi management-tapasztalatával az a benyomásom, hogy jó vezető volt. Határozott, világos döntéseket hozott — a
fülem hallatára — az egyetemnek akkori rendkívüli felépülő periódusában. Nemrég hallottam, hogy ezek a döntések nem
mindenkinek a tetszését keltették. Ezt el tudom képzelni. Ez mindíg így van. Aki vezet, annak nem szabad mások tetszésére
várni, hanem csak az ‘ügyre’ tekinteni. Bárhogy legyen is, nála ‘protekcióval’, urambátyámozással nem sokat lehetett elérni. A
tárgyilagos, objektív, efficiens megoldások embere volt. Mindíg ‘a dolgot magát nézte’, hogy Bocskai Istvánnal szóljunk.
Aszerint cselekedett.
Már otthon megszoktam, hogy gyakran váratlanul új, érdekes emberek jelentek meg asztalunknál, akikkel érdekes
intelligens beszélgetések álltak elő. Ez Kolozsvárt mindennapi jelenség volt. Új és új személyek tűntek fel váratlanul az
ebéd- vagy vacsoraasztalnál. Mintha néhány ember személyében a fél Kolozsvár ott ebédelt és vacsorázott volna. Érdekes,
izgalmas beszélgetések hangzottak ott el, melyeket nem ártott volna gyorsírással feljegyezni márcsak történelmi okokból is. A
15 éves gimnazista pedig nyitva tartotta a szemét, fülét. Az asztalnál hallottam tőle többször is 1940 nyarán, hogy az egyetemi
filozófiai intézetben a román professzor még a kihegyezett ceruzákat is otthagyta az asztalon jeléül annak — Bartók akkori
szavai szerint —, hogy ő oda visszajön. Mindíg megvolt arról győződve, hogy a háború eleve el volt vesztve. Ő, a nagy és
heves Hitler-ellenes, mindíg látta, hogy Erdély visszatérése a történelem folyásában menthetetlenül ideiglenes lesz. Mégis,
ennek meg kellett történnie. Számára csak egyetlenegy út volt, amelyen végig kellett mennie. Neki ott volt a helye. A
történelem visszaütése rettenetesen reális kockázat volt. Nyílt szemmel vállalta azt, amit előre látott. Nem próbált megfutni
előle. Ez volt Erdély sorsa, tehát ez volt az ő sorsa. Később, 1944-ben, midőn minden összedőlt, neki feltétlenül menekülnie
kellett. Az utolsó pillanatban. Ő a románok ‘listáján’ volt. Minden nélkül, 5000 kötetes könyvtára hátrahagyásával, néhány
kofferrel — benne többek közt az ókori filozófia történetének a lezárt kéziratával, melyet később a ‘Mikes International’
2002-ben első kiadványaként adott ki — az egyik utolsó vonattal hagyta el mindörökre az ő szeretetett Kolozsvárát.
Erdély: sors. Küldetés. Életdráma.

_____________________________________________________________________________________
© Copyright Mikes International 2001-2007

