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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, 
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a kifejezés tökélyét kereső í ró sok-sok fájdalomtól megpróbálva 
Désen, 50-ik évében, fo lyó hó 19-én késő este csendesen elhunyt. 
Koránt letört hűlt porát folyó hó 23-án fogjuk az ág. hitv. evang. 
egyház szertartása szerint Galgón, a hegyoldali temetőben végső 
pihenőre elhelyezni — s vajon félbemaradt álmait álmodja-e to-
vább? . . . — Dés, 1942. december 20." Ezt követi az említett meg-
jegyzés: „Szegény Oszkár, m a g a kereste magának ki a halált, de 
utolsó napjaiban is lámpa, fény és betű kellett neki. Ezt bizonyítom." 

A levelek közlését a bennük előforduló versek is indokolják, me-
lyek filológiai kutatásra ösztönöznek és várnak. 

1. 

Kolozsvár, 1911. szeptember 

Édes Győzőm! 

Rögtön válaszolok, rögtön, mert muszáj, mert kel l . . . Tele van 
a lelkem . . . Testi szemeim előtt nyözsögnek az emberek, de lelki 
szemeim előtt csak sivár, kihalt temető vonul e l . . . Csodálatos 
érzéseim vannak: otthon szaladtam egy Valaki elől, itt sír a lelkem 
Utána . . . Nincs valami szebb a szenvedésnél. 

N e haragudj rám, hogy ilyen retteneteseket mondok, de így van. 
Fogadd szívesen első Kolozsvárt létrejött munkámat. 

Egykor megtudod. . . (Egykor megtudod, asszonyom, ki voltam 
én, / Mi volt néked e bús kebel, / S ki volt a szürke, kis fiúcska, / Kit 
mostan észre sem veszel. / S megtudod majd, hogy Rólad álmodott 
/ Ragyogó, fényes álmokat, / S mert álmai csak nem teljesültek, / Irta 
a búsnál busább dalokat. / Megtudod majd, hogy e dalok voltak, / 
Mik világhírre emelik, / Pedig, mi létrehozta, nem boldogság volt, 
/ Csak visszanézés s csak szép emlék . . . / Megtudod, hogy e kis 
fiúcska / Több figyelmet is érdemelt, / Ha mása nem volt, de egy csak 
mégis: / Hogy mindig szivből énekelt . . . / Megtudod majd, de fájni 
is fog, / Mert jóvá semmit nem tehetsz, / . . . Engem már akkor 
nem vigasztalsz meg, / Engem már akkor nem ölelsz! . . . / Szeretnéd 
majd, hogy ismét jöjjek, / Talán már más lenne a cél, / Talán már 
akkor nem hitegetnél, / Talán már akkor enyém lennél, / De én már 
akkor csak pihenek, / S kihűlt lesz akkor az a sziv, / Mely téged 
annyit visszahívott, / S mely téged holtig visszahív . . . / Megtudod 
majd, de csak, ha egykor / Szótlanul végre meghalok, / S csak akkor 
tudod meg, mi voltam néked, / Ha én már régen porladok . . . / Én 
meghalok de azok még élnek, / Miknek Te adtál életet: / Verseim 
átélnek holtom után is / Hosszú nemzedékeket! / Egy világ fog a 
tűznél lelkesedni, / Mely engem forrón áthatott, / S amely egy asszonyt 
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magamhoz fűzni, / Mégis oh mégis nem tudott!! . . . / És jósolok, 
mert jósolnom szabad, / Hisz bizton érzem s jól tudom : / Egy csöndes 
helyen orgonák között, / Állni fog majd egy sirhalom, / S a sirhoz 
majd zarándokolni fog / Egy város, egy ország, egy világ / S csengeni 
fognak dicsérő beszédek / S fájdalmas énekek s imák, / S ez jól fog 
esni a hűlt tetemnek, / Bár dicsőségre nem vágyott, / D e jól fog esni, 
hogy a nagy világnak / Valami szépet itt hagyott . . . / S ha leszáll 
majd a csendes alkony / És kihalt lesz a temető, / Valakit majd még 
odaküld / Egy túlvilági nagy erő . . . / Те leszel az, te szőke asszony, 
/ Lopva jössz, félve csendesen / És ráborulsz a sírhalomra / Sirva, 
zokogva, hevesen, / S bocsánatot kérsz szellememtől / A sok fájdalom 
— s bánatért, / Mely engem egy borús életen át / Annyiszor kisért 
és annyit ért . . -1 

2. 

