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Búcsú Sőtér Istvántól*

"Betegsége messze vitte. .. míg most a halál egyszerre megint közel hozta" - mondta Babits Mihály
Kosztolányiról, S hozzátette még: ,,Az ember elment, az író itt maradt." Ez a gondolat szolgáljon
vigaszunkra, amikor a Magyar irók Szövetsége és az egyetemes magyar írótársadalom nevében
búcsúzunk Sátér Istvántól. Mert a búcsú f.ijdaIma, gyásza csaka véges testet illeti. Az író, a gondolkodó, az
alkotásait létrehozó szellem érintetlen tisztaságában él közöttünk továbbra is, ránk sugároztatva
komolyságát, figyelmes nyitottságát, mely életművénekegyik legrokonszenvesebb jellemzője volt. Az
utókor - szerencséjére - megismerhet egyet-mást az ember valóságából is. Regénytetraiógiájának,
korunk regényciklusának höse, Ettre Ferenc ugyanis természete szerint erőtvesz a halálon és köztünk él
tovább. Ettre ugyan nem Sőtér István, mégsem merészség összekapcsolni kettejüket Az írót és hősét

egyként jellemezte az értékek maradandó voltában, újrateremthetőségébenvaló hit, mindketten arra
törekedtek, hogy ezek a szellemi értékek legyőzzék az időből áradó feledést, az emberi közönyt és
rosszindulatot. A kor nem mindig kedvezett nekik. Ilyenkor szelíd nyugalommal és eltökéltséggel
húzódtak vissza a zöldellő kertbe, a virágok közé, abol a szellemvirágaiis nyíltak, s itt, ebben a termékeny
magányban ismerték meg teljes mélységében a szeretet bölcsességét.

A létről való mélyebb tudás komolysága és megrendültsége hatja át Sötér István írói életművét.E
felé törekedtek mohó kielégítetlenséggel a Fe/legjárás ifjú hősei éppen úgy, mint későbbi

regényeinek és elbeszéléseinek finoman kimunkált alakjai, közöttük a bölcs Fábián Kristóf, aki
birtokolja is ezt a bölcsességet, mely sebezhetetlenné tesz a rosszal szemben. Ezt a csodálatos erényt
birtokolja az író is, s birtokolhatóságának reményével ajándékozza meg mindenkori olvasóját.

Ettre Ferenc egy alkalommal vívödva gondol arra, hogy kézen fogja lányát és hazavezeti őt - a szeretet
jogán. Ha tehetnénk, ezt cselekednénk most mi a halottal. Életre keltenénk őt, s kézen fogva
visszavezetnénk a létbe, mert szerettük és szeretjük. De épp ez az érzés teszi kötelességünkké, hogy ha
nem éleszthetjük fel is, óvjuk és őrizzük azt a szellemi örökséget, melyet alkotásaiban hagyományozott
nekünk. Nehéz és értékes örökség ez, méltó irodalmunk legnagyobb hagyományaihoz.

.Aki a halál közeledtét érzi, az kezdjen erkölcsösen élni, máskülönben már akkor is hiányozni fog az
életből, amikor még jelen lesz benne." Sőtér Istvánnak e szép és igaz gondolatát mi, akik elveszítettük őt,

egészen másként éljük meg. Hiányát gyászoljuk, és veszteségünket siratjuk. De legalábbis sejtjük, hogy a
veszteséget a következő nemzedékek már nyereségükként értékelik, midőn belépnek művei édenkert
jébe, meghallják az édes Vitéz mély, hűségesen zengő hangját s átélik a barátságnak, a szilárdságnak azt a
könnyes érzését, melyet e magát szemérmesen rejtegetőernber csak közvetetten vallott meg.

Ebben a szelíd magányban azonban mindig érzékelni lehet a várakozó lélek eltökélt tartását, józan,
jövőre tekintő aranyérzékét. mellyel mindenkor segít megteremteni az élet igazi értékrendjét. Ez a
tudat és felismerés ad erőt a gyászban és meggyőződésünk szerint ez teszi Sőtér István életművét

maradandéva.

Rónay László

• A Magyar frók Szövetsége nevében mondott gyászbeszéd.
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