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Kedves Laci!

Nagyon sokáig s nagyon nehezen kerestem a

szavakat, melyek talán részben kifejezhetnék mind-

azt a döbbenetet, ürességet és fájdalmat, amit

tragikusan hirtelen jött és érthetetlen halálod oko-

zott. S legfõképpen mindazt, amit te magad jelen-

tettél, aki te magad voltál, a családon, baráto-

kon, ismerõsökön túl egy könyvtár, egy könyvtári

közösség s a legközvetlenebb munkatársaid, kol-

légáid, tanítványaid, mondhatom – barátaid szá-

mára. A hiány teljességét, a csend hangjait, a
logikai s érzelmi inadekvátság megfelelõ szavait

megtalálni alighanem képtelenség lenne. A búcsú

ezért, ha végsõ is, hitünk szerint nem végleges,

abban az értelemben, hogy nem pusztán lezár,

de megnyit, tovább is éltet valamit. Továbbéltet

belõled, emlékedbõl, gesztusaidból, szeretetedbõl.

Leginkább tehát lényed egyediségébõl, melyet nem

is tudna, nem is lehetne képes, sem pedig hivatott

egészében megidézni. Megnehezült szívünkkel csak

szubjektív búcsút inthetünk, esetlenül dadogha-

tunk. Mert gyászunk mély, csöndje pedig másféle

csönd, mint az olvasótermeké, másféle, mint az
elõadótermeké. Emlékezésre sarkall, önmagára s

rád figyel, de aligha tud még teljességében emlé-

kezni. Csak foszlányokat villant elõ életed, lényed

mozaikjaiból, amint személyes emlékek zúdulnak

egymásba az idõ s a tér logikáját semmibe véve.

Képeket sorjáz, amint egy közösség élén állsz, s

mégis köztük, velük, értük vagy, értük beszélsz,

küzdesz, örülsz vagy szomorkodsz, vitázol, de csak

ritkán vitatkozol – amint elfogadod a kihíváso-

kat. Amelyekbõl, lám, adatott szép számmal éle-

ted során. S amelyeknek egy részét mi, közvetlen

társaid veled élhettük meg a mindennapokban.
1987 óta, a Széchényi könyvtárba kerülésed

óta végig hiteles vezetõként igazgattad a Tájé-

koztató és Dokumentumszolgáltató Fõosztályt.

Nem fõosztályvezetõi tisztséged, de a szakma iránti

szereteted, odaadásod és végtelen lelkesedésed

volt az, ami a társosztályok munkatársai elõtt is

elismertségedet fokozta, s amelyet remek humor-

érzéked és örök érdeklõdõ természeted is nagy-

ban elõsegített. A családi hagyományokon túl

indíttatásod is erre ösztönzött. A Toldy Gimnázi-

um színjeles érettségijét az ELTE Bölcsészettudo-

mányi karának magyar-könyvtár szakja követte,
úgyszintén jeles osztályzattal. Könyvtárosi élete-

det az igazi szolgálat, s a tájékoztatás szeretete

határozta meg. A kultúra klasszikus értékeit hor-

doztad magadban. Kétszáz esztendõs céhlevelek

közt nevelkedtél igazi értelemben vett, jó polgári

családi környezetben, innen származott tudás-

szomjad is, mely az állandó értékek megõrzését

éppúgy elengedhetetlennek érezte, mint az új iránti

érzékenységed, fogékonyságod és tanulásvágyad

elnyomhatatlanságát. Érdeklõdésed ugyanakkor

sohasem sodort a végletekbe. Az értékek biztos

felismerõje maradtál, mert egyedül, vagy olykor

családod, barátaid révén akár, de mindig képes

voltál utólag is felülvizsgálni döntéseid. S erre

tanítottál, ösztönöztél másokat is. A civil megmoz-
dulásoknak lelkes tagjaként és támogatójaként

éppúgy alapító tagja voltál a Wallenberg Egye-

sületnek, mint a Budai Polgári Kaszinónak. Jó

értelemben vett konzervatizmusod és kritikus ér-

telmiségiként liberalizmusod a mai kétosztatú vi-

lágban a középenállás magányosságát is felvál-

lalta. Mert a humánumot kerested a kultúra

klasszikus és új értékei közt egyaránt. Így lehettél

több éven át lelkes tagja s szervezõje is egy ér-

telmiségi szellemi mûhelynek, amely talán éppen

az elõadók egyenlõsége, elismerésre méltóan bölcs

alázata s kultúraszeretete által szerzett igazi meg-
becsülést és patinát.