15

VII. évfolyam, 4. szám : Melléklet

Mikes International

Volume VII., Issue 4. : Supplement

_____________________________________________________________________________________
Visszatérve a kolozsvári ebédekre és vacsorákra egyetlenegy apró történet. Egyszer ott ült az asztalnál gróf Bethlen
György, a bethleni főispán, az erdélyi kultúrvilág ismert támogatója. Kitűnt, hogy kissé náthás volt, mert — ahogy elmondta —
az előző vasárnap Tusnádra ment autóbusszal egy barátjának a névnapjára. Mikor a meleg autóbuszból kilépett, megütötte a
hideg levegő s ennek következtében meghült. Az egyik vendég azon megjegyzésére, hogy miért nem használta a szolgálati
kocsiját erre az útra, azt válaszolta: „Hogyan tehettem volna? Ez magánlátogatás volt. Arra nem való a szolgálati autó.”
A témánál maradva meg kell jegyezni, hogy a társasági élet Bartóknál nagy szerepet játszott. Később Budapesten is, ahol az
akkori Mária Terézia laktanyában húzódott meg a család, újra és újra új és régi barátok jelentek meg az asztalnál. Rendszeres
vasárnapi ebéd-vendég volt ott többek közt Haynal Imre, Bartóknak egyik legjobb és legbennsőségesebb barátja. Megjelent ott
Zolnay Béla, Áprily Lajos, Makkai Sándor, Ravasz László, Mátyás Ernő, Berde Károly, hogy csak néhányat említsek. De
sokan mások is. Rendszerint erdélyiek. Szívesen látott vendégek voltak hallgatói, szemináriuma tagjai, akiket egy-egy szinte
mindíg hosszúra nyúlt szemináriumi összejövetel után, amely Budapesten rendszerint a lakásán történt, többször ott tartott
vacsorára. Akkor aztán ott ült az asztalnál Berzsenyi és Sartre, Ady és Babits, Goethe és Rabelais, Petőfi és Horatius, Dante és
Arany, Shakespeare és Madách, Huxley és Németh László stb. stb. Az egész világirodalom s benne mindíg elhelyezve a
magyar irodalom. Legkedvesebb költője Berzsenyi volt. Aki nem tudta fejből elmondani a ‘Fohász’-nak és ‘A Közelítő Tél’nek legalább az első versszakát, de lehetőleg többet, az úgy érezte, hogy meg kell ismételnie az érettségit.
Kiváló pedagógus volt, aki soha sem igyekezett bármit is ráerőszakolni hallgatóira. Csak gondolkodásra kívánt serkenteni s
aztán várni, hogy mi nő ki abból. Gyakran mondta előadásaiban, hogy egy-egy filozófia a gondolkodó ember, a filozófus
személyes, annak lelkéből kifejlődő abban kiérő önálló gondolatvilág, amelyet az illető egy filozófushoz köt, akiből a szíve
szerint kiindul s amelyet kiépít a maga gondolatvilága, szellemi alkata szerint. Ismert, gyakran ismételt szava volt: a nevelés
növelés. Azt kell kifejlődni meggazdagodni segíteni az emberben, ami eleve benne van. Ha az ember beszélgetett vele s
gondolatait közölte vele, rendszerint csak azt mondta: hm, hm. Néha mondott egy-egy szót, amely a beszélgető társ előtt annak
a saját gondolkodása útján új távlatokat nyitott / nyithatott meg. Néha mondta: talán jó lenne elolvasni ezt vagy azt a könyvet,
amelyet, ha tehetett, oda is adott a saját könyvei közül. — Kibédi Varga Sándor, a müncheni egyetem professzora — akinek
annyi hallgatója volt, hogy a nagy auditóriumban kellett előadásait tartani —, Bartók tanítványa Szegeden, mesélte egyszer,
hogy gyakran délután 5 órára hívta meg őt a lakására. Ott ők ketten két órán keresztül szigorúan szakmailag filozofáltak. Utána
ott maradt vacsorára, ahol az eszmecsere mint szabad beszélgetés a fentemlített szférában és módon folytatódott. Bartók
tanítványai számára mindíg transzparens volt, a mester, aki bepillantást engedett a lelkébe, de egyben természetes,
magátólértetődő disztanciát is tartott mindentől és mindenkitől.
Soha egy rossz szót nem mondott más filozófusokról. Kritikája egyháza néhány vezető emberére szorítkozott s az is csak
szigorúan bizalmas, személyes körben. Az eseményeket bölcseleti távolból szemlélte. Mindez természetesen nem jelentette azt,
