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Kazinczy óta a vidéken élő, nem provinciális szem
léletű irodalom szervező-szerkesztőknek Széphalom 
a szimbóluma. Könnyebb volt talán a nyelvújító 
mesternek az ellipszis alakú ország egyik excentri
kus pontjából egyetemes literatúrát sugároztatni, 
amikor még Pest-Buda nem volt írósűrítő főváros, 
közvélemény-formáló központ, de a vidéki sem vi
gasztalhatta önmagát előnytelen helyzetével, ha a 
vélt starthátrányt a befutásig „effektív teljesít
ménnyel" ledolgoznia nem sikerült. 

Magányos óriások később is remetéskedtek — 
többnyire önként — távol a fővárostól, de Szép-
nalom példája kevésszer ismétlődött meg. Törté
nelmi szükségszerűség kellett hozzá, általános érte
lemben és különleges körülmények között. Például 
így lett Ó-Szivác Trianon után a délvidéki Szépha
lom, mert kellett a vajdasági „másarcú magyarok
nak" egy irodalmi fókusz, és adva volt az ő Ka
zinczyja Szenteleky Kornél író-műfordító-szerkesz
tő, alias Sztankovics Kornél dr. gyakorló körorvos 
személyében. 

Született Pécsett 1893-ban délszláv nevű és 
származású szülőktől olyan korban, amikor a kibo
csátó eredet és a befogadó eszmélés gyakran sodor
ta meghasonlásba, vagy sértődött végletekbe a híd-

verésre hivatott, két néphez tartozókat. Szerencsés 
volt gyermekkora, mert a nemzetiségi vidékeken 
sem mellőzött idegennek, sem kompenzáló asszimi-
láltnak nem nevelték. Az anyagi gond nélküli vi
lággal a Küküllő vögyében ismerkedett meg, majd 
a betűvetéstől az érettségiig Zombor városában 
volt módja a postamérnök apa nevelő és neveltető 
gondosságát féltett szobanövényként végigélvezni. 
A budapesti orvoskarra 1911-ben iratkozott be a 
nem túlságosan jól tanuló, zene-, nyelv- és vers
szerető diák. Orvosi diplomát a háború kellős kö
zepén kapott, komolyan készülve a hivatás egyre 
sürgetőbb mélyvízi gyakorlására. Közben a medi
kuson végzetes tünetek és sorsmódosító hajlamok 
jelentkeznek. Az inzulin előtti cukorbaj és a Strep-
tomycin előtti tüdőtuberkulózis, valamint a fin de 
siécle utáni versírási kényszer. Diétával sokáig 
egyensúlyban tartott diabetesét sajátmaga kóris-
mézte, a tbc-je a lappangó hőemelkedések gyanúja 
után a sorozáskor derült ki végérvényesen. Ilyen 
szörnyű áron váltotta meg a frontszolgálatot. Cso
da-e hát, ha szakvonalon a tuberkulózis pszichikai 
hatása foglalkoztatta, amíg módjában volt a klini
kán tudományos karrierről álmodozni? Irodalmi 
jelentkezésére pszichofizikai adottságai mellett 
nyilván hatással volt a szintén bácskai, erőteljes 
sokoldalúsággal és nyugtalanító egzaltáltsággal ki
bontakozó Csáth Géza ösztönző példája. 

Első zsengéit Kis József közölte „A hét "-ben, 
továbbá a földinek számító, de szemléletben távoli 



Herczeg Ferenc az „Üj Idők"-ben. Majd a „Pesti 
."Napló", a „Magyarország" és a „Virradat". 

A háború és a betegségek közepette versírás
sal enyhül a bizonytalan jövő küszöbén, amely egy
szerre irányozná a tudomány és a költészet felé. 
Azonban a trianoni döntés fogadott városa mellett 
az ott élő édesanyját is a délszláv államközösségnek 
ítélte. Véle találkozni csak egyetlen mód volt; ha 
őmaga megy hozzá haza. 

