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TÓTH E N D R E 

HORVÁTH JÁNOS LEVELEI OLÁH GÁBORHOZ 

Horváth János b ő három esztendővel volt idősebb Oláh Gábornál. 
Ő 1878. június 24-én Margittán, a régi Biharban, Oláh pedig 1881. 
január 21-én született Debrecenben. 

Bár a huszadik század iskolát teremtő, nagy hatású irodalomtör-
ténésze és a kitűnő adottságokkal induló, de végül is szülővárosában 
rekedt lírikus ugyanahhoz a nemzedékhez tartozott, nincs dokumen-
tálható, biztos adatunk arról, hogy 1910 előtt személyesen találkozott 
volna. Holott éppenséggel találkozhattak volna a pesti egyetemen. 

Előbb azonban pontosítanunk kell a Magyar Irodalmi Lexikon I. 
kötetének Horváth Jánosra vonatkozó némely adatát, mely szerint: 
„Szülőhelyén, Debrecenben és Körmöcbányán végezte az elemi és 
középiskolát". A bihari és partiumi kálvinista értelmiség gyermekei-
nél egyetlen számba jöhető középiskola: a debreceni református 
gimnázium 1888—1897 évek közötti, általam tüzetesen átvizsgált 
„Értesítői"-ben azonban Horváth János neve nem fordul elő. 

Amikor Horváth János 1897-ben a pesti egyetem bölcsészeti karára 
jelentkezett s egyúttal Eötvös-kollégista lett, Oláh Gábor még csak 
a gimnázium VI. osztályát kezdte meg szülővárosában. Amikor viszont 
1900 szeptemberében Oláh is beiratkozott a pesti egyetemre m a g y a r -
latin szakos hallgatónak, Horváth János már IV. éves hallgató lett, 
sőt a tanév végére bölcsészdoktor. Oláh már elsőéves korában szor-
galmasan küldözgette tudósításait a pesti egyetemi életről a Debre-
cenben maradt, nála fiatalabb barátainak, Madai Gyulának és Gyö-
kössy Endrének, sőt másodéves korától kezdve a Négyessy-féle sze-
mináriumi órákról is beszámolt, melyeknek egyik igen agilis, sokat 
szereplő tagja volt. Horváth János nevét azonban sem azokban a leve-
lekben, sem a nem sokkal később elkezdett és rendszeresen folytatott 
Naplójában nem említi. Juhász Gyula és Kosztolányi sem emlékezik 
meg a Négyessy-féle stílusgyakorlatokról írott későbbi memoárjaiban 
Horváthról. 
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Minden amellett szól, hogy 1908 után, amikor Horváth János, 
párizsi tanulmányait befejezve, az Eötvös Kollégium tanáraként aktí-
vabban bekapcsolódott az irodalmi életbe, s mint kritikus és szer-
kesztő a hozzá sok tekintetben közelálló Ady Endre pályáját és hatá-
sát tanulmányozta, Oláh Gábor pedig ugyanabban az időben tett 
közzé több — részben figyelmet, részben vihart okozó — kötetet és 
levelet, kölcsönösen tudtak egymás munkásságáról, szerepléseiről. 
S persze, Horváth Jánosnak szintén tudnia kellett az Ady és Oláh 
között lezajlott, hangos sajtóvisszhangot kiváltó polémiákról. 

Azonban a legelsőként dokumentálható személyes találkozásuk 
mindjárt nagyon emlékezetessé vált, nemcsak kettejük, hanem az iro-
dalomtörténet számára is, mert azon Ady Endre szintén jelen volt. 

Ady a Tátrából szüleihez Érmindszentre utaztában 1910. augusztus 
20-án Debrecenben megszakította útját, s fölkereste Oláh Gábort, 
akivel indulásuktól fogva hol barátok, hol riválisok, hol ellenfelek 
voltak. A nevezetes találkozást, majd az utána együtt töltött órákat 
Naplójában Oláh írói remekléssel örökítette meg: „ A Császár szüle-
tésnapját követő éjszakán, éjfél után erősen megzörgetik az ablako-
mat. Hah! — ezek apacsok! — villant át a fejemen, s már az éjjeli 
szekrényembe rejtett revolverem után kapkodok, mikor egy ismerős 
hang beordít : 

— Oláh Gábor, kelj föl! Itt van Ady Endre! 
A pötyli Szilágyi Sándor volt. 
Felugróm. Felöltözök. Kiugrok. Egy kétlovas kocsin ott mosolyog 

rám Ady. Vele Horváth János, kemény koponyájú kritikusunk s a 
kövér Szilágyi. 