hogy ne lett volna meg a véleménye azokról a dolgokról, amelyek körülötte történtek. Már említettem ismert Hitlerellenességét. Ezt nem terjesztette ki a németekre, pedig el volt képedve és meg volt rendülve attól a számára érthetetlen és
elfogadhatatlan szervilitástól, amellyel nemzetközileg ismert ragyogó elmék jobb tudásuk ellenére kiszolgálták a nemzetüket
tragédiába hajszoló diktátort. 1943-ban viszont Nicolai Hartmannt, a filozófust annak — politikamentes — magyarországi
látogatása alkalmából vendégül látta Kolozsvárt. (Egy anekdota: ha az asztalnál Hitler neve elhangzott, nagynéném felkiáltott:
‘Kérem a késeket és a villákat azonnal beszolgáltatni!’)
Előadásaiban többször hangsúlyozta az erdélyi társadalom organikus felépítését a kis falvaktól az egyetemig. (Ez volt az ő
mércéje.) Ennek volt része ő maga is. Az Erdélyi Fejedelemséget nem pusztította ki a török olymódon mint Magyarországot,
ahonnét a lakosság nagy részét kiirtotta vagy elhurcolta rabszolgapiacokra, míg óriási pusztítást vitt végbe az országban
mindenütt. Az országot újra be kellett telepíteni s annak a nyomait viseli a népesség. Szekfű Gyula mondja ismételten a nagy
magyar történelem-könyvben — amelyért nem lehet eléggé hálásnak lennünk neki és Hóman Bálintnak —, hogy
Magyarországot a török megszállás törte meg, amelynek a következményeit később sem tudta kiheverni. Ehhez jött több más
megszállás, több más ‘dúlás’. Vannak népek, amelyeknek kevés ‘történelme’ van, de vannak népek, melyeknek túl sok
történelme van. Nekünk az utóbbiból jutott és jut jócskán. Ez adott nekünk történelmi tapasztalatot és történelmi távlatot.
Magyarnak lenni csak történelmi tudattal lehet. A magyarság mindíg általános emberi értékekért szállt síkra, azokért ontotta
vérét. Jó ezt minden nap az eszünkbe vésni.
Havonta jött össze nála egy erdélyi csoport. Jórészt a kolozsvári egyetem volt professzorai, de mások is. Tamási Áron is ott
volt többször, aki néha írásaiból olvasott fel. Utána Bartók csak annyit mondott: ‘Ezek nem női füleknek valók voltak’. Akkor
találkoztam életemben először a ‘menekült’ életformával. Ez a társaság épp úgy jött össze, ahogy mi jöttünk és jövünk össze
Nyugat-Európában, Amerikában, Ausztráliában. A ‘menekült’ életnek megvannak a különleges ismérvei. Azokkal először ott
találkoztam Budapesten.
Itt szólni kell Bartókról a theológusról. Mélységesen hívő keresztyén volt. Minden napját bibliaolvasással és imádsággal
kezdte. Az ostrom alatt a légópincében is. A Bibliája mindíg ott feküdt az asztalán más könyvek mellett. Ő óriási hatást
gyakorolt a kolozsvári theológiára, amelynek éveken át volt professzora különböző diszciplinákban. Ha a kolozsvári theológiai
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fakultás később is Magyarország legjobb theológiai akadémiájának tekintetett különböző külhoni egyetemeken, ez tekintélyes
részben Bartók érdeme volt. Ennek a szempontnak kevesen szenteltek figyelmet. Mivel ő később elsősorban a filozófiára
összpontosította figyelmét — ámbátor a Protestáns Szemlében rendszeresen írt —, ez talán érthető is volt bizonyos értelemben,
mindazonáltal nem lenne helytelen egyszer felmérni Bartók György tudományos nevelő jelentőségét a magyar, mindekelőtt az
erdélyi theológiai élet területén. Ravasz László írta 1949 elején a ‘Református Élet’ című egyházi hetilap egyik vezércikkében,
hogy a kolozsvári theológia, Sárospatakkal együtt, vezette a magyar theológiai életet és az vitte át azt a dialektikai theológiába.
Az, hogy Kolozsvár ezt a kisugárzó erőt képviselte, meggyőződésem szerint tekintélyes részben Bartók tevékenységének az
eredménye volt. Itt kell azonban figyelnünk arra is, hogy ő soha sem csinált magának reklámot. Ő dolgozott, tanított és
