
SEBESI ERNŐ 
A Tanácsköztársaság tragédiája és a trianoni dön
tés után az anyaország magyar nyelvterületéről ré
szek váltak le. Erdély, Szlovenszkó és a Vajdaság 
magyar nyelvközösségei elkezdték önálló életüket, 
íróik sajátos, de nem provinciális literatúrát terem
tettek, hagyományápolás és kölcsönös kommuniká
ciós szándékával mind egymás, mind a maradék 
ország felé. Mindhárom résznek volt egy-egy or
vosa, aki tollforgatóként (is) szolgálta a kisebbség 
ügyét, mindhárman a baloldalról, vagyis a közös 
sors együttvállalását, a megbékélést és a szegény
ség-elmaradottság megszüntetésének szükségessé
gét sürgetve. 

A vajdasági Szenteleky Kornél mindenes sze
repe a legismertebb. Ez az árnyéksovány, cukor-
és tüdőbeteg vidéki gyakorló orvos szerkesztette a 
Kalangyát, színpadot szervezett, közben szép no
vellákat írt és elégett negyvenéves korára, irodal
munk örök kárára. 

Erdélyben a híres szerkesztő Osvát Ernő test
véröccse, a kevésbé ismert, de semmivel sem igény
telenebb Osvát Kálmán dr. próbálkozott rövid éle
tű folyóiratokkal (Zord Idő, Kalauz, Erdélyi Leve
lek, A Fölösleges Ember, Repriz), munkatársa volt 
a kor talán leghaladóbb közép-keleteurópai folyó
iratának, a Gaál Gábor által szerkesztett Korunk
nak. 

Legkevésbé ismert a Felvidék orvosírója, Se
besi Ernő, talán pont azért, mert ő nem volt sem 
szervező, sem szerkesztő, márpedig egy folyóirat 
fejlapja mindig jobban rögzíti a neveket, mint a 
kisebbségben, tehát eleve kevés példányszámban 
megjelent könyvek. Hacsak azokat nem Kafka-
vagy József Attila-szerű jelenségek fémjelzik. De 
hát Franz Kafka és József Attila csak egy van, s 
„felfedezésük" nem a Horus szerencséje szokott 
lenni. 

Sebesi Ernőről nem tudunk túl sokat. A még 
élő felvidéki születésű írók (Féja Géza, Jócsik La
jos) szerint rendkívül szerény, rokonszenves ember 
volt, nem keringtek róla bizarr sztorik, szolid írói 
képességét nem igyekezett fokozni különc pózok
kal. Eredeti vezetéknevét nem sikerült eddig meg
tudnunk, de „nomen est ómen" alapon igyekezte 

képviselni Sáros megyei szülőfaluját, ahol 1893-
ban vette az első lélegzetet. A szülőfalu neve Se
beskellemes, Eperjeshez közel. Felvette a Sebesi 
nevet és élő kortársai szerint kellemes ember volt. 
középiskoláit Eperjesen végezte, az orvosi egyetem
re Pestre jelentkezett, majd amikor Pozsonyban 
megalakult az univerzitás, lokálpatrióta hűséggel 
oda iratkozott át. Egyik változat szerint ott szer
zett orvosi oklevelet, a másik szerint Bécsben. No
ha ez utóbbit a Magyar Irodalmi Lexikon (Bpest, 
1965) állítja, a Kassák köré csoportosuló bécsi ma
gyar emigráns írók között nem találjuk a nevét. 
Pedig ekkor már javában verselt. Igaz, hagyomá
nyos stílusban, amellyel a magyar avantgardisták 
szigorú Mesterénél nemigen tudott volna szóhoz 
jutni. 

Valószínűleg mint baloldali egyetemista meg
fordult Bécsben, de 1919-ben már Szlovenszkóban 
találjuk. Ekkor jelent meg „A csönd karján" c. 
verseskötete (Eperjes), amely első hírnöke a ki
sebbségbe került magyar irodalomnak. Orvosként 
Eperjesen telepedett le, a következő kötete (Öklös 
Fohász, 1921) az összeomlott és széthullott Monar
chia fővárosában, a baloldali emigránsok központ
jában: Bécsben jelent meg. Hagyományos és átla
gos versek ezek, talán az „öklös Fohász" pár da
rabja közeledik Kassákokhoz. De hát a modern 
magyar költészet pápája a rímes verseket „A vá
ros peremén" kivételes költőzsenijének sem tudta 
„megbocsátani", nem egy szelíd eperjesi gyakorló 
orvosnak. Ezért a Gömöri Jenő Tamás szerkesztet
te Tűz munkatársa lett, amely 1921-ben pozsonyi, 
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1923-ban szintén bécsi központtal működött, s 
olyan neves munkatársai voltak mint Barta Lajos, 
Füst Milán és Franyó Zoltán. 

A következő kötete, „A vihar elvonul" hét 
évet váratott magára. Tagja lett a Kassán 1898-
ban megalakult Kazinczy Társaság irodalmi köré
nek, megindították a Kazinczy Könyvtár sorozatát, 
amely az Erdélyi Helikon szerényebb szlovenszkói 
változata. Orvosi gyakorlata közben belekóstolt a 
műfordításba, a próza- és drámaírásba. Cseh és 
szlovák költőktől, valamint Stephan Zweig művei
ből fordított. Három drámát írt, három különböző 
városban mutatták be azokat. A „Félemberek" c. 
darabját a pozsonyi, a „Karambol"-t (amelyet né
metre is lefordítottak) az amerikai Rochester szín
pada, a „Haláljáték" címűt pedig a budapesti Ka
maraszínház mutatta be (1926). 