— Hol jársz te itt, Hortobágy poétája ? Kúnfajta, nagyszemü le-
gény, te ? 

Összeölelkeztünk. Mire Törő bácsi kocsmájához értünk, el volt 
feledve minden egymás elleni támadás, kirohanás, leszólás; megbé-
kültünk, mert kezdünk öregedni. (. . .) 

Délután ki a Hortobágyra. 
Ady Endre a Hortobágyon! Óh, ennek a groteszk nagyszerűségét 

csak az foghatja fel, aki mindkettőt jól ismeri. Abban a csárdában, 
ahol Petőfi is megszállt, ittunk kutya karcos bort. ( . . .)" 

Horváth János a debreceni mulatozás után nem ment Adyékkal 
a Hortobágyra, hanem hazautazott Margittára. 

* 

A hosszú szünetekkel folytatott levelezés és az egyre ritkuló sze-
mélyes találkozások ellenére a köztudomásúan szigorú ítéletű Hor-
váth János mindvégig figyelemmel kísérte Oláh Gábor sok műfajú, 
termékeny munkásságát. Elsősorban a líráját és a verses epikáját 
becsülte. Ennek legnyomósabb bizonyságát akkor adta, amikor az 
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általa szerkesztett és jegyzetelt, s 1942-ben a Magyar Szemle Társa-
ságnál bővített 2. kiadásban megjelent Magyar Versek Könyve című 
reprezentatív gyűjteményben, mely a korszak legszínvonalasabb s 
egész líránként átpásztázó antológiája volt, Oláh Gábortól hat oldal 
terjedelemben nyolc verset válogatott be. (Ezek: Dolgozatjavítás 
Solness mester inassa (sic!), Két szürke lófej, Fölfeszített nemzet, A 
hivatal pokla, Egy magyar város, A büszke költő, Gyermekek forradalma 
— részlet.) Ha megemlítjük a Babitsnak és Kosztolányinak szentelt 
13—13, a Tóth Árpádnak juttatott 6, s a Juhász Gyulának szánt 4 
oldalt, nyilvánvaló — méricskélés nélkül is, hogy Oláht a Nyugat-
nemzedék legnagyobbjai közé állította a saját értékrendjében. A 
kötet végén található jegyzetekben pedig Oláh életrajzát s működését 
— értékeivel és hibáival — egy valóságos miniatűr esszében mutatta 
be Horváth János. 

* 

Csak a fentiek előrebocsátása után érthetjük meg Horváth János-
nak a levelekben megnyilvánuló, Oláh Gábor iránt hol baráti, hol 
évődő, olykor gúnyos, olykor drasztikusan szókimondó hangját. Az 
alább következő levelek elsősorban a levélíró karakteréhez nyújta-
nak újabb vonásokat. Á m ugyanannyira jellemzik a korszak iro-
dalmi-kiadói viszonyait, s végül Oláh Gábor vidéki magányát, elszi-
geteltségét, kitörési kísérleteit. (A leveleket a Debreceni Déri Mú-
zeum Irodalmi gyűjteményében őrzik. Oláh Gábor hagyatéka.) 

* 

Horváth János levelezőlapja Oláh Gáborhoz 
„Kedves Barátom! Az a bizonyos gyanús mosoly csak a költő kép-

zeletének szüleménye. A valóságban a baráti örvendezés felhőtlen, s 
hátsó gondolatoktól el nem borított derűs mosolyát láthattad volna. 

Rászánhatnád magad egy kis margittai kirándulásra a vén Szilágyi 
igazgató úr társaságában. A debreceninél csendesebb lenne itteni 
együttlétünk, mert a margittai éjben kárhozottan bódorogni nem lehet.1 

— Üdv a jövő évre! 
Margitta, 1910. dec. 29. A helybeli remete." 

1 A képes levelezőlap Margitta község Kis utcáját ábrázolja. „ A 
debreceninél csendesebb . . . itteni együttlét" kitétel arra a viharos 
éjszakára utal, amikor Adyval, Oláhval és Szilágyival együtt mulat-
tak. Szilágyi Sándor akkoriban debreceni tanár volt. 1878-ban szüle-
tett Debrecenben, a református kollégium diákja, majd görög—latin 
szakos tanár volt. Szintén Eötvös-kollégista. 1913-tól Pesten, a Mun-
kácsy utcai gimnáziumban tanított. Ady szűkebb baráti köréhez tar-
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„Margitta, 1917. aug. 17. 
Kedves Barátom! 

