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Gyergyai Alberthalálára
Gyergyai Albert halálhírére emlékek sokasága tolul föl bennünk, barátaiban, tanítványaiban,
tisztelőiben.Személyes emlékeinken most még valóságosabban üt át az a viszontagságos század,
melyet roppant nyolcvannyolc évével magára vett. Minden eddiginél ígazságosabb értékelést
kezdhetünk a történelem, az ő és mi magunk életidejének egyidejű szemléletében.

Hadd közeledjem hozzá először a személyesség felől.

Gimnazista voltam, amikor a városi könyvtárban kezembe akadtak akkortájt megjelenőköte
tei, a Klasszikusok (1962), a Kortársak (1965), A Nyugat árnyékában (1968). Forgatni, olvasni
kezdtem őket, könyvespolc mellé babonázva. Mondatai csobogtak, mint a forrásvidékét elhagy
ni nem akaró patak a születését segítő természetben. A gondolatok ritmusát nem érzékeltem, s
azóta is hiába kerestem kimért menetüket tanulmányaiban. Annál jobban viszont a nyelvi rit
must, a beszédritmust, egy riadt lélek csobogássá szelídített ritmusát. És mire van szüksége az ér
deklődő, tanulni vágyó ifjúnak, ha irodalommal akar foglalkozni? Alighanem arra a személyes
ségre, megindultságra, áhítatra, melyre Gyergyai adott példát alázattól és stílustól igen messze
sodródott világunkban. A vallomás akármilyenjelére, melyben fedezetet érzünk, hogy az író va
lóban föltette az életét valamire. Még évek múltán is, mikor egyre jobban érzékelhettem, hogy
megindultsága nem mindig mesterkéltség nélküli, s hogy áhítata valóban az erdőlakó riadt áhita
ta, aki - otthonának fényt-árnyékot szelíden váltogató játékához szokva - sem a perzselő síkság
ra, sem a lrófútta havas okra nem kívánkozik.

A tanulmányíró Gyergyai Albertet ismertem meg tehát, mikor kései és késve megjelent köte
teibe lapoztam? Úgy vélem, nemcsak azt. Nagy erényének tűnt, hogy mindegyik írásában telje
sen jelen volt, leplezetlenűl mutatva önmagát. Teljes jelenléte még fordításain is megérzik, holott
nem akármilyen tölgyekbe vágta fejszéjét: Voltaire, Flaubert, Valéry, Gíde, Proust, Camus ...
Egyszer jólesően jegyezhette meg: olvasói keresik azokat a műveket, melyeket ő ültetett át fran
ciáról magyarra, mert tudják, hogy megbízhatnak benne, s ha közvetlenül nem is - kivált kény
szerű hallgatása idején -, közvetve mégis őt hallhatják.

Esszéírói, fordítói munkásságának röpke jellemzése máris egységes életművet sejtet. Ezt látva
talán el sem hisszűk azt az igazságot, hogy Gyergyai Albert életútja maga volt azesetlegességek
sorozata. Említettem, hogy gyűjteményes tanulmánykötetei késve jelentek meg, az I96D-asévek
től fogva. Közel hetvenévesen vehette kézbe méltó formában irásait. Csaknem harminc-negyven
évig hevertek összeszedetlenül, s egybegyűjtésüket a kortársi. kiadói jöindulaton kívül elsősor

ban hosszú öregségének köszönheti.

l 893-ban született a Somogy megyei Nagybajomban, zsidó családból. Budapestre kerül, a böl
csészkarra, magyar-francia szakra. Az Eötvös-kollégium növendéke. Párizsba utazik, hogy ösz
töndíjas éveiben megalapozza nyelvtudását és irodalmi ismereteit, a franciák azonban a világhá
ború alatt internálják, alig-alig sikerül átjutnia Svájcba, ahol a lausanne-i egyetemen folytathatja
tanulmányait. 1919-beri érkezik haza, s a Nyugat a 20-as évektől már hozza írásait, csakhamar a
modern francia irodalom legavatottabb ismerőjének kijáró hallgatólagos elismeréssel. Mégis:
Gyergyai a két világháború között nevelősködik,egy budai középiskolában tanít, míg végre az
Eötvös-kollégium tanára lehet. Alighanem ez volt legszebb, legféltettebben őrzött címe, hiszen
mikor a budapesti egyetemre l 95D-benkinevezik, már idős is, kedvetlen is. Mert ahogy aháború
alatt testileg, most szellemileg kell rejtőzködnie .. Annak ellenére, hogy mindenki tudja róla:
A mai francia regény (1937) és a Mit olvassunk? (1946) nagy sikerű szerzője, kétszeres Baumgar
ten-díjas. Professzorrá alig, akadémikussá sose lesz: magára maradva kezdődnek nyugdíjas esz
tendői.

Zilált franciaországi évei során katolizált. A Szentírásból, az egyházatyák rnűveiből nyert
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erőt, s természetszerűleg vált érzékennyé a két világháború közötti konvertita irodalomra, első

sorban francia válfaj ára. Párizsban megfordulva későbbmegismerkedik a nagy nemzedék szinte
valamennyi jeles képviselőjével.Közös istentiszteleteikre éppúgy eljár, mint irodalmi szalonjaik
rendezvényeire, műveik bemutatásaira. .