Édes Győzőm! 

Oly ritkán írsz, hogy néha szinte haragszom rád. Tegnap este 
kapott leveledre már tegnap akartam válaszolni, de jó, hogy nem 
tettem. Ma délelőtt bejött Pityi, s így e levelemmel már az ő viszont-
üdvözletét is küldöm! . . . 

Hát beiratkoztál?8 Ejh, ejh! . . . Az anyámmal hogyhogy nem 
találkoztál? A címe: Népszínház u. 17. (Pollák Iszónénál), keresd 
fel, még ott marad vagy egy hétig!! Mivel kívántad, hát küldöm két 
legutóbbi munkámat, bíráld meg őket ! 

Miért irok ?. . . / Keresek egy dalt, egy édeset, / Mely rázná föl a 
lelkeket, / S mely visszahozna Tégedet. // Keresem e dalt önmagam-
ban, I Mormogtam néha félálomban, / S leirni eddig csak nem tud-
tam . . . II Lennie kell, éreztem sokszor, / Ihletet kértem mámortól, 
bortól, / S magányos, csendes, sötét é j s z a k á t ó l . . . II Mások mon-
dották, hogy jót is irtam, / Ha néha ezt-azt eldaloltam, / S . . . 
önelégült csak mégsem voltam . . . / / É s irok, irok, egyre, egyre, / S 
csak várok folyton egy dalra, egy versre, / Mely végre elhozna Téged 
erre . . . // E dal most már minden: a remény, az álom, / E dal, e dal 
lett immár életem, halálom, / S dalolgatva mindig ezt az egy dalt 
várom, / S . . . e dalt nem találom!! . . . 

Édes Győzőm! Én tudom a legjobban, hogy nem érdemli meg, de 
mit csináljak ? ! ? . . . 

> A levél folytatása megsemmisült. A verssorokat terjedelmi okok-
ból folytatólagosan közöljük. 

2 Huber Győző a József Nádor Műegyetem gépészmérnöki karára 
iratkozott be. 

8 It 89/1 
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Megfogadtam . . . (Dallammal)3 

I. Megfogadtam magamban, hogy / El foglak én feledni, / Nem 
fogsz velem, te csalfa lány / Oly kacéran játszani! / Jókedvemtől nap-
palonként / Visszhangzik az utca, / Éd a cigány mindig nékem / Csak 
énnékem huzza . . . / / 

II. De, ha aztán kifáradva / Hazatérek csendesen, / Kizokogom a 
lelkemet / Sok magányos éjjelen . . . / Mulatásim a világgal / Sokat 
elhitettek, / De magamnak nem mondhatom, / Hogy már nem sze-
retlek ! ! . . . 

A pecsétet1 minél hamarább küldjed el. írjál! 
Testvéri szeretettel üdvözöl 

Oszkár 
Kolozsvár, 1911. szeptember 12. 

3. 

Wettenstein Oszkár orvostanhallgató5 

Levelezőlapod oly brutálisan goromba, hogy kezdetben nem tud-
tam, válaszoljak-e arra, vagy sem. Ha az egész világ előtt igazolnám 
is nemírhatásom okát, előtted akkor sem tenném meg. Azt hittem, 
megérted, ha azt írom, hogy nem lehetett írnom, és régi barátságunk 
van még oly hatással reád, hogy elhiszed amit állítok: Tehát, most 
sem igazolom magam. 

Körülményeimből csak egyet említek, aztán kérdezek még egyet 
és . . . és vége e fájó levélnek . . . Azon időben, hogy nem írtam, 
bent voltak egyszer a szüleim az én sürgönyömre Kolozsvárt, itt 
úgy jöttek a dolgok, hogy egy pillanatban az apám szeme láttára 
vettem ki a revolvert a zsebemből. Akkor kitépték a kezemből! . . . 

Most pedig — ha kívánod — ez az utolsó levelem, amit az életben 
tőlem látsz. Amíg nem változtatsz a dolgokon, addig csak egy-egy 
üres lapot kapsz tőlem kéthetenként. Végül, a lelkiismeretedre bízom 
a dolgot. S most, amidőn talán búcsú ez a levél, megmondhatom, 
hogy nem haragszom rád, sőt mindenki között a legjobban szeret-
telek és szeretlek. 