Bartoniek igazgató úr,2 aki téged (megfoghatatlan!) becsül és sze-
ret, azt írja nekem, hogy írjam meg neked, hogy az aradi kultúrpalota 
igazgatóságára kihirdették az országos pályázatot. Fizetés 4800 
Kor(ona), lakáspénz 1200 Kor. Ő úgy képzeli, hogy neked valami 
ilyenforma hivatal volna való. A könyvtár, mint írja, gyönyörű. 

Ezzel megírtam, amit kívánt. A többi a te megfontolásodra bízatik. 
Nagyon örülnék, ha hihetőleg gyors állásfoglalásodról értesítenél. 
Mert bizonyos, hogy nem sokat okoskodhatsz ezen a dolgon, mert vagy 
olyan az állás, amilyet te szeretsz, vagy nem olyan. Tehát: vagy igen, 
vagy nem. 

Egy-két hétre, feleségemmel együtt hazajöttem. Olvasgatok, léhű-
tősködök s írnék valamit, ha tudnék. 

A B(uda)(p)esti) Szemlében olvastam rococo-cikkedet.3 Akár ro-
coco, akár nem, de Csokonai ritka találó jellemzése az a kis cikk. 
Nem volna neked kedved elvégre immár egy tisztességes Csokonai-
monográfiát, megírni s egyúttal egy becsületes Csokonai-kiadást csinálni 
Debreceni Költségére a fene egye meg!? Hát mire való a Csokonai-
Kör, ha nem arra, hogy megmagyarázza Debrecennek, a városnak, 
hogy erre pénzt kell adnia ? 

Marcit, a T. Tanárt üdvözlöm, ha otthon fityeg az öreg. Tőled pedig 
szeretnék kapni egy pár sort, míg itthon leszek. 

Üdv! 
Horváth János 

civil." 

tozott. Ezt bizonyítja, hogy Ady neki és Horváth Jánosnak aján-
lotta a „Minden Titkok Versei" című kötetének „Az Isten Titkai" 
című ciklusát. — Állásától a forradalmak után megfosztották, 1931-
ben bekövetkezett haláláig magántisztviselő volt. L. : Szathmáry L.: 
Négy nagy nevelőm arcképéhez. Confessio, 1978. 1. 77—79. 

2 Bartoniek Géza 1854—1930. Az Eötvös Kollégium első igazga-
gatója, tisztségét több évtizeden keresztül viselte. Oláh Gábor nem 
fogadta el az aradi kultúrpalota felajánlott igazgatói állását. 

3 Az említett tanulmány Oláh Gábornak Csokonai és a rococo 
című munkája volt, mely a Budapesti Szemle 1917. évi (171.) köteté-
nek 119—130. lapjain jelent meg. Horváth János egyetemi előadásá-
ban is hivatkozott e tanulmányra, amikor Csokonai szerelmi líráját, 
a Lilla-dalokat elemezte. L.: Horváth János egyetemi előadásaiból. 
Csokonai. Bp. 1936. Kókai L. kiadása. 
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Horváth János levele Oláh Gáborhoz 
Bp. 1925. dec. 21. 

„Kedves Barátom! 
Néhány nappal ezelőtt kaptam leveledet s kéziratos remekművedet. 

Mint válasszal (múltkori lapomra), egyikkel sem lehetek megelégedve. 
Levelednek örülök, de ezzel az én bajom nincs elintézve, mert sem 

verseskönyvedből, sem a Móricz Zsigmond által oly bizonyára túlzott 
módon megdicsért rossz regényedből nem küldtél példányt, vagy nem 
helyezted kilátásba, hogy küldesz* 

Ami pedig kéziratos tanulmányodat illeti, az olyan szépen van írva 
(nem meg-, hanem leírva), hogy csábít az elolvasásra. De a mai napig 
sem tudtam elcsábulni még annyira, mert a félév végi egyetemi újnagy-
szentbüdöshajrás (sic!) kollokviumok meg vizsgák szuszanni sem enged-
nek. De másfelőlakárm ilyen remekmű legyen is, a Napkelet számára 
ezt csak olyan vadember küldhette be, aki soha színét sem látta, 5 nem 
tudja, hogy abban ily nagy terjedelmű tanulmányt közzétenni nem 
lehet. Ez több mint 4 ívet tenne ki ottan, tehát legalább 4 hónapra 
kiszorítna a folyóiratból mindennemű essait, másfelől pedig a szépiro-
dalmi részből is letiporna havonként némely liliomos virágágyakat. 

