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Egyik legnagyobb tanító egyéniségét veszítette el benne az irodalom. 
Mert Gyergyai hosszú és szinte utolsó leheletéig tevékeny és szorgalmas 
életének sok nagy eredménye volt: műfordítói életműve éppúgy kiemel-
kedő', mint esszéírói teljesítménye; de legnagyobb „alkotása" talán a 
legmegfoghatatlanabb: pedagógusi munkája. 

Szenvedélyes szerelmese volt az irodalomnak, a szóvarázsnak. Egy 
jellem-alak fejlődése éppúgy bűvöletbe tudta ejteni, mint egy különösen 
melodikus verssor; Kassák költői újítására éppúgy fogékony volt - s 
már a kezdetektől kezdve! - mint Móricz jellemábrázoló gazdagságára, 
vagy Szabó Dezső dinamizmusára. Mindezt nagyszerű kritikákban, 
esszékben tudta elmondani, melyekben a teljesítmény iránti tisztelet 
egyedi, utánozhatatlan módon ötvöződött a hibák, a gyöngeségekkel 
szembeni iróniával. De ez az ötvözet a legemlékezetesebben szóban 
nyilatkozott meg: órán vagy baráti beszélgetésben. Mint középiskolai 
tanár, mint az Eötvös-collégium, majd mint az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem tanára, tanszékvezetője nemzedékek sorát bűvölte el 
egyedi előadásmódjával; s e bűvölet nem volt öncélú valami, puszta 
gyönyörködés: akit elbűvölt, azt le is nyűgözte, s egy életre tette az 
irodalom értő szerelmesévé, lett légyen belőle később pincér vagy vezér-
igazgató, tanár vagy újságíró. 

írott életművének zöme műfordításaiban, elméleti tevékenységének 
zöme a francia irodalom múlt s jelen nagyjainak irodalmi portréjában 
található. Ezekhez képest szinte marginális esszéinek, kritikáinak az a 
sora, amelyet a magyar irodalomról, magyar írókról írt. Ezeknek az 
írásainak túlnyomó többségét az igen jellemző A Nyugat árnyékában 
cím alatt gyűjtötte össze: valóban a Nyugat volt élete másik (az Eötvös-
collégium utáni és melletti) meghatározó élménye: Osvát és Babits, 
Kosztolányi és Móricz - , s akit személyesen nem ismerhetett, de aki 
eltörölhetetlen nyomot hagyott rajta is, mint egész nemzedékén: Ady. 

Irodalomszemléletét Riedl Frigyes és Horváth János, Lanson, 
Brunetière és Faguet formálták; de nem kevésbé a modernek, Thibaudet 
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és Marcel Raymond. Ennek az irodalomszemléletnek a lényege - és 
legvonzóbb vonása - az élmény-tolmácsolásban rejlett: egyedi, utol-
érhetetlen módon tudta továbbadni tetszését, nemtetszését egyaránt. 
Cikkei, tanulmányai látszatra egyetlen kedélyállapot hirtelen láva-
ömlései; csak a tüzetesebb tanulmányozás árulja el, mennyi munka, 
filológusi pontosság rejlik e látszólag (és lényegében) lírai sorokban. 

Nagy tanítómester volt - s elmúltával sem szűnik meg tanítani, 
pusztán most már az ő alakja is bevonul azok közé, akiket ó' maga 
rajzolt meg: ,,a Nyugat árnyékában" felfénylő' nagyok, elkövetkezendő 
nemzedékek számára is példát adó mesterek közé. 
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Kutatómunkájának középpontjában az egykori Magyarország nem-
zetiségi kérdése állt. A történeti téma azonban összefonódott a közép-
kelet-európai nemzetek közti szellemi, különösen irodalmi kapcsolatok 
történetével. Ez a kettősség kíséri végig pályáján, melyet a feladat 
nagysága küzdelmessé is tett. 

Három évtizedet töltött a Széchényi Könyvtárban, alaposan meg-
ismerve és feldolgozva annak - munkája számára nélkülözhetetlen — 
anyagát (különösen pedig kiaknázatlan hírlapgyűjteményét). A könyv-
tárosi munka kötöttségei közt élve, tájékoztató vagy késő esti ügyeleti 
szolgálatot ellátva is maradt ideje tanulmányainak, szöveggyűjteményei-
nek, bibliográfiáinak anyaggyűjtésére. Minden hozzá forduló olvasó, 
kutató vagy egyetemista számíthatott körültekintő bibliográfiai segít-
ségére, a kutatópartner álláspontját tisztelő tanácsára. Kutatási területe 
éppen a Széchényi Könyvtár könyv- és hírlapszolgálatában tette 
tájékoztató munkáját hézagpótlóvá, nélkülözhetetlenné. Munka-
asztalánál megfordult a kelet-közép-európai kapcsolattörténet szinte 
minden hazánkba látogató külföldi kutatója, magyarok és nem magya-
rok, hogy megvitassák témáikat, kicseréljék a közös szakma híreit, 
segítségét kérjék. Ezek az emberi, gyakran baráti kapcsolatok mind a 
vendég, mind a vendéglátó munkája számára bizonyára termékenyítők 
voltak. 

Élete munkájának termése nagy és változatos. A felszabadulás után 
a Századok és tanulságok című gyűjteményben, a haladó magyar polgári 
történetszemlélet legjobbjainak társaságában nyolc történeti esszével 


