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már, egyes jelek szerint a poétika- és retorikatörténettől is támogatva, 
reménytkeltően kezdenek egyesek foglalkozni a magyarországi, magyar 
és német nyelvű naptárak szépirodalmi jellegű toldalékainak rendsze-
res kutatásával: azzal az anyaggal tehát, amelyből Turóczi-Trostler 
József: „ A mese felfedezése és a magyar mese a XVIII. században" 
című tanulmányát írta, és remény van rá, hogy magyar nyelvű regény-
részletek, eddig számon nem tartott ezópusi mesék, apophthegmák 
és anekdoták tucatjai kerülnek majd elő a közelebbi jövőben, még-
pedig az általa elengedhetetlen európai háttér ismeretében, és az ő 
nyomdokait követve kerül sor talán egyszer a magyarországi latin 
regények feldolgozására. 

Sokat köszönhetünk Turóczi-Trostler kutatásainak nemegyszer 
olyankor is, amikor nevét ki se mondjuk már, mert megállapításai 
általánosan elismertekké váltak, és csak műveinek alapos ismerői 
tudják, hol az ősforrás. Ő írta le először, Beatus Rhenanusra hivat-
kozva, hogy „a magyar nyelvet írni kezdik", б foglalkozott először a 
magyarországi politikai irodalom néhány kiemelkedő termékével, ő 
fedezett fel korábban fel nem ismert irodalmi formákat és motívumo-
kat, melyeknek most is csak az ő gondolkodását és bámulatos anyag-
ismeretét követve, az európai összefüggések feltárásával lehet itthon 
nevet adni, történeti funkciót kijelölni. 

Turóczi-Trostler József személyével, kapcsolataival, gondolkodásá-
nak irányával biztosan foglalkozik még a tudománytörténet. A részle-
tes, egész életművét mérlegelő értékelés talán váratni fog magára, de 
műveltségét, kétségbe nem vonható kutatási eredményeit és sokoldalú 
munkásságának egyre inkább kibontakozó hatását, sőt a tovább-
fejlesztésre tett kísérleteket is biztosan méltányolni fogja majd az 
utókor. 
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Távozásával befejezett és jelentős életművet hagyott maga után, ha 
egyáltalán lehetséges a teljesség igényét és a befejezettség tényét egy 
ilyen szomorú alkalomból így megfogalmazni. Mégsem kegyeletes 
formula csupán és vigasztalás az ilyen kijelentés az ő esetében, hiszen 
egész élete a harmónia, a kutatásai során oly sokat emlegetett „súly-
egyen" keresése és kiküzdésének folyamata volt. Erre való hajlandó-
sága személyiségében rejlett, szemléletének integratív erejében, a 
mindenfajta szélsőségességtől való tapintatos, ám mindenkor határo-
zott tartózkodásban. Pedig az idő ellene, sok vonatkozásban a tehetsé-
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ge ellen dolgozott: drámai és kiszámíthatatlan változások, társadalmi-
szellemi megrázkódtatások kísérték életútján. Ám bárhová került is az 
egyre-másra kiéleződő helyzetekben, megvonta az illendő és szükséges 
határokat, s a szuverén gondolkodást nem adta fel olyankor sem, ami-
kor ez szinte lehetetlennek látszott. Többnyire veszteség nélkül került 
ki az ilyen konfliktusokból, sokszor az alapértékekig hátrálva vissza, 
de ott azután megvetette a lábát, s szellemisége minden erejével, kifi-
nomult stratégiával védekezett, s ahogy lehetségessé vált, tudatosan 
építette tovább életművét. 

Mondják, s talán nem is alaptalanul, hogy személyiségében volt 
valami sajátos lebegés, ifjúkori regényére emlékeztető „fellegjárás". 
Feszült helyzetekben tudott naivnak látszani, a mit sem sejtők csodál-
kozásával érdeklődni az izgalmak okai iránt. Természetesen mindig és 
pontosan tudta, hogy miről van szó. Csakhogy az ő terepe nem az 
indulatos csatározás, hanem a szellemi építkezés módjainak és lehető-
ségeinek keresése volt. Egész munkásságában az integráló eszméket 
kereste annak tudatában, s e következtetésre sokrétű tanulmányai 
révén jutott, hogy ilyen lehetőség minden történelmi konstellációban 
adódhat. Ennek a magatartásnak megfelelően választotta Eötvös 
József alakját és munkásságát nagyszabású monográfiája témájául, 
foglalt el kiegyensúlyozott, mérsékelt és szakmailag gondosan megala-
pozott álláspontot a Madách-viták idején. Bizonnyal nem tehette volna 
mindezt, ha már ekkor nem lett volna birtokában olyan szellemi ha-
gyaték, melyre támaszkodhatott. 

