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Tanuljuk, tanítjuk, olvassuk és írjuk, - hányszor leírtuk Ilikével - , hogy az értelmes halál a lét 
kiegészülése. De lehet-e értelmes az a halál, amely az élet csúcsán, a megérdemelt és megtalált boldog
ság kapujában taszítja a semmibe az embert? Tehetetlenül is tudjuk, hogy ez a halál értelmetlen, 
kegyetlen és igazságtalan, de mit tehetünk a nálunk nagyobb erő ellen? Vigaszunk az marad, hogy a 
csonka élet is győzedelmeskedhet a halálon, ha képes megteremteni önmagából az igazi embert, aki 
az élet és a világ értelme. Hiszen a halál csak akkor győzhet fölöttünk, ha életünk öntudatlan, cél
talan és korlátlan létezés. Az ember sorsa, hogy örökké visszahulljon az öntudatlan dolgok közömbös 
létébe, de e képtelenségen is győzni tud, ha tudatával és tevékenységével kiemelkedik a közömbös 
öntudatlanból, ha értelmes életével beviszi a rendet a korlátlan kuszaságba. Ilikének csak egy csonka 
élet és a korai halál jutott osztályrészül, de megadatott neki ez a győzelem: az értelmes lét, s olyan 
személyiség birtoklása, amely nélkül most szegényebb a vüág. 

Ilike, Magyar Attiláné nagyon fiatalon, közvetlenül iskolái elvégzése után került az Irodalomtudo
mányi Intézetbe, az első munkatársak közé tartozott, s egész felnőtt élete összenőtt történetével. 
Hűséges munkatárs volt, hiszen egyetlen munkahelyen, nálunk dolgozta végig azt a két évtizedet, 
ami pályája foglalata. De hűséges volt abban a nemes értelemben is, hogy egybeforrt munkáinkkal, 
feladatainkkal, terveinkkel. Nem volt nála áldozatosabb segítőnk: sohasem a nehézségeket látta, ha
nem a feladatokat, sohasem kímélte erejét, testi és lelki energiáit, feladatvállaló önzetlenségére mindig 
számíthattunk, ösztönösen élt benne ez a jóravaló hajlam, s az évek folyamán csak mélyült, határo
zottabb alakot öltött. Aligha gondolt rá, mégis életprogrammá nőtt benne a munka éthossza. Róla 
igazán elmondhatjuk, hogy tette, amit tennie kellett: azt a keretet, amit számára az élet kijelölt, telje
sen betöltötte. Úgy dolgozott, ahogyan Németh László eszményi asszony-alakjai: a háttérbe húzódott, 
kerülte a feltűnést, szerényen és szívósan végezte munkáját, de éppen ezzel lett nélkülözhetetlen ösz
tönzője és egyúttal mértéke annak a tudományos tevékenységnek, amelynek szolgálatára ő is elsze
gődött: Életvidám és ártatlan lélek volt, örömre hangolt kedély, elég akaraterővel megáldva ahhoz, 
hogy ne a könnyebbik, hanem mindig a nehezebbik utat válassza, öt is megrázták a konfliktusok, 
voltak gondjai és nehézségei szép számmal, ám ezeket is türelemmel fogadta és derűvel védekezett 
ellenük. Mindenkihez megértéssel fordult, elviselni sem bírta az ellentéteket, a megosztó vitákat 
- arra törekedett, hogy környezetében összhang uralkodjék: harmónia, melyet a szeretet és a bizalom 
szálai fonnak át. Tudta, hiszen sokszor leírta, hogy ha jól akarunk dolgozni, műhellyé kell válnunk. 
De azt már aligha sejtette — hiszen szerénysége mindig visszafogta, - hogy műhellyé éppen ő tett 
bennünket; a közös munka, a viták és a szervezettség mellé ő hozta el körünkbe az otthonosságot, 
azt az érzést, amely erőfeszítés és szándékoltság nélkül teszi közös emberi alkotássá a hivatali 
teljesítményt. Számon tartotta eredményeinket és mulasztásainkat, ismerte, értette munkánkat. Az ő 
szerepében sokan gépiesnek érezték volna a feladatot, ő pedig éppen azzal emelte ki a szürkeségből, 
hogy azonosult szerepével. Vagyis a munkamegosztás szerinti feladatkörét egy gazdag személyiség 
kifejezőjévé tette. S amit így megteremtett, az nem hivatali működés volt, hanem élet és szeretet, 
ami annál meggyőzőbb, minél inkább a szerep átélése, a funkcióért vállalt felelősség, hivatásérzet. 

A legjobb művek, melyeket leírt, mind azt sugallták, hogy az alkotásnak nem egyetlen formája 
az irodalom, a művészet vagy a tudomány. Ha az alkotás a meglévő vüág gazdagítása, akkor egy élet, 
egy személyiség, egy példa is lejegyezhet valamit, ami még nem volt, ami a világnak csupán lehetősége. 
Magyar Attiláné olyan közegben élt, ahol a pályák eredményeit művekkel mérik. Ilyen mű az ő élete 
és az ő példája is, s nem kisebb érték, mint azok. 

De hiába minden bölcs meggondolás, most mégis tehetetlen fájdalommal állunk e koporsó mellett. 
Mert feloldást nyújthat-e az értelem és az irodalom vigasztaló tanulsága? Az emberiség számára bizo
nyára, de mit ad az egyes ember számára, akit az újrarendeződött élettől, az otthonteremtés örömétől 
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és terveitől fosztott meg a kegyetlen, korai halál. Hadd búcsúzzunk hát Ilikétől, aki egész életében 
írókról és költőkről írt, egy költő, Kosztolányi Dezső szavaival, aki ugyancsak átélte a szenvedést és 
hasonló tehetetlenséggel állt a halál előtt: 

„Nem volt nagy és kiváló, 
Csak szív, a szívünkhöz közelálló 

Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosolya, 
Fukar a csalfa tündér szerencse, 
Hogy e csodát újólag megteremtse." 

A Modern Magyar Irodalmi Főosztály 
munkatársai 
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