A nehéz helyzetekben is képes voltál felállni,

megújulni. Akárcsak büszkén vállalt válogatott

atléta múltadban, a könyvtárban is minden aka-

dályt sikeresen vagy éltetõ tapasztalatok árán

vettél. Küzdeni tudásod példás volt, s egészen

mostanáig, amikor már egy feletted és az orvo-

sok felett álló lappangó kórral kellett szembenéz-

ned, mindig kitartásra sarkallt. Mert örökösen ter-

veztél, tervekkel voltál tele, s ha valami mégsem

úgy sikerült, ahogyan szeretted, szerettük volna,
hát megráztad magad, s alkalmazkodva, de a célt

nem feladva tekintettél a jövõbe.

Tanítványaidat, akik közül ma jónéhányan a

Nemzeti Könyvtár munkatársai, akárcsak minket,

fiatalabb kollégáidat is készséges jótanácsokkal

láttál el. S az sem jelentett számodra gondot, ha

éppen tõlünk kellett valamihez segítséget kérned.

Hisz büszke voltál társaidra, kollégáidra, a „csa-

patra”. Azok kollektív vagy egyéni sikereire. S ha

gondok voltak, mindig kiálltál beosztottjaid mel-

lett, megelõlegezett bizalommal védted a mundér

becsületét, akár a vezetõkkel, akár az olvasókkal
szembeni alkalmi hibák, viták esetén is. Jóhisze-

mûséged és kollegialitásod büszkeségre s nem

irigységre sarkallt. Mindig csak az empatikus le-

hetõségnyújtást, a rászorulóknak nyújtandó se-

gítséget tartottad fontosnak és elengedhetetlen-

nek, nem az ezekkel való visszaélést. Rendkívül jó

kapcsolatod az intézmény egyéb társosztályaival

is a közös munkát, az együttmûködést szorgal-

mazta. Személyes sikereidet, ahogyan a mi sike-

reinket is büszkén tudtat, vallottad az osztály, a
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fõosztály, az egész intézmény hírnevét öregbítõ

sikereknek.

És ragaszkodtál az ünnepekhez! A jelesekhez

vagy a mindennapok váratlan felüdülést nyújtó,

szûkebb körben ült pillanataihoz egyaránt. A

László-napokhoz, melyeket sokáig hárman is

ünnepeltünk, s lám, most már végeszakadt ennek

is. Végképp. A téli ünnepek közt benntöltött, me-

leg hangulatú beszélgetésekhez, borozgatásokhoz,

melyeknek te adtál tónust. Legutóbb, karácsony-

kor is szívbõl tudtál örülni, hogy minél teljesebb
a csapat. Hogy mindenki ott van, hogy együtt

ünnepelhetünk. Egykoriak és újak. Akkor még nem

tudhattuk, hogy veled utoljára. Ahogyan azt sem,

hogy a sors kegye, netán fintora okán mi, a köz-

vetlen munkatársaid is éppen születésnapodon

’búcsúzunk’ el tõled testületileg utoljára. Mert

akkor még terveztünk egy vidámabb, életszerûbb

búcsúztatót is, a nyugdíjas éveket megelõlegezõt.

S te akkor is, ahogyan azután is, telve voltál ter-

vekkel. Nehéz kimondanom: mennyivel szíveseb-

ben beszélnék most ott, úgy rólad. Mennyivel

szívesebben méltatnám ott, abban a helyzetben
életed s pályád!

Mûtétedkor még telefonon beszéltünk. Közvet-

lenül azt megelõzve még életvidáman jöttél le

velem gyarapítani. Terveztünk közös ünneplést,

több közös összejövetelt. Nyugdíjasként is. Mert

nem szellemi nyugdíjba készültél vonulni. Mert

lényedhez tartozott jó kedélyed, élénk gondolat-

világod, érdeklõdésed, kritikai szellemed, örök

tettrekészséged. Okleveles könyvtárosként és ta-

nárként a szakmán túli kérdéskörök iránt is ál-

landó fogékonyságot mutattál. Az utóbbi hóna-
pokban számtalan könyvedet, dokumentumodat,

iratkötegek tucatjait adtad át nekem, s velük

együtt nyújtottad azok iránti szereteted, tudásvá-

gyad, érdeklõdésed és elkötelezettséged is, va-

gyis mindazt, ami az igazi tájékoztató könyvtáros

alapjellemzõit adja, s amelyeket mindvégig a

könyvtárnak mint munkahelynek s ugyanakkor

igazi életterednek egyszerre szentelhettél.