Ennek a nála szüntelenül továbbfejlődő hagyatéknak két lényeges 
eleme volt. Az egyik a francia kultúra hozadéka. Ennek szentelte a 
Francia szellem a régi Magyarországon című munkáját, amely már a 
második világháború kezdete után látott napvilágot, egy olyan idő-
szakban, amikor erre a szellemiségre sötét árnyék borult. A másik az a 
tartás, melyet az olyannyira szeretett Eötvös Kollégiumtól kapott 
útravalóul. Sőtér István tudósi és szépírói arculatának e vonásai 
korántsem véletlenszerűek. Egyrészt töprengések, az útkeresés komoly 
gondjai motiválták őket, ahogy erről a Fellegjárásban olvashatunk, 
másrészt megoldásuk egyszerre volt történelmi és erkölcsi feladvány. 
Sőtér gondolkodásában mély gyökeret eresztettek a liberalizmus 
klasszikus eszméi és eszményei. Azok a történelmileg érvényes gondo-
latok tehát, melyek a korai marxizmustól sem voltak idegenek, sőt 
részei voltak annak a humanitárius gondolkodásnak, melyet a mun-
kásmozgalom sohasem nélkülözhetett, ám sajnálatos módon, huza-
mos időn át, mégis nélkülözött. 

Tekintélyes irodalomtudósként Sőtér, a tudományos elemzés nyúj-
totta keretekben, mintegy történelmi kulisszák közé kényszerítetten 
igyekezett és tudott hű maradni eredendő meggyőződéséhez. E körül-
mény a maga idejében nem szolgált feltétlenül előnyére, de sikerült 
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bölcsen kivédenie hátrányait. Nem minden következmény nélkül 
természetesen. Sajátos helyzete bizonnyal hozzájárult távolságtartó 
magatartásához, amely szívélyes udvariasságban nyilvánult meg ugyan, 
de ebben mindig volt valami szertartásosság, mondhatni ünnepélyes-
ség. Lényegében a magányosság jele volt ez. Igazában munka közben 
érezhette jól magát, a dolgozószoba csendjében. A szüntelen munka 
terjedelmében is impozáns életmüvet eredményezett. Azt szépirodalmi 
munkái mellett leginkább közelebbi ismerősei tanúsíthatják, hogy 
magánéletében is egyfajta művészi igény nyilvánult meg, életvitele és 
stílusa egyként választékos volt. A dekoratív környezet, a kulturált 
természet, az emberi igényekkel összhangba hozott tárgyi világ irodal-
mi tanulmányainak is egyik kedvenc gondolata volt. Ilyen típusú 
stilizáló hajlam szépirodalmi munkáiban jól megfigyelhető. 

Sőtér István a szíve mélyén elsősorban szépírónak tudta magát. 
Helyesebben : olyan szépírónak, aki kedvelt régebbi példaképei, s talán 
a Nyugat körének szellemében is, egyszerre jelen kívánt lenni a szép-
írás és az esszé, sőt a tudomány különböző, de egymással szoros 
kapcsolatban levő tartományaiban. Ezt az ambícióját lényegében meg 
is valósította. Irodalomtörténészi, egyetemi, akadémiai, tudományos 
pályafutása, különféle hivatalai ebből a szemszögből a történelmi 
körülményekből eredeztethető kitérőként is felfoghatók. Egy olyan 
pályaszakasznak azonban, amely, ha talán némiképp el is térítette 
eredeti szándékaitól, mindenképpen eredményes volt, hiszen ide tarto-
zó munkássága, tanulmányai, esszéi, közszereplése meghatározó jelen-
tőségűek a háború utáni évtizedek hazai irodalomtudományában. 
Monográfiái, tanulmánykötetei a magyar és világirodalom több mint 
két évszázadának jelenségeit helyezik új megvilágításba. Közszerep-
lései alkalmából, tudományos tanácskozásokon, irodalomtörténeti 
vándorgyűléseinken, mint kiváló előadó, ugyanazt a gondosan fogal-
mazott, igényes és szemléletes esszéstílust képviselte, amely írásait is 
jellemezte. 

Halálával nagy veszteség érte szellemi életünket. Az még megada-
tott neki, hogy regénytrilógiáját a Bárányt szoptató oroszlán c ímű 
kötettel lekerekítse. E művében sok az önéletrajzi elem, természetesen 
a rejtőzködő stilizáltságnak azon a fokán, amely a nyílt kitárulkozás-
tól mindig is óvakodó egyéniségének egyik tulajdonsága volt. Szemé-
lyes élete, melyet éppúgy nem kíméltek meg a sorscsapások, mint máso-
két, és munkássága valami különös egységet alkotott, mondhatni 
egész életét valamiféle esztétikailag átlelkesített szabályozottságban 
látta és élte meg. Talán ez volt a biztosítéka annak, hogy azt a teljes-
ségigényt, amely témáinak szereplőit, irodalmi figuráit egyaránt elé-
rendő célként foglalkoztatta, élménnyé és tudássá avassa. 
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