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nek a tanúbizonysága szerint, feltétlenül ez a
helyzet. Kérem a jelenlévõket, legyenek nagyon-
nagyon büszkék önmagukra.

És még jóérzésemrõl szeretnék beszámolni.
Semmi, de semmi különbséget nem találtak a
városi és a megyei könyvtárak produkciói közt.
Illetve egyetlen egyet: a megyei könyvtárakból
több cédula érkezett vissza. Azt hiszem, ez az a
mennyiség, ami még (vagy egyáltalán) nem je-
lent minõségi különbséget. Hogy jövök én ah-
hoz, hogy dicsérjem a városi könyvtárak helyis-
mereti munkáját. Nem is én teszem. A felmérés
anyaga maga teszi ezt helyettem.

Utolsó elõttiként házigazdánkhoz fordulnék.
Jóllehet Halas nem szerepelt a felmérésben, azért
õ is szerepel legalábbis egy kérdõíven. Valaki
azt kérdezte, kik voltak Kiskunhalas díjugrató
lovasversenyeinek díjazottai. A válasz – persze
– teljes körû volt.

És most már igazán zárásként. Volt egy
olyan kérdés (szakdolgozótól származott), hogy
Lisztes László élete és munkássága. Én, öreg-
emberként, valahai barátomnak tekinthetem
Lisztes Lászlót, de azt hiszem, a fiatalok is
mesterükként tisztelik mindannyian. Hadd kí-
vánjam mindenkinek ebben a teremben, saját
magamnak is, hogy minél késõbb váljunk
referenszkérdéssé.

Vajda Kornél

Szerencsénk volt, mert
ismerhettük õt*

Rády Ferenc halálára

Tudtuk, hogy beteg, de a lendülete rácáfolt erre
a tényre.

Tanított, olyan friss örömmel, amely csak a
pályakezdõk, a romlatlan hitû frissdiplomások
sajátja, azoké, akik még nem koptak bele a min-
dennapi rutinba.

Úgy tudta átsugározni a szakma szeretetét,
ahogyan csak kevesen, s tette mindezt szelleme-
sen, remek humorral. A felfedezés örömével ta-
nított, ez volt az élete, a katedra hívta vissza a
betegágyból, nem hagyta beletörõdni a sorsába,

így történhetett,
hogy halála elõtt
három nappal még
tanított.

Nem adta meg
magát! Amikor né-
ha megszédült a
tábla elõtt, kicsit
várt, míg vissza-
nyerte egyensúlyát,
és kis félmosollyal
kijelentette: Ne

menjenek kemote-

rápiára! Vacak

dolog! És folytatta a tanítást, mintha minden
rendben volna. Így mutatott példát, hogy az el-

kerülhetetlenre kár szót vesztegetni, addig, amíg
lehet, tennie kell a dolgát mindenkinek.

Tudta és mondta is: Én fogok gyõzni, nem a

betegség.
S bár most itt állunk, mégis neki lett igaza,

mert gyõzött, bennünk, tanítványaiban, akik to-
vábbvisszük a szellemiségét, s gyõzött azokban
is, akik ismerték és akiknek példát mutathatott
helytállásból, emberi erõbõl.

Pribojszky Eszter

Rabindranath Tagore:
Béke veled

Béke veled, béke szívem.
Válni kell, váljunk szelíden.

Teljesülés ez a bús út.
Nem halál. Mondj néma búcsút.

Bánatunkból dal, mesés lesz,
vágyunkból emlékezés lesz.

A fészekrõl messze röppen,
száll, tovább, vidám körökben.

A kezed még lanyha, drága,
halk legyen, mint éj virága.

Csöndben állj, Föld és – csodás dal –
most beszélj a hallgatással.

Lámpámat magasra tartva
fényt vetek nagy-nagy utadra.

(Kosztolányi Dezsõ fordítása)* Elhangzott Rády Ferenc temetésén, a sírnál