Néha beülök a szobádba. Komor csend zuhan

rám, személyes élettered darabjai hûvös tárgyak-

ká fakultak, s a fojtogató ürességben még mindig

azt várom, hogy hirtelen belépsz, felcsapod az
ajtót, sebbel-lobbal megigazítod a nyakkendõd,

hajad, s már kérded is, mi újság, mi a helyzet,

mik a tennivalók, melyek a tervek. Vagy éppen

sorolod a teendõket, a ház vagy a könyvtárügy

érdekében. S mondod: ezt vagy azt még beszéljük

meg. Térjünk vissza rá, próbáljuk meg még job-

bá alakítani. Aztán eszembe jut, amint olykor, ha

túl komorrá váltak a kilátások, a napi gondok,

hirtelen megszakítottad a beszélgetést, elõkaptad

leányaid vagy kisunokád fotóit, s büszke apa és

nagyapa módjára, ráncaid szelíd mosolyba si-

multak. Boldogan nyíltál meg mindenkinek, aki-

rõl tudtad, hogy õszinte érdeklõdés hajtja. (Leá-

nyod esküvõje, unokád születése ezért számítha-

tott gyakorlatilag osztályügynek a szó legpozití-

vabb, emberi értelmében.) Íróasztaloddal szem-

ben, az egyik fotelból, melyben oly sokat üldögél-

tem, míg könyvtárról, irodalomról, életrõl beszél-

gettünk, már csak a kiüresedett köteteket, díjakat,

emlékplaketteket látom. Nem érdeklõdsz többé

kultúráról, irodalomról, Erdélyrõl, emberekrõl, tu-
dományról. S mi sem számíthatunk többé segítõ-

készségedre, tapasztalataidra.

A szakmán túl olykor, bevallom, viccelõdve fi-

gyeltük, amint pohárral kezedben, ünnepelni ké-

szen, de még mindig leginkább termelési beszá-

molókhoz hasonló hosszú szónoklatokat tartasz,

amint megköszönöd a munkát. Köszönjük most

mi az értünk és velünk folytatott munkát, a szak-

mai támogatást, a baráti figyelmet! Legyen szó

tájékoztatásról, gyarapításról, a raktár, a köté-

szet vagy a mikrofilmtár értékes munkájáról. Hogy

kicserélhettük véleményünket, hogy mindig volt
mondanivalód, tanácsod, megosztható, értékes

gondolatod.

A könyv, a könyvtári kultúra, a bibliográfia

szeretetérõl, elévülhetetlen értékeibe vetett hited-

rõl tanúskodtak utolsó napjaid is. Végsõ rendel-

kezésedben – amint azt családod tagjaitól tudom

– volt erõd szeretteid mellett saját könyvtárad

egyes darabjaira is gondolni, amelyeket baráta-

idnak kívántál adományozni, emlékbe. Csak re-

mélni tudom, egyszer felismerjük majd, hogy tisz-

telgõ fõhajtáson túl valami több is jár azoknak az
elõdöknek, akik – akárcsak a kézikönyvtár hatal-

mas tereit – gyarapították és fejlesztették azt a

belsõ szellemi kincsestárat, amelyet végül ránk

hagyományoztak. S legfõképpen akkor, ha gyá-

szolunk. Mert szent és bátor dolog õszintén átélni

a gyászt. Méltó módja talán nem is lehet más,

mint az emlékezés és a szeretet.  Lelkünk képle-

tes ravatalára helyezzünk most egy-egy emlékké-

pet, borítson téged emlékeinkbõl szõtt szemfedõ!

Nagy Lászlóval szólva: „Tisztának a tisztát õriz-

zük meg, / Oltalmazzuk az idõben.”

Kedves Laci, nem búcsúzhatnék szebben, mint
annak a reményében, annak tudatában, amit vég-

sõ rendelkezésedben te magad fogalmaztál meg:

„Akiket szerettem, velem maradnak”; – s méltób-

ban sem, mint ahogyan talán utolsó soraidban

azt te magad írtad: „Béke a földön és a menny-

ben. Úgy legyen!” Pax in Terra et in Caelis, pax

eterna cum spiritu tuo, Laci!

Boka László
Elhangzott Budapesten, 2005 június 3-án, a

Farkasréti temetõ központi ravatalozójában.