Verseiről a Nyugat 1930. évfolyamában (314. 
old.) Bálint György közölt kritikát. „A toronyőr 
visszapillant" írója szigorú bírálónak bizonyult. El
marasztalta az „álmatag ritmusokat, a konvencio
nális érzelmes-poétikus képeket", a helyenként 
erőltetett rímeket összecsengető költőt, ugyanakkor 
dicséri azt a strófát, amelyet egy bonctermi hullá
ról írt: „A szemed bogara a jegyzőkönyvbe gurul 
és megmérik fejtetőd / Szivacsos csontállományát. 
Mit törődsz vele? A törvény paragrafust / Srófol 
ki beleidből, mert fő a rendszer, a Tudás fája". 

Mindenesetre ez a felemás kritika is belépőt 
jelentett számára Babits—Móricz—Gellért Nyugat
jához, amelynek még ebben az évfolyamában meg
jelent az „Előítélet" c. novellája. Benne egy tömör
kényi hangulatú tragikomikus háborús történetet 
örökített meg az első világháborúból. Annak előtte 
(1929) viszont a „Megugrott emberek" c. novellás
kötete: a „Mennybemenetel" címűben az öreg rá
kos asztalosmester Varkoly bácsi elkészíti a saját 
koporsóját, s a morfin kábulatában belefekszik 
meghalni. „Az idő" című elbeszélés hőse beletébo
lyul az Einstein-féle relativitáselméletbe, orvosszer
zőhöz illően túltengenék a patológiás figurák, pl. 
a „Rögeszme", avagy a „Kisvárosi ballada" öngyil
kossági kísérlete, amelyről kiderült, hogy csak ug
ratás volt. 

Szlovenszko magyar irodalmának Kassa mel
lett a másik központja Pozsony volt. Haladó szel
lemű folyóirata a Tátra 1937-ben indult meg, Ta
más Mihály építészmérnök író szerkesztette, azon
ban egy év múlva, a müncheni döntés évében meg
szűnt. Féja Géza így emlékezik rá e sorok írójá
nak, s a kötet tulajdonosának ajánló soraiban. 
„Egyik legszebb tervünk volt, rövid élet jutott neki, 
egyhamar kikerült a kezünkből. Addig élt igazán, 
ameddig Tamás Mihály szerkesztette." Féja elő
szava után, amelyben Szlovenszko íróit Szenczi 
Molnár Albert és Bőnis Ferenc (akit Zrínyi korá
ban a vésztörvényszék elé hurcoltak) haladó ha
gyományainak a folytatására bíztatta, következik 
Sebesi Ernő: „Történet az asszonyi kíváncsiságról" 
c. novellája, amely címével pletykahistóriát ígér, 
valójában egy fűszeres család tragédiája. Jó okkal 
tételezhetjük fel, hogy az elbeszélésben a Krompe-
cher név előfordulása medikusi emlékekre is utal. 
E kötetben jelent meg az „Alkonyi vízió" c. szo
nettje, amely egy kicsit radnótis, azaz a béke idilli 

hangulatát félelmetes robajok fenyegetik. Idézzük 
teljességében: 

„Még egyre lengeti halk, lilaszínű fátylát 
A beteg délután. De már az alkonyi esti 
Árnyékok hűvös hamva szilvakokra festi 
S felhőfüggönyén a Nap minden titkot átlát. 

Már ő is fáradt, nyilván. Izzó képe olvad 
És aranyfürdőjébe tart a dombon túl 
Egy dallamos harang most vecsernyére kondul 
S már őrségváltásra vezényli ki a holdat 

A csillagsereg s piheg békés álomingbe 
De éji madárraj most vad lesben keringve 
Tán bombavetőhaddal gyilkos versenyt röpköd. 

És hinnéd: már-már gáz hull az ártatlan rögre, 
Pedig szelíden száll csak egyre több és több köd — 
S a gyorsvonat a hídon rohan dübörögve...". 

Ugyanebben a kötetben a Petőfi-, Arany- és 
MacMcTi-fordító Hviezdoslav „Véres szonettjeiből" 
is közöl fordításában hármat, továbbá Laco Novo-
mesky egyik rövid versét: „Dal egy öngyilkos te
metésén". 

Rendkívül rajongott Adyért, a Nap és a Hold 
nagybetűs írása is Ady-hatás. Az 1924 karácsonyá
ra kiadott Ady-Emlékkönyv lapjain nosztalgiával 
sóhajt fel egy szonett elején: 

„Csak egyszer láttam volna kínzott testét, 
szomorú szeme látnoki csodáit 
hallgattam volna füttyét is sokáig 
ha Magány hozta Elébe az estét". 

Az utódállamokban levő magyar irodalmak va
lamennyiének zászlajára Ady neve volt írva. Mi
lyen szomorú azt leírni, hogy az akkori Magyaror
szágon (egy értő baráti réteget kivéve) akkor pocs
kondiázták legjobban a századunk haladó szelle
mét leginkább meghatározó költőóriást. 

Sebesi Ernő dr. további életébe beleavatkoztak 
az újinkvizíciós faji törvények. Tiso fasizmusa elől 
1941-ben menekülnie kellett. Budapestre került, 
majdnem csöbörből vödörbe. Jobban mondva hó
héroktól hóhérokhoz. 1944-ig sikerült álneveken 
bujkálnia, a főváros ostroma alatt tűnt el véglege
sen. Találgatás lenne, hogy valamelyik rom temette 
el, vagy tarkólövéses „szertartás" után zajló Du
nánk lett a hullámsírja. 

Megbékélést hirdetett a gyűlölködés paroxiz-
musa idején, vállalta a kisebbségi magyar író nem 
előnyös helyzetét, végül a szégyenletes megkülön
böztetést. És a természetellenes halál, amely (bár
hogy is történt) orvosíró mártírrá avatta. 

Szállási Árpád 