publikált. Óriási munkabírással és odaadással. A munkája eredménye volt az egyedüli, ami számított. Meggyőződésem, hogy
számára a kolozsvári theológiai fakultás maradt egész életében az a belső szellemi fellegvár, amelyikben magát a lelke
legmélyén leginkább otthon tudta.
Ravasz László ‘Emlékezéseim’ című önéletrajzából kimaradt egy részlet, amelyet Bartók Györggyel történt első
találkozásának szentelt. Mivel én a kéziratot teljes egészében láttam, tudom, hogy abban Ravasz leírja, milyen nagy és döntő
benyomást és hatást gyakorolt Bartók rá első találkozásukkor — két egyidős fiatal ember — óriási horizontjával, tudásával és
áttekintésével. Később a legjobb barátok, sógorok lettek. Együtt folytatták külföldi tanulmányútjaikat. Egész életükben volt
köztük egy láthatatlan kapocs. Ezt személyes tapasztalatból tudom. Ravasz kiváló homiléta, a homiletikának nemzetközileg
tekintve is az egyik legnagyobb művelője, és nagy egyházkormányzó volt, akinek az értékeléséhez még néhány évtizedre lesz
szükség. Bartók tudós maradt s nem is akart más lenni.
Egy apróság: 1948-ban Barth Károly vendégelőadásokat tartott Magyarország protestáns theológiai akadémiáin/fakultásain.
Budapesten ott volt hallgatói között Bartók György is. Minden előadása után Barth egyenesen hozzá ment s megkérdezte tőle:
‘Mi a véleménye arról, amit mondtam? ‘ Utána visszavonultak a tanári szobába beszélgetésre.
Tamás Gáspár Miklós, akinek volt bátorsága Bartók Györgynek nekrológot szentelni egy olyan korban, amelyben őt csak
agyonhallgatni volt szabad, úgy jellemzi őt mint ‘szerény filozófust’. Ez nem így volt. Ő nem volt szerény. Teljes tudatában
volt értékének és ennek következtében soha senkinek az elismerését nem kereste és attól nem függött. Alkotott s a többi nem az
ő dolga, hanem azoké, akik őt olvassák vagy nem olvassák. Szuverén személyiség volt. Aki tőle tanult, nem szakismeretet
tanult csupán. Tanult önálló, univerzális emberi szellemi magatartást. Megtanulta, hogy lényegtelen ehhez, hogy hol él az
ember. Az a fontos, hogy önmagában, szellemi függetlenségben, otthon legyen.
1948 őszén váratlanul egyik előadása közepén — szerencsére enyhe — agyvérzés érte. Ezután már nem adott elő, csak a
szemináriumát tartotta meg. Ez szerintem az ő produktivitására hatott s valószínűleg ennek következtében nem tudta
megvalósítani azokat a terveit, amelyeket magának menekült állapotában is, elvágva könyvei jó részétől megszabott. Azután is
azonban szüntelenül olvasott és dolgozott.
Itt kell megemlíteni, hogy több írása kiadatlan állapotban van. Ezeket a Ráday Levéltár őrzi. A Mikes International
igyekszik ezeket is publikálni, bármily nehéz is kézírását olvasni. Most dolgozunk „Az erkölcsi értékfogalom történeti és
kritikai tárgyalása” című könyvének számítógépes begépelésén, amelyet e sorok írójának kell elvégeznie, mert ismeri Bartók
kézírását. 522 apró betűkkel teleírt oldal.
Itt kell mély köszönettel emléket állítani feleségének, Stammer Vilmának, aki nagy praktikus szervező és minden problémát
megoldani tudó képességével és férjééhez hasonló erőteljes jellemével akkor is, később is Bartók hűséges, nélkülözhetetlen
élettársa volt. Első házasságából született leányával, Bartók Judittal együtt oldott ő meg minden gyakorlati problémát a
menekülés és a későbbi budapesti ‘menekült’-élet ezernyi nehézsége közepette, veje, Fabinyi József és másik leánya, Bartók
Margit, továbbá fia, ifj. Bartók György segítségével. Bartók szemét akkor már szürke hályog támadta meg. Az utcán vezetni
kellett. Olvasni akkor már csak úgy tudott, hogy a könyvet egészen az orra előtt kellett tartania. Mégis mindíg olvasott s
mindíg követte a nemzetközi filozófiai irodalmat és a szépirodalmat. Mindíg tájékozott volt és maradt.
1949. június 30-án délután 5 órakor vettem tőle búcsút. Hollandiába mentem. Utolsó eszmecserénkben theológiáról és