Áldjon meg a Sors! 
Mindig jó embered : 

Wettenstein 
Dés, 1911. december 29. 

3 Bárd Oszkár néhány verséhez maga szerzett zenét. 
4 Bárd Oszkár névpecsét készíttetéséhez kérte Huber Győző segít-

ségét. 
5 A levél elején megszólítás helyett Bárd Oszkár névpecsétje áll, 

ezzel is éreztetni kívánta neheztelését. 
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4. 

Kedves Győzőm, 

soraidat meleg lélekkel köszönöm. Knizsek Igazgató Úrnak6 azóta 
már el is küldtem a Wagner-ciklusom felét. Az anyám kívánsága 
nagy gondot okoz nekem. T. i. attól tartok, hogy — bármilyen készü-
léket szereltetnél is fel neki — állandóan baj volna Szegénykével, 
mert a kezei erősen reszketnek. Ő pedig ideges és gyámoltalan, s így 
kétségtelen, hogy a készüléket jól beállítani képtelen. Az egyetlen 
lehetőség az volna, ha tudnátok Számára olyan megoldást, melynél 
Ő, csakis Pestet hallgatva, hozzá se nyúljon a tárcsákhoz. Gondol -
kozz, kérlek, ezen! 

Igen jól esne, ha kinéznél hozzánk: Galgó most gyönyörű! Nagy 
szeretettel ölel: 

Galgó, 1935. V. 29. Oszkár 

5. 

Kedves Győzőm! 

Olyan nagy a kérés, amellyel terhellek, hogy csak úgy merek elő-
állni vele, ha arra a sok, jóban és rosszban együtt átélt esztendőkre 
gondolok, melyeknek folyamán számtalanszor érezhetted nemcsak 
a magam baráti szeretetét, de szüleim Hozzád való nagy melegségét 
is. Szegény Anyám, még a háborús esztendőkben is, naponta imád-
kozott Érted. Eszembe jut az első harctérre indulásod előtti együtt 
átvirrasztott éjszakánk és a búcsúzásunk az állomáson. Sőt pereg a 
film, és látom magamat Pesten a klinikai ágyad szélén ülve, majd 
szobádban látlak a Murányi-utcában, stb. stb. Ezekre gondolva for-
dulok Hozzád, biztosra remélve, hogy ezek az emlékek Benned is 
rezolnálni fognak. 

Arról van szó, hogy mivel én a leszerelésem után (1918. nov.) 
kiköltöztem Rettegre — nagyrészt azért, hogy a forradalom sok 
zavarát kikerülve csendben dolgozhassam — és hamarosan megnő-
sültem, a káoszban nem tudhattam, hogy a román állam fog-e alkal-
mazni? így tehát, mint felfogásban a becsületet a régi szellemben 
értelmező ember, kötelességemnek tartottam életbiztosítást csinálni; 
majd később, amikor fiacskáim megszülettek, egy második biztosí-
tást is kötöttem. És, bár ez olykor (főleg amikor az állam 7 hónapon 
át nem adott fizetést, amiért még a kötvényeimet is meg kellett ter-

6 Knizsek Károly a dési villamosművek igazgatója volt. 

8* 
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helnem kölcsönnel!) rettenetesen nehezen ment, mégis mindig ki-
préseltem magamból a díjakat, aminek köszönhetem, hogy ezelőtt 
4 héttel elértem a biztosítások lejártát. A felvett kölcsönök rendezése 
után kifizették nekem a biztosítási összeget, úgy hogy most még 
maradt 120 ezer lejem. (Ezen készpénzen kívül — ilyen volt a szerző-
dés! — kaptam a két társaságtól még két 50 ezer lejről szóló díjmen-
tes kötvényt is, vagyis, anélkül, hogy tovább díjakat kellene fizetnem, 
a családom bármikor beálló halálom után kapja a 2 x 5 ezer = 100 
ezer lejt még. Tehát, a jövőben is ennyit biztosítottam az Enyéim-
nek, ami az utánam maradó nyugdíjjal — ne feledd, hogy már van 
22 évi szolgálatom! — polgári szerénységgel biztosítja a Feleségem 
megélhetését, pláne a dési és galgói házakkal!) Most aztán felmerült 
a probléma, hogy ezt a 120 ezer lej körüli összeget miképpen kellene 
ésszerűen befektetni? 

