
S E B E S T Y É N G Á B O R N É 
(1925-1975) 

„Kháron ladikja nem akkor indul velünk 
midőn lezárul és befagy a szem. 

Zord átkelők soká nyitott szemmel megyünk 
a végzetes vízen." 

Embernyi létünk mélyebb értel
mét kutató költő vallomásában a tény
szerűségnél fogva örök érvényű és min
den emberre vonatkozó igazság tükrö
ződik. A születés pillanatában induló 
élet a mozgás, a szüntelen változás 
útján halad előre és a bejárt út hosszú
ságától függően, rövidebb-hosszabb kor 
elérése után a mozdulatlanságba mere
vedéssel mindig véget ér. 

Elhunyt embertársaink, hozzátar
tozóink és szeretteink, barátaink és 
munkatársaink életére való visszaemlé
kezéskor a bejárt út emberségbeli tar
talma mellett annak hosszúságát is 
számba vesszük. Emberi természetünk
ből fakad, hogy e számbavételnél a 
visszavonhatatlanul és megmásíthatat-
lanul lezárult életutat befejezettnek 
szinte sohasem érezzük. 

A sok szenvedés után, 1975. de
cember 29-én elhunyt dr. Sebestyén 
Gáborné gazdasági igazgatóhelyettesre 
visszaemlékezvén, az életében felcsilla
nó lehetőségek valóra váltásának elma
radását különösen érezzük, a gyerme
ki, házastársi és szülői mivoltából eredő tennivalók bevégezetlenségét pedig 
sejtjük. Azt pedig, hogy a halálával intézményünket is sújtó veszteség milyen 
nagy, tudjuk. 

Hivatali életútja röviddel a középiskolai érettségi után, a vérzivataros máso
dik világháború befejeződésének évében a közművelődési területen kezdődött 
és az íróasztali munkára külsőleg amúgy sem jellemző látványos eredményekben 
nem bővelkedett. Minisztériumi és intézményi munkahelyek után az Országos 
Széchényi Könyvtárhoz 1952. augusztus 1-én került. A gazdasági ügyek vitelében, 
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intézésében, majd viszonylag rövid ideig tar tó részbeni irányításában a rábízott 
feladatokat mindig példamutató szorgalommal és megbízhatósággal, magasfokú 
kötelességtudattal végezte el. Munkája eredményességének elismeréseként juta
lomban és miniszteri kitüntetésben többször is részesítették. 

A rábízott ügyeket és munkatársakat komolyan vette, szakképesítését kitű
nő eredménnyel szerezte meg. Ily módon a szakmai feladatainak minél színvona
lasabb ellátásához szükséges fontos előfeltételeket biztosította. 

Az emberi élet különböző területeiről teljes mértékben soha ki nem küszö
bölhető hibákat és gyarlóságokat, ellentmondásokat és fonákságokat nemegyszer 
a szenvedélyességig menő kíméletlen őszinteséggel, de mindig a segíteni, a javíta
ni akarás szándékával ostorozta vagy tet te szóvá. 

Gondoskodása, az életjelenségeket mindig józan okossággal értelmező fi
gyelme a rábízott emberekre és ügyekre, családtagjaira egyaránt kiterjedt. 
Gondoskodásának köréből csak egyvalaki, saját maga maradt ki. Az életből 
ráháruló feladatok ellátását, a hivatali és családi kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését megroppant egészségi állapotának idejekorán történő helyreállítását 
is elmulasztva, önmaga egyéni érdeke elé helyezte. A magasrendű kötelességtudat 
alapján végzett szolgálata ily módon a szocialista ember fejlett közösségi érzéséről 
is tanúskodik. 

A közösségi érzés, a közös ügyeinkben tenni- és szolgálni akaró meggyőződés 
vezette a Magyar Szocialista Munkáspárt tagjainak a sorába. Feladatait pár t tag
ként különösen példamutató hűséggel és megbízhatósággal, magasrendű felelős
ségtudattal végezte. A pár tmunka végzése során kiérdemelt megbecsülés és biza
lom egyik jele, hogy a Gazdasági Hivatalban haláláig a pártcsoportbizalmi teendő
ket lát ta el. 

Az új feladatok elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges alkalmazkodó
képesség élete végéig töretlenül élt Benne. Ez a tény is arra utal, hogy valóban 
fiatalon, tetterős életkorban távozott körünkből, hiszen az öregedés a gerontoló
gusok egybehangzó véleménye szerint az alkalmazkodóképesség csökkenésével, 
az új követelmények és adottságok eleve történő visszautasításával kezdődik. 

Dr. Sebestyén Gábornétól, a baráti és munkatársi megszólításunk szerint 
Ju tká tó l azzal búcsúzunk, hogy a világirodalmi rangot nyert magyarországi szár
mazású költő nemes és ezért igaz gondolatára emlékezünk és emlékeztetünk: 

„Ahogyan a halottainkat tiszteljük, úgy viselkedünk az élőkkel is ." 

Fabry György 
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