BARTÓK BÉLA LEVELEIBŐL 1937-1945*
Levelek Voinovich Gézának, az MTA főtitkárának (facsimile, 1937), Veress
Sándor zeneszerzőnek és Szabó Dezső írónak (1939), ifjabb Bartók Béla:
Szabó Dezső posztumusz művének története,
továbbá részletek Bartók Péter Apám c. memoárjából (2004)
(Válogatta: Vásárhelyi Gábor)

1.

2.)
Bartók Béla levele Veress Sándorhoz
Budapest, II. Csalán út, 29., 1939. jan. 3.
Igen tisztelt Veress úr!
Levélíráshoz leülni – ez számomra mindig nehéz egy dolog. Ebben az esetben
még az is fokozta az elhatározás nehézségét, hogy nem valami könnyű erről a
tárgyról írni.
Az az értesülése, hogy én Magyarországot elhagyom, téves. De ez a hír már egy
idő óta el van terjedve – sokan szóltak nekem erről.
Más kérdés persze, hogy ki kellene-e vándorolni (amennyiben lehetséges) vagy
sem. Többféle szempontból lehet ehhez hozzászólni.
Ha valaki itt marad, holott elmehetne, ezzel hallgatólag beleegyezik mindabba,
ami itt történik, mondhatják. És ezt még meg sem lehet nyilvánosan cáfolni, mert
akkor abból csak baj lesz, és céltalanná válik az itt maradás.
Viszont azt is lehetne mondani, bármilyen kátyúba is kerül az ország szekere,
mindenkinek itthon kell maradnia és segítenie a dolgokon tőle telhetőleg. Csak az
a kérdés, van-e belátható időn belül remény arra, hogy eredményes segítő munkát
lehet elérni. Hindemith ezt próbálta Németországban 5 évig, de ezután, úgy látszik
elfogyott a bizalma.
Nekem – de hát ez teljesen egyéni dolog – nincs semmi bizalmam. Viszont
bizonyos munkákat (még legalább egy esztendeig) csak itt végezhetek, mert
múzeumi anyaghoz vannak kötve. Másrészt nem látok sehol olyan országot,
ahova érdemes volna kimenni, ha egyszerű továbbtengődésnél többet akarnék.
Szóval egyelőre teljesen tanácstalanul vagyok, habár érzésem azt mondja, aki
csak tud, menjen el.
De másokat ilyen irányban befolyásolni nem akarok.
Jövő év febr. vagy márc.-ában az Egyesült Államokba megyek néhány (5-6)
hétre. Ott mindenesetre körül szeretnék nézni – ha ugyan addig nem jön közbe
valami, ami az egész utazást meghiúsítja.
Itt bizony jócskán romlottak az állapotok. A választás eredménye sem olyan
rózsás, ahogyan azt egyesek látják. Végeredményben a főpárt és a mellékpárt közt
ugyanaz a különbség, mint a szociáldemokraták és a kommunisták közt: ugyanazt
akarják, de az egyik óvatosan haladva és (ál-) alkotmányosság leple alatt, a másik
meg hirtelenül durván, nyílt zsarnoksággal. Aztán meg bármely nap arra ébredhet
a kormányunk feje, hogy „megbízható” többségének javarésze hirtelen átpártolt a
nácikhoz.

Kodálynak semmi szándéka sincs elmenni, tehát végső esetben a népzenei
kiadvány munkáit ő vezetné tovább (ha ugyan nem veszik el tőle parancsszóra és
nem bízzák pl. valami híres népdalszerzőre).
Hallott arról a filharmóniai hangv. betiltásról? Azt mondják, egy idegen állam
(no vajon melyiké) követe kényszerítette ki!
Ilyen körülmények közt tulajdonképpen nem vállalkozhatik az ember többé
hangversenyszereplésre.
Szeretném tudni, mit határozott, haza jön-e és mikor? Én jún. 25. táján utazom
el egy hónapra; nyáron különben is szünetel az akadémián a munka. De ha Ön
dolgozni akarna, a lengyel és ukrán anyagot rendezhetné, igaz, hogy csak velem
való előzetes megbeszélés után foghatna ebbe.
Szolgálhatok még egy-két hírrel. Megkötöttem a szerződést Boosey & Hawkesszal; ezentúl náluk fognak megjelenni műveim. A már megjelentekhez a bécsi
U.E. konokul ragaszkodik.
Ortutayékat kénytelen voltam otthagyni.
Ortutay szava – nem tartó és – szava nem hihető embernek bizonyult.
Sokszor üdvözli
Bartók Béla
U.i. Sinkaynak is csak most küldhettem –
------------tagadó választ.
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LEVÉL SZABÓ DEZSŐNEK
„Budapest, 1939. május 22.
Szabó Dezső úrnak
Az Elsodort Falu 20. évfordulóján jól esik látnom, hogy tisztelői Önt életének egyik
nagy fordulóján szeretetük és megbecsülésük jeleivel veszik körül.
Az ún. hivatalos köröknek immár közmondásos közönye a magyarság egyetemes
érdekeiért küzdők iránt – azt hiszem – most is bebizonyították, hogy e szabály alól nem
ismer kivételt. Akit a választottság stigmájával sújtott végzete, annak a kevés választottakon kívül nem is lehet másra, tömegre számítani. Ezért nem lehet Önt sem a tömeg kegyeltjének tekinteni, Adynak szerepe csak bevezető volt a népi művészetek
megbecsültetéséhez s a magyarságnak lassú, de biztos, szakadatlan, felemelkedést jelentő életharcát betetőzte Ady s néhány kortársa működése. Ebben a nevelő munkában igen nagy része volt és van Önnek, aki regényeivel, novelláival s rengeteg sok tanulmányával, az egész magyar életre kiterjedő bírálataival több mint 30 éve mutat
példát a bátor kiállásra s az öncélú magyarságnak, független nemzeti életnek kiküzdésére, féltékeny megőrzésére. Ez az utóbbi ma élet-halál kérdése ránk!
Szívből kívánom, hogy hosszú éveken át dolgozzék még a magyarság jövője érdekében, töretlen munkakedvvel és jó egészségben.

Igaz tisztelettel

Bartók Béla”
[Szőcs Zoltán: SZABÓ DEZSŐ EMLÉKKÖNYV (1993), 74. o.]
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*Bartók Béla Voinovich Géza főtitkár úrnak (1937), Veress Sándornak, Szabó
Dezsőnek (1939) írt levelét, ifjabb Bartók Béla édesapja és Szabó Dezső kapcsolatáról
szóló írását, továbbá Bartók Béla Zádor Jenőnek (1945) írt levelét, valamint Bartók
Péter: Apám (EMB 2004) c. könyvéből közölt részleteket Vásárhelyi Gábor, Bartók
Béla magyarországi jogörököse juttatta el a Parlandóhoz Virághalmy Ágnes: Miért is
„emigrált” Bartók Béla? c. esszéjének zenetörténeti hátteréül (2018/7. szám)

Bartók Péter c. memorjából származó 3-5. sz. részlet teljes terjedelmében megismerhető
a másolatok alján található oldalszámok (231-236., 310. és 311.) alapján.