filozófiáról beszélgettünk, mint gyakran azelőtt is. Akkor mondta szó szerint: „Nem vagyok theológus, én filozófus vagyok”.
Később, a kilencvenes évek folyamán kaptam kézhez egyik utolsó kéziratát a következő, általa sajátkezűleg az első oldalra írt
szöveggel: „Az öröktől való és örökké élő Krisztus”, alatta pedig: „Írta Bartók György a filozófia és a theológia professzora”.
Hazatért.
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Kissné Novák Éva :
Megnyitó beszéd
Kolozsvárott a Házsongárdi temető főbejáratánál 3 síremlék magasodik egymás mellett: Erdély híres református
püspökeinek Szász Domokosnak, Nagy Péternek és id. Bartók Györgynek az emlékét hirdetik. Bartók György annak a Málnási
Bartók Györgynek az édesapja, akinek a tiszteletére itt most összegyűltünk. A család több emlékezetes személyiséget adott az
erdélyi magyarságnak. Id. Bartók György is széles látókörű gondolkodó volt, aki filozófiai problémák iránt is érdeklődött. Fia
1900-tól hallgatója a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem bölcsész karának. Az Egyetemi Almanach 1912-13-as
évfolyamában a következőket olvashatjuk róla: „Bartók György bölcsészet-doktor, a moralis filozófia és a moralis philologia
történetének magántanára, a kolozsvári református theológiai fakultás nyilvános, rendes tanára, az Erdélyi Múzeum Egyesület
titkára, a Magyar Társadalomtudományi Egyesület, a Magyar Philosophiai Társaság, a hallei Kant Gesellschaft tagja, a Magyar
Társadalomtudományi Egyesület szociológiai bizottságának tagja. Magántanár 1912 óta.” Ezt a lendületes karriert törte meg a
trianoni diktátum és annak ismert következményei. Egy bátor, de kilátástalan kísérlet után, amely a református teológiai
fakultás épületében egy református tanítóképző intézet létrehozására irányult, 1920-ban Bartók Budapestre, majd Szegedre
költözött.
Szegeden 19 évet töltött, és azt hiszem joggal mondhatjuk, hogy nemcsak tanszéket alapított és megindította városunkban a
filozófia és a pszichológia oktatását, de magával hozta azt a gazdag szellemiséget is, amit erdélyi gyökerei, az ottani pezsgő
szellemi élet, az évszázados kulturális tradíciók tápláltak. Kincses Kolozsvárt ugyan nem hozhatta magával, de hozta azokat a
szellemi kincseket, amelyeket ott gyűjtött — nem utolsósorban — nagy mesterétől Böhm Károlytól.
Nagy lendülettel látott munkához. Tanszéket szervezett, előadásokat tartott, szemináriumokat vezetett filozófiatörténetből,
logikából, esztétikából, pszichológiából. Az oktatást mindig nagyra becsülte. A tanárképzés nem mellékes tevékenység volt
számára, hanem része elkötelezett életének. Ezt mutatja pl., hogy elnöke volt a szegedi középiskolai tanárképző bizottságnak.
Az egyetemen folyó színvonalas oktatásnak elengedhetetlen feltétele a kutatás, s hogy az eredmények közzétehetők
legyenek már 1922-ben megindította a tanszéki Actát, amelyben nagyvonalúan helyet adott minden értékes új gondolatnak.
Nagy gonddal ápolta a szeretett tanár emlékét. Böhm halála után nagy rendszerének utolsó 3 kötetét Bartók rendezte sajtó alá.
1936-tól önálló filozófiai folyóiratot jelentetett meg Szellem és Élet címmel. 1944-ig 7 évfolyamot ért meg a folyóirat és
mindegyik számot maga Bartók szerkesztette.
Tevékenyen részt vett az egyetemi közéletben is. 1926-27-ben a bölcsészkar dékánja, a következő évben a szokásoknak
megfelelően prodékán. Egyetemi pályájának csúcsát az 1939-40-es tanév jelentette, amikor a következő év rektorává
választották. Ezt a megtisztelő pozíciót azonban már nem tudta elfoglalni, mert a bécsi döntés értelmében ismét Magyarország
részévé vált Erdély és Kolozsvár, és Bartók 1940 szeptemberében már a kolozsvári egyetem újraindításán dolgozik hatalmas
lendülettel. Októberben, mint az újra megnyitott kolozsvári egyetem rektora tartotta meg székfoglalóját az erdélyi és a magyar