így került Ó-Szivácra gyakorló orvosnak, lát
szólag örökre el az irodalomtól és a tudománytól. 
Első közlője, Kis József, azonban megint nyilvános
sághoz segítette, ezúttal — a halálával. A „Bács 
Megyei Napló" 1921-ben Szenteleky Kornélt kérte 
íel a búcsúztató megírására, s ez volt az első lépés 
a délvidéki „Széphalom" felé. Kezdetben (de tartó
san) 1922—28 között a fenti lap irodalmi rovatát 
gazdagította, majd 1928-ban megszervezte az önálló 
szépirodalmi-szociográfiai „Vajdasági Irás"-t. Ön
vallomásszerű miniatűr novelláiból 1925-ben az 
„Ügy fáj az élet" c. kötet állott össze: „valahogy ki 
szeretném tolni a megsemmisülés határnapját" — 
írja a bevezetőben, és variálja legszemélyesebb él
ményét; a betegséget, a „gümőbaeillusok térhódí
tását". 

Keresetlen általánosságaival is minő szép so
rokkal méltat, józanít bennünket: „Mi, orvosok, 
nem járunk meseországban, nem kószálunk felhők 
között, mi, ha becsületesek vagyunk, úgy hitetle
nek is vagyunk. Mi látjuk és tudjuk, hogy nincs 
tovább és nem vigasztalhatjuk magunkat Nirvá
nákkal meg Paradicsomokkal. Mi pucéran, nyitott 
szemmel megyünk a fekete szakadék felé. Ha elég 
bátrak vagyunk ahhoz, hogy végiggondoljuk a gon
dolatot, hogy nem marad borunk, vigaszunk vagy 
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kábaságunk. Eldobtunk magunktól minden ámítást, 
hogy tudásunk tisztább legyen, ledobtunk magunk
ról minden színes fátyolt, hogy látásunk élesebb 
legyen, feláldoztunk minden ringató, simogató, ba
busgató hazugságot, csakhogy jobban, józanabbul 
segíthessünk mások baján és jaján. Ezért pusztulunk 
el mi a legnyomorultabban" (Bogdánka halálára). 

A „Bács Megyei Napló" munkatársaként töltött 
éveinek értelmét a mindennapos gyógyító munka 
mellett, még felsorolni is elég. Lehettek emberi 
gyengéi, de annyi eredmény közt ki tartja azt szá
mon? Csak egy önmagát nem kímélő, saját erejét 
többszörösen fölülmúlni tudó ember lehetett ké
pes rá. A „melléktermék"-ként összeszedett 1928— 
33 közötti vaskos kötetű irodalmi leveleinek elősza
vában írja Bisztray Gyula, hogy ez időben egy lel
kes műkedvelő előadógárdával dolgozott. Irt bohó
zatot, pantomimet, kísérőiénét, játszott főszerepet 
(Peer Gynt), kísért zongorán, rendezett, szervezett, 
akár egy univerzális kultúrfelelős. Közben a bete
geit sem hanyagolta el. Egyik este a fekvő pácien
sektől hazafelé menet súlyos köhögési roham fogta 
el, s ,,a téli éjszakában fehér volt minden, körülötte 
meg piros lett a hó" . . . Korát előző emberi emel
kedettségének elévülhetetlen bizonyítéka, midőn 
1928-ban Debreczeni Józsefiéi közösen kiadja a 
„Bazsalikom" c. szerb költőktől fordított antológiát, 
példáját mutatva egy alig követett magatartási for
mának. Őmaga is megtanul szerbül, Mladen Lesz-
kovyc költővel anyanyelvén ápolja a barátságot. A 
tulajdonképpeni Kazinczy-szerep a „Vajdasági írjis" 
és a „Bazsalikom" kiadásával kezdődött. Csuka Zol
tán követő-tanítvány beszélte, kényszerítette rá, és 
a feladat elől nem volt kitérés. 