Több terv is akadt, de a következő volna leginkább a kedvemre 
való: amikor boldogult apám a Bánffy-utcai kettős házat (melynek 
feléért, a sarki részért, vettem meg csere folytán a galgói házamat!) 
egy Súlyán nevű jónevű építésztől megvásárolta, e z megmondta, 
hogy csak kényszerűségből válik meg a háztól, mert úgy tervezte, 
hogy rá hamarosan emeletet rak! Nos, ma, amikor a városi telek 
mindenütt olyan drága, s az alépítmény rengeteg költségbe kerül, 
talán nem tévedek, ha azt gondolnám a legokosabbnak, ha erre az 
annyira Dés legkitűnőbb helyén fekvő és amúgy is emelet elbírására 
épített házra valóban felépíteném az emeletet! . . ? 

Nagyon jól tudom, hogy mennyire is vakmerő ez a kérésem, de 
valahogy csalhatatlanul tudom azt is, hogy máskülönben Te is ahhoz 
a „buta" és „elmaradt" és sajnos kipusztulóban levő generációhoz 
tartozol velem együtt, amelynek emberei, ha igaz emberükről volt 
szó, nem mérték centigrammal a nehézségeket! 

Szeretettel ölel öreg pajtásod 
Oszkár 

Galgau Galgó (Somes), 1939. VI. 27. 

6. 

Kedves jó Győzőm! 

Soha nem hittem volna, hogy ennyire gyötrelmes és ilyen végelát-
hatatlan válságot egyáltalán elbírhat az ember. Annak ellenére mon-
dom ezt, hogy néhány hónap alatt egészen munkaképtelen roncs 
lettem és — ugyan honnan? — kb. 15 kilót fogytam. Kétségkívül bele 

7 Az építkezéssel kapcsolatos részletes szakkérdéseket kihagytuk. 
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kellett volna pusztulni a kínlódásba, ha nem adódtak volna csodála-
tosan meleg barátok, akik meghálálhatatlan jósággal tartották ben-
nünk a lelket. Minden vergődéstől, persze a legnemesebb együttérzés 
sem lehetett képes megváltani, hiszen — hogy csa egyet említsek — 
miképpen lehessen azt a lelki egyensúly felborulása nélkül elviselni, 
hogy nekem bizonyítanom kelljen a magyarságomat! Amit a ro-
mánok is kénytelenek voltak elismerni! A bajok alaposan tetézi az 
a súlyos anyagi helyzet is, amelyből képtelenség kievickélnünk. Az 
történt ugyanis, hogy a legkülönbözőbb véletlenek és tévedések 
folytán hosszú hónapok óta sem fizetést, sem útiátalányt nem kapok, 
vagy nagy ritkán 415 P. helyett 185 Pengőt! Még ennél is birhatatla-
nabb az a bizonytalanság, amelyben állásomat illetőleg vagyunk. 
De hagyjuk ezeket, annál is inkább, mert hamarosan el kell a dol-
gaimnak dőlniök. 

Most azzal a nagy-nagy kéréssel jövök, hogy légy jó hozzávetőle-
gesen közölni azt az összeget, ami kellene az építkezés befejezésé-
hez. . . . 

Jóságodat ismét lelke egész melegével köszöni 

öreg pajtásod : 

Oszkár 
Galgó, 1941. május 6. 

N E M E S K É R I E R I K A 

KAFFKA MARGIT ISMERETLEN BÍRÁLATA 
CSÁTH GÉZA ELSŐ KÖTETÉRŐL 

KaíTka Margit nem egy kritikát írt a Nyugatba (1908-ban Koszto-
lányi Négy fal c. verses kötetéről és Papp Mariska elbeszéléseiről), 
ezért is tűnt fel, hogy Csáth Géza első könyvéről, A varázsló kertjé-
ről megírt recenziója kiadatlan, s a véletlen Osvát Ernő töredékben 
fennmaradt hagyatékában őrizte meg. 

Csáth Géza 1908 áprilisában megjelent könyvét — a Bácskai 
Hírlap híradásából ismerjük a megjelenés idejét — többen is ismer-
tették május—júniusban a fontosabb újságokban (Vasárnapi Újság, 
Új Idők, Budapesti Hírlap stb.), de a Nyugatban majd csak 1909-ben 
Hegedűs Gyula, nyilván, mert a Kaffka Margit írta recenzió készült 
eredetileg, ám feltételezhetően nem tetszett Ostvátnak, s utóbb még 