szellem összefüggéséről.
E sokféle tevékenység közepette folyamatosan publikál. Számos tanulmánya jelenik meg a Magyar Tudományos Akadémia
kiadványaként, a Protestáns Szemlében, az Erdélyi Múzeumban, az Atheneumban, hogy csak a jelentősebbeket említsem. De
több terjedelmes munkát is publikál. Az elsők között van, aki mintaszerű alapossággal elemzi Kant filozófiáját, főként
erkölcsről vallott felfogását. A Kant etikája és a német idealizmus erkölcsbölcselete című munkája 1917-ben az MTA
pályadíját nyeri el. A morál kérdései kezdettől fogva mélyen érdeklik, s ebben is jelentős indíttatást kap Böhm Károlytól.
Egyetemi magántanári értekezését „Az erkölcsi érték philosophiája” címmel még neki nyújthatja be, bár az előadás
megtartására már csak Böhm korai halála után kerül sor. Az erkölcsi érték filozófiája című kitűnő könyve ma is tankönyvként
használható. Kiemelkedő jelentőségűnek ítélem antropológiáról szóló könyvét (Ember és élet. A bölcselet antropológiai
alapvonalai), amely szintén látható a kiállításon. Az a mély belátás, mely szerint a moral, az érték kérdéseiről nem lehet
beszélni csak egy átgondolt antropológia nézőpontjából nagyon újszerű gondolat ebben a korban. Ebben a művében alkotja
meg az életmező fogalmát, amely ma is izgalmas intellektuális assszociációkat kelt a gondolkodó emberben.
Teljesen megérdemelten választják az MTA levelező tagjává 1927-ben. 1945-ben az Akadémia rendes tagjává is választja,
de az 1949 évi átszervezéskor többekkel együtt törölték az akadémikusok sorából.
Ebből a gazdag, fordulatos és kétségtelenül sok maradandó értéket felmutató életműből láthatunk itt most egy kiállítást.
Némi fantáziával a tárlók mögé képzelhetjük a kolozsvári, a lipcsei vagy a heidelbergi egyetemet, ahol Bartók az iskoláit
végezte. Aki látta már, annak szeme előtt megjelenik a nagyenyedi kollégium is, ahol kezdő tanárként dolgozott.
Oktatómunkáját mindenütt (a kolozsvári teológián, az egyetemen vagy itt a szegedi egyetemen) a szeretetteljes szigor
jellemezte. Az elmélyült kutatót a szabad vizsgálódás, a szabad kritikai szellem vezette. Egy, a vallástudományról szóló
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értekezésében, idézi Wildet, aki szerint „Egy olyan gondolat, mely nem rejt veszélyeket magában, egyáltalán érdemtelen arra,
hogy gondolat legyen.”
A Szegedi Egyetem létrejöttében, az oktatás és kutatás megindításában múlhatatlan érdemei vannak. Tanártársaival együtt
eredményesen munkálkodott azon, hogy itt, a mi városunkban egy európai mércével mérve is rangos egyetemi oktatás, és
nemzetközi színvonalú kutatás induljon meg, mert hitük szerint — és ebben ma is hihetünk — elsősorban ez segíti a nemzet
gyarapodását és felemelkedését.
Gondoljunk erre, amikor a kissé megsárgult könyvborítókat nézegetjük áhítattal!
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Emlékülés

Prof. Dékány András megnyitja az emlékülést.

… az emlékülés hallgatósága …

Mariska Zoltán előadás közben.

Tóth Miklós előadás közben.
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Táblaavatás

Az emléktábla az Egyetem falán.

Bartók Miklós megkoszorúzza az emléktáblát.

Tóth Miklós táblaavató beszédet mond.

A megkoszorúzott emléktábla.
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Tóth Miklós táblaavató beszédét hallgatják az egybegyűltek.

Koszorúzás.
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Kiállítás

Málnási Bartók György fényképe az emlékkiállításon.

Kissné Novák Éva megnyitja az emlékkiállítást.

Az egybegyűltek a megnyitó beszédet hallgatják.

A látógatók a kiállítást szemlézik.
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A látógatók a kiállítást szemlézik.

A látógatók a kiállítást szemlézik.
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