Ez lehet szép in sich, de én a Napk(elet) számára kértem Tőled vala-
mi szépet. Olyat küldj hát, ami odavaló : valami jó novellát (de disznó-
ságok nélkül), szép verset ; vagy ha essait akarsz, hát rövidet és közér-
dekű tárgyút, amit t. i. nemcsak a szakember olvashat el, hanem min-
den jobbfajta magyar ember megért és érdeklődéssel olvas. 

Miféle regény pedig az, amelyikből egy részt már kiadtál, s mégis 
kiadatlan ? На I. kötete ki van adva, azt is újra ki kellene adni a másik 
kettővel ?b Beszélj világosan, hogy megértselek. A Napkelet Könyvtára 
most ad ki ismét néhány füzetet, s ezután következő sorozatának is 
megvan a terve. Későbbre aztán szó lehetne valamely regényről, de 
azt előbb látni kellene (nem nekem, szerencsére, mert azt nem én csi-
nálom). 

Hogy Dóczy Jenő „nem nagyon lelkesített", azon csudálkozom. 
Nem is telkesítésre kértem őt annak idején, hanem csak arra (amire 
különben ajánlkozott is), hogy beszéljen veled, s ha te nem vonakodol, 

4 Oláh Gábornak A táltos fiú című regényéről van szó, mely először 
Debrecenben került ki a sajtó alól 1925-ben (Méliusz-kiadás). Ezt 
üdvözölte Móricz Zsigmond lelkes, sokra értékelő tanulmányában a 
Nyugat 1925. évi 20. számában (257 s köv. ). 

5 A kérdéses munka Oláh Gábor életrajzi fogantatású regénytriló-
giája. Ennek első kötete a már említett A táltos fiú. A második kötet 
a Szárnyas ember 1930-ban, a harmadik kötet az Új evangélium 
1931-ben jelent meg, mindkettő a szerző kiadásában. 
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adja értésedre, hogy a Napk(elet) szívesen hoz tőled is valamit. Csu-
dálkozásom csak onnan er ed, hogy hiszen ő maga irt és ira Napkf elet )be. 

Egyébként pedig te is csak úgy levegőbe beszélsz a Napkf elet )-ről* 
mint bárki más, aki soha egy betűt sem olvasott belőle, s csak azt tudja, 
hogy Tormay Cécile a szerkesztője, s ennélfogva, ha kereszt(y)énfy) és 
fajvédő, akkor éljenzi, ha meg zsidó és radikális, meg modern, meg nyu-
gatos, meg csupáncsak a választott fajt védő, akkor abcugolja a Napk-
( elet) et. 

Vedd tehát tudomásul, hogy a Napkf elet) nem fajvédő, nem kurzus 
— stb. folyóirat; politikai állása nincs, csak annyiban, hogy nemzetel-
lenes sunyiságokat szépirodalom ürügye alatt nem enged meg. De nem 
kívánja meg, hogy írói Kossuth-szakállt viseljenek, bár az neked igen 
jól állana. ízlését tekintve középütt áll a Bp. Szemle és a Nyugat kö-
zött. Kritikai és szemlerovata ma körülbelül a legjobb. Szépirodalmi 
része éppoly közepes, vagy gyenge, mint bármely más mai folyóiraté, 
mert ma nincs említésre méltó szépírónk. Te sem vagy az. Ha pedig 
azt hiszed, hogy az vagy, hát mutasd meg. 

Na! Most pedig látom, hogy az egész ügyből nem marad számomra 
más, mint hogy elolvassam A művészi alkotás lélektanát. Nem nagy 
igénnyel fogok hozzá, mert aki magát a művészi alkotást oly kevéssé 
tudja gyakorolni, mint e nem férc-, hanem férceletlen mű szerzője, 
mit mondhat az az alkotás lélektanáról? Alkotásában legalább minden-
kor valami jobb lebegett lelki szemei előtt (értsd: mindig utánzott 
valakit), — „s önnön nyomorék ötleteit adja elő". Megadom magam, 
s a vakáció alatt átrágom rajta magamat,7 

A Napkf elet) ben azonban, mint mondám, semmi szín alatt nem 
jöhet. S általában nem tudom, van-e ma folyóirat, mely ilyen terjedelmű 
tanulmány közlésére vállalkozhat. Kérdezősködni fogok. Ne ajánljuk 

fel a Kisfaludy-Társaságnak ? Kiadókkal én nem vagyok ismeretség-
ben; ahová azonban elér a kezem, ott puhatolózni fogok. 

