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Bekövetkezett a hihetetlen: Lívia nem ül többet a szerkesztőségben, 
nincs, aki minden telefonszámot, címet fejből tudna, aki pontosan 
emlékeznék vissza tizenöt esztendő szerkesztőségi ügyeire, nincs, aki 
ösztönös jóindulatával, segítőkészségével, emberi tapintatával igyekez-
nék elegyengetni a filozopter-faj sokszor borzolt idegeit, aki csendes 
diszkréciójával merítené a feledésbe a mások és saját maga sérelmeit. Ö 
maga gyakran mondogatta az utolsó egy-két évben, mióta betegségével 
küzdött s egyre világosabban látta e küzdelem sötét árnyékait: hanem 
én csinálom, csinálja majd valaki más, senki sem nélkülözhetetlen . . . 

S most, hogy ez a jóvátehetetlen helyzet bekövetkezett, érezzük 
csak: nem mindegy, hogy ki csinálja azt a bizonyos munkát, bármilyen 
szerény legyen is az; a munkás rajtahagyja egyénisége jegyét a munkája 
eredményén. S most látjuk csak igazán, hogy mily sokat ér s mennyire 
nélkülözhetetlen ez az egyéni jegy. Líviánál ez egyet jelentett a hibát-
lanságra való törekvéssel, a kis és nagy ügyek egyformán szenvedélyes 
elintézésére - és jó elintézésére - való vággyal. 

Azt hiszem, egyénisége alapvonása volt az áldozatkészség. Egész 
élete ennek a jegyében telt: családi élete csakúgy, mint hivatali léte. 
Mindig úgy érezte, úgy tudta, hogy az ő munkája valami nagyobb ügyet 
szolgál: a családi békét, fia egészségét és munkaképességét, az Irodalom-
történet című lap s az Irodalomtörténeti Társaság ügyét s ezen keresztül 
az irodalomtörténet, a magyar irodalom, az irodalomoktatás nagy és 
nemzeti ügyét. De ez a meggyőződése sohasem a saját személyisége 
fontosságának a fénybe tolásával valósult meg nála. Éppen ellenkezőleg: 
beleolvadt, feloldódott az ügyben, amelyre lelkét adta, s nem sajnált 
érte fáradságot, időt, ideget. 

Több mint másfél évtizedet dolgoztunk együtt. Ez alatt az idő alatt 
Lívia eggyé vált a lappal s a lap ővele; ez alatt az idő alatt Lívia a böl-
csészkari magyar irodalmi tanszékcsoport egyik legismertebb és legáltalá-
nosabban kedvelt alakjává vált. Joggal mondhatni, kulcsember volt: 
nemcsak a lapcsinálásban, de a tanszékcsoport minden ügyében-bajá-
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ban, a felkorbácsolt indulatok lecsillapításában, a jó ügyek szolgála-
tában, a túlzott egyéni ambíciók csöndes helyretételében. Szíve, esze, 
kedvessége féltő' gondossággal kísérte minden lépésünket a közéletben s 
a Pesti Barnabás utcai folyosókon egyaránt — s szíve, esze, kedvessége, 
szerető gondossága velünk marad. Minden jövendő lépésünkben, meg-
írandó sorunkban lélekben előtte is vizsgázunk újra meg újra. S e vizsga 
szigorú lesz, mert ő már nem bocsáthat meg nekünk - de igényessége 
velünk marad, míg csak élünk s reá szeretettel és fájdalommal em-
lékezünk. 

NAGY PÉTER 

OLTVÁNYI AMBRUS JUTALOMDÍJ 

A 19. század kutatói számára - Oltványi Ambrus kívánságára -
alapítvány létesült. 

Célja a 19. századi - ennek hiányában az azt megelőző korokból 
származó - szöveg kiadások gondozásában végzett eredményes munka 
(textológia) jutalmazása. 

A jutalomdíjból évente egy, arra érdemesnek ítélt személy részesít-
hető. Kiemelkedő munkásság esetén a jutalomdíjat ugyanaz a személy 
többször is megkaphatja. 

A jutalomdíj odaítélésére egy három tagú bizottság jogosult, amely-
nek elnöke az Egyetemi Könyvtár Főigazgatója, tagjai a Magyar Iroda-
lomtörténeti Társaság tagjai közül a bizottság elnöke által felkért két 
szaktekintély. 

A jutalomdíj átadására minden év szeptember 30-án Oltványi 
Ambrus halálának évfordulóján kerül sor. A díj összege a kétszázezer 
forintos alapítvány évi 9%-os kamatának 80%-a. 