Gyergyai kivételes figyelmének növekedését láthatjuk abban, hogy elfogulatlanul tudta mérle
gelni nagynevű pályatársainak munkásságát. Baudelaire után Claudeit tartotta a legkiválóbb
modern francia költőnek, le is fordította Odvöz/et Máriának (Annonce faite a Marie) című mű

vét, életének ismeretében azonban folyton ünnepélyes ékesszólása zavarta. A regényíró Mauria
cot szintén nagyra értékelte, szertelen bűntudatábanviszont ráismerta magamutogatás és a gyil
kos megbélyegzés ösztönére. A fiatalabbak közül Pierre Emmanuel pályáját követte nyomon,
stílusának némi mesterkéltsége azonnal szemet szúrt neki.

Gáncstalanabb stiliszta és emberismerő volt tehát, mint olykor-olykor gondolnánk. Rögtön
elkedvetlenedett, mikor művész és ember szétválásáról értesült. "Ha hiszünk a tehetség és az
egyéniség azonosságában, vagy legalább szerves és közvetlen kapcsolataikban - írta egyik Flau
bert-tanulmányában -, akkor bennünk él az a vágy, az a szomjúság, hogy egy valóban nagy al
kotót egy teljes embernek is lássunk, jónak, szépnek, erősnek, megértőnek és elfogulatiannak,
bölcsnek és könyörületesnek, egyszóval eszménynek és példaképnek a mi korlátolt, zavaroszbot
ladozó és egyezményes életünkben." így került hozzá Claudelnél, Mauriac-nál közelebb Berna
nos, vagy Sartre-nál Camus, irodalmunkból pedig Berzsenyi, Arany, Babits. Hogy eközben sok
szor az emberrel tette egyenlővéa művet, az alkotóval törődött inkább, mint alkotásával ? - Igaz.
Sainte-Beuve tanítványának vallotta magát, s örökösének azoknak az esszéíróknak, akiket az
lma az Akropo/iszon (A francia esszé klasszikusai, 1977) című válogatásában megszólaltatott.
Hogy egyeduralmában régen meghaladott és megingatott szemlélet jegyében irt, a kérdések stilá
ris és nem gondolati megoldását keresve, megújulás nélkül? - Ez is igaz. Pregnáns jelenséggé
nem utolsósorban ezért válhatott, így is messze meghaladva legtöbb kortársát, a fiatalabbakról
nem is beszélve. Lélektani értelmű esszéformájából azonban ő is keresett némi kivezetést, mikor
alkotókat, műveket, irányokat erkölcsi célzatok szolgálatába kívánt állítani. Hogy esztétika és
etika édestestvér, hogy az előbbiben, még ha nehezen észlelhetően is, mindig valamely redempci
ós folyamat zajlik le: ezt Gyergyai Albert nemcsak sejtette, hanem, úgy hiszem, mélyen is tudta,
tapasztalta.

REISINGER JÁNOS

IRODALOM

Babits Mihály költészete
Az irodarommal foglalkozó könyvek - de mond-

. hatnánk, hogy minden irodalmi mű - értékének
egyik, talán legfontosabb fokmérője, hogy meny
nyire képes belépni az olvasó tudatába, milyen
mértékben késztet továbbgondolkodásra, már
meglévő képzetek, vélemények, összefüggések át
rendezésére, felülvizsgálására.

Rába György könyvének" olvasása után a ma
gyar irodalom egyik legjelentősebb korszakának, a
századelőnek új törekvésekkel gazdag korszakáról

.kiálakitott összképünket kell felülvizsgálnunk. De
nemcsak irodalomtörténeti, hanem irodalomelmé-

• Rába György: Babits Mihály költészete 1903-1920
(Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981)

leti síkon is kérdéseket provokál a könyv: módsze
re olyan elemi kérdésekben késztet továbbtöpren
gésre, mint hogy mi is a vers, a műalkotás, és hogy
milyen eszközök segítségével ragadhatjuk azt
meg?

Rába György költői fejlődésrajzot ír; vizsgá
lódásának középpontjában tehát a versek állnak.
Versolvasatai a tudományos megközelítést, a leg
modernebb elemzési eljárások poétikai elméletek
felhasználását, a filológiaiadatfeltárást és az intui
tív, érzékeny versértést egyesítik. Rendkívüli ala
possággal, mindenre kiterjedő figyelemmel deríti
fel a vers keletkezésénekéletrajzi, szellemi, kultúr
történeti, társadalmi körülményeit, azt a bonyolult
hatásmechanizmust, amely kialakitja a műalkotás

végső arculatát. A vers ebben az olvasatban, ami
kor is történetiségében, folyamatok részeként ér
telmezi, több is lesz, mint pusztán irodalmi mű: a
kor, a történelem egyedi és megismételhetetlen le
nyomata, keresztmetszete, mely az írói szubjektu-
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