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Váratlanul, munkabírása teljében vesztette el Geréb Lászlót a magyar irodalom. Sokoldalú 
munkásságot fejtett ki, a régebbi és újabb korok egyaránt beletartoztak érdekló'dési körébe. 

Valószínűleg a családi hagyomány elhatározó ereje következtében, évtizedeken át 
vonzódott a régi magyar irodalomhoz. Nem az irodalomtörténész becsvágya fűtötte, hanem 
az a törekvés, hogy feledésbe menő értékekre és emlékekre hívja fel a figyelmet. Szinte a 
magyarországi latinság keresztmetszetét próbálta adni sűrűn megjelenő köteteivel. 

Az államalapítást követő évszázadok költészete, a középkori és humanista történetírás 
több reprezentatív képviselője (Küküllei, Thuróczi, Bonfini), a reneszánsz líra — középpontjá
ban Janus Pannoniussal—, épp úgy beletartozott munkaterületébe, mint ahogyan a XV—XVI. 
századi hazai parasztháborúk irodalma — centrumában Taurinus Stmiromachia\áva\ —, 
és általában a feudális Magyarország XVI—XVII. századi osztályharcainak forrásai sem 
kerülték el figyelmét. 

Geréb László termékeny fordítói munkásságát két okból is jelentősnek kell értékelnünk. 
Az egyik, hogy — ha nem is egyedül — de ő maga is ébrentartotta a közvéleménynek a régi 
magyar irodalom iránti érdeklődését. A másik pedig az, hogy fordításainak javarészét a prio
ritás kitüntető címe illeti meg. 

^ A régi magyar iordalmon kívül szívesen mélyedt el Geréb László a felvilágosodás iro
dalmának problematikájába is, amint ezt Csokonai-stúdiumai és Gvadányi-kiadása is doku
mentálja. Érdeklődésének igazi, nagy területei mégsem e két korszakkal függnek össze, hanem 
azzal az elmúlt ötnegyed évszázaddal, amelyet egy új társadalmi erőnek, a magyar munkás
osztálynak kibontakozása fémjelez. Szenvedélyesen érdekelte az a folyamat, ahogyan a mun
kásság az anyagi kultúrát megteremtő szerepéből fokozatosan bevonul az irodalomba, élete 
és gondjai megérintik a művészet alkotó elméit. Megjelennek a népi hősök új fajtái, a munkás
alakok, először epizódszerepekben, aztán hősökké válnak ők maguk is, s végül feltűnnek majd 
az írók, akik maguk Is a munkássorból emelkedtek ki alkotó művészekké. 

Ezt a folyamatot legteljesebben a múlt század második felének irodalmában követte 
végig Geréb László, de legújabb kutatásai már ávtezettek a XX. századba is. így alkotta meg 
először fáradságos munkával bibliográfiáit (,,A párizsi kommün az egykorú magyar irodalom
ban" Bp. 1951. — „Munkásélet és munkásmozgalom a magyar irodalomban 1867—1872" 
Bp. 1959.), majd e megbízható és szilárd alapokon alakította ki dokumentumköteteit, iro
dalmi szemelvény-gyűjteményeit. . 

Ezek sorában a legnagyobb becsű talán Táncsics Mihály válogatott írásainak vaskos 
kötete (Bp. 1957.), mely először nyújt olyan gazdag válogatást a nagy forradalmi közíró 
munkásságából, mely alapja lehetett a pályakép megrajzolásának. Ugyanígy a nép gondjaival 
eltöltött szellemű irodalom érdekelte akkor is, amikor az 1905-ös orosz forradalom magyar 
visszhangját kereste a publicisztikában, vagy a versirodalomban. A századelő társadalmi 
érzékenységű írásainak gyűjteményével („Vihar előtt" Bp. 1956.) ezt a képet szélesítette, 
gazdagította. 

Portréi közül kiemelkedik az ifjan elpusztult Darmay Viktorról, a magyar szocialisz-
tikus líra korai képviselőjéről alkotott munkája; Pogány Józsefnek, a Magyar Tanácsköztársa
ság volt népbiztosának írásait összegyűjtve pedig a magyar marxista kritika egyik méltatlanul 
elfeledett úttörőjének állított emléket. 

..• Geréb László sohasem felejtette el, hogy az irodalomkutatás feladata „a társadalmi 
valóság művészi ábrázolásának feltárása és rendszerezése." Munkásságában elsősorban a nép 
élete és sorsa érdekelte s csak ennek fényében volt hajlandó és képes értékelni és értelemzni 
irodalmi jelenségeket. Az osztályharcok és az irodalmi élet szoros kapcsolatban látott jelen
ségeit olyan területeken kutatta fáradhatatlanul, amelyekre addig még alig terjedt ki a kutatás 
figyelme, így főleg a magyar szocialista irodalom kezdeteinek feltárásában végzett maradan
dóan értékes, úttörő munkát. 

Geréb László aktív tagja volt a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak; míg egészségi 
állapota engedte, tevékenyen résztvett annak vitáin, és munkaközösségei munkájában. 
Fontosabb tanulmányainak gyűjteményét az Irodalomtörténeti Intézet adta ki „A munkás
ügy irodalmunkban. 1832—1907." címen (Bp. 1961.), az Irodalomtörténeti Füzetek 34. 
számaként. 

Élete munkássága legmélyebb szenvedélye az egykor elnyomott osztályok sorsának 
szólt, egész sor művén kívül ez az elkötelezettség a legszebb példa, melyet a kutató tudósok 
ifjabb nemzedékére értékes örökségül hagyott. I. L. 
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