Szervez, lektorál, bemutat, biztat, szerkeszt, 
pénzt szerez rá (sokszor a sajátjából), közben kap
csolatot teremt az erdélyiekkel (elsősorban Kuncz 
Aladárral), a szlovenszkóiakkal és az anyaorszá
giakkal. Az erdélyi Szépmíves Céh adta ki a szicí
liai utazásait megörökítő regényét, az Isola Bellát. 
Szabolcs nevű szelíd hőse (maga az író) egyik taor-
minai tavernában nosztalgiával pötyögteti a zongo
rán a gémeskutas, otthont idéző nótát. Elérzéke
nyül, akár Szabolcska Mihály a párizsi fogadóban. 

A humor sem állott tőle messze. Egyik pesti 
útja után nyilatkozza; Pest tűrhető város lenne, ha 
nem volnának irodalmi körei. 

A magyarországiak közül elsősorban Móricz 
Zsigmonddal ért szót és kap elfogadható biztatáso
kat, de levelezik Kosztolányival, Németh Lászlóval. 
Erdélybe Mákkai Sándornak írja (nem neki adresz-
szálva), hogy „A halálváró pesszimizmusnak ép-
annyira nem lehet gyökere kisebbségi életünkben, 
mint a tespedt minden-mindegy irredentizmus
nak". Nagy aktualitással szervezi Leszkovac barát
jával nagy élménye, Ady Endre szerb nyelven tör
ténő minél színvonalasabb megszólaltatását. Min
dent elkövet, hogy a „Nyugat" a magyarul tudók
hoz eredetiben, másokhoz fordításban eljusson. Bír
nia kellett türelemmel a kisszerű, rosszindulatú 
gáncsoskodásokat. Mindezt ép tüdővel és jól funk
cionáló pankreásszal sem lett volna könnyű. Gyó-
gyulássóvárgása a mediterrán országokba, majd 
szanatóriumról szanatóriumra hajtja. Tátrafüreden 
a csodálatos Tóth Árpád betegtársa volt, 1925-ben 



Pesten, majd 1932-ben Golnik klímájában próbál 
regenerálódni. Innen való a Szanatórium e. verse. 

„Feküdni kell, s a hőmérőt 
mint cigarettát tartjuk a szánkban 
köhögés karcol, cincog recseg üvölt, 
s a könyvtár gyűrött könyveit lapozgatják 
a vértelen ujjak/' 

A többi strófa aprólékos leírás mélyen átszen
vedett költőiséggel. Golnik után 1932-ben megszűnt 
a „Vajdasági írás", szerepét a „Kalangya" (kéve
rakás) vette át és jelent meg 1944-ig. Nincs mód 
felsorolni, kiket seregeltetett folyóiratába a nagy
beteg orvos-író-szerkesztő. Apadó erejével még egy 
utolsó próbára Budán találjuk az akkori Márton
hegyi szanatóriumban. Itt látogatta meg Németh 
László. Proust-kötetet kért tőle emlékező vigaszta-
lódásra. Az orvos-író társ megrendülten idézi a ta
lálkozást: „Megnyílt a szíve, az életéről beszélt; a 
hosszú faluról, a pénztári betegekről, az orvosi lel
kiismeretről, amelyre az orvos fizet rá. Nyugodtan, 
pontosan és szerényen, mint aki egy bizonyítást ve
zet le, tulajdon halálának a bizonyítását. Szavaiban 
mégis ott kísértettek az éjszakák, melyekben ágyán 
felülve farkasszemet nézett, férfiasságot tanult a 
haláltól". 

1933 nyarán, amikor vonatra szállott Szabadka 
felé, érezte és tudta, hogy ez lesz az utolsó. Ó-Szi-
vác népe nagyon várta haza orvosát, de kerülve az 
örömmel vegyes részvétet, érkeztének időpontját 
nem jelezte. A találkozás István király napján tör
tént meg — a ravatalánál. 

Értékelni Németh Lászlót idézzük: „Vezére volt 
egy marék magyar írónak; tűzcsiholó és tűztápláló, 
akinek ott kellett tüzet csinálnia, ahol sem erdő 
nem volt, sem bánya, legföljebb haraszt". 

A pánhumanista orvos-szerkesztő hídverő sze
repe olyan maradandó példa, amire akkor is emlé
kezni kell, amikor már nem lesz időszerű. 

Szállási Árpád dr. 