6 Horváth János akkortájban a Tormay Cécile által alapított Nap-
kelet című irodalmi folyóirat egyik szerkesztője volt. Ilyen minőség-
ben kért — a szintén debreceni származású Dóczy Jenőn keresztül 
— Oláh Gábortól verset vagy elbeszélést. Ennek ellenére az állandó 
kéziratbőségben leledző Oláh Gábor nem szerepelt írásaival a folyó-
iratban. A Galambos Ferenc által összeállított, kéziratos Napkelet-
repertórium szerint (OSzSzK) egyedül Rédey Tivadar kritikája jelent 
meg Oláh Gábor : Patkánybűvölő című új verseskötetéről a folyóirat 
1926. évfolyamában ( 9 6 9 - 9 7 0 . ) . 

7 A Horváth Jánosnak kéziratban megküldött Oláh tanulmány: 
A művészi alkotás lélektana nem jelent meg a Napkeletben, sem a 
Napkelet Könyvtára sorozatban. A Debreceni Tisza István Tudomá-
nyos Társaság adta ki 1928-ban önálló kötetben. 
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Általában tévedsz, ha azt hiszed, hogy én afféle régimódi egyet, 
tanár vagyok, aki mindenütt ott van, mindenben benne van, részvényes, 
igazgatósági tag, elnök, nagy mogul, s kéz, amely kezet mos, stb. Nem! 
Én modern egyetemi tanár vagyok: 1) tanulok, 2) tanítok. Egyebekre 
pedig szarok. 

Üdv! 
Horváth János." 

H U B E R A N D R Á S 

BÁRD OSZKÁR HAT LEVELE 

Huber Győző irodalmi hagyatékának rendezgetése közben hat 
Bárd Oszkár levél is előkerült. A z első és utolsó keltezése között 
három évtized a külömbség. E figyelemre méltó időív elején az érzé-
keny lelkivilágú, szerelemért, romantikáért lángoló tizennyolc éves 
költő áll. Az 1941-es levél már a családi gondok és faji diszkrimináció 
miatt megtört férfi alakját vetíti elénk. Munkássága teljességében 
még nincs föltárva. Verseskötetei: Bálványok, bilincsek (1912), Mi 
lesz velünk ? (1924), akár színművei: Sylvió lovag (1921), A taposóma-
lom (1925), Liszt (1932), Teleki László (1936) és mások nagy sikernek 
örvendtek. 1946-ban egyik darabjának megzenésített változatát: a 
Páter Gvárdián című operát a kolozsvári színház mutatta be. Műveit 
Borbély István, Dsida Jenő, Dienes László méltatta. Az egykori Sza-
mos-megyéhez (Románia) tartozó Galgó nevű faluban élt, mely a 
Dés-Nagybánya útvonal egyharmadánál fekszik. 

A levelek címzettje Huber Győző , a költő dési írótársa és közeli 
barátja, akinek nevével legutóbb öccse: Dési Huber István festőmű-
művész leveleskiadványában találkoztunk (Dési Huber István: Leve-
lek a szülőföldre. Sajtó alá rendezte, az előszót írta és a jegyzeteket 
összeállította Huber András. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1982.). 

Bárd Oszkár levelei költői-emberi életsorsa egyes momentumainak 
érdekes adalékai. Fölvillantják első nagy szerelmi csalódását, mely-
nek pisztolyrántó letörtségéből barátja kemény sorai sem tudták 
fölrázni, valamint elénk rajzolódik halálát megelőző lelkiállapota is. 
A régi borítékokkal egy időben előbukkant egy gyászjelentés, mely 
bal alsó sarkán Huber Győző széljegyzetét ismertük fel. Érdemesnek 
tartjuk mindkettőt közzétenni: „Dr . Wettensteink-Bárd Oszkárné és 
fia Egon mély fájdalommal tudatják, hogy támaszuk és büszkeségük, 
Dr. WETTENSTEIN-BÁRD O S Z K Á R orvos és író, a nemes szel-
lem határtalan tudás, a Szépnek, Jónak, Igazságosnak alázatos hívője, 


