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GÁLOS R E Z S Ő 
( 1 8 8 5 — 1 9 5 4 ) 

Amikor 1945 tavaszán a nagy harcok hullámai elültek, s iskoláinkban, tudományos 
társaságainkban a munkát ú j ra megkezdve számbavettük a megmaradtakat , a lassan gyüle-
kező irodalomtörténészek között frissen, bizakodva, jó kedéllyel jelent meg Gálos Rezső, — 
s ettől fogva találkozóinknak sűrűn látott vendége lett ; k i tar tot t köztünk nemrég bekövet-
kezett haláláig. Részt vet t a megújult Magyar Irodalomtörténeti Társaság munkaközösségei-
nek munkájában, újból bekapcsolódott az Akadémia Magyar Irodalomtörténeti Állandó Bi-
zottságába, s nagy, szintetikus tervekkel foglalkozott, amelyek egyrészét valóban sikerült is 
befejeznie. 

Akkor, amikor köreinkhez közelebb került, életkorban sem volt fiatal, s az irodalom-
történet munkásai közt is régóta ismert volt a neve. 1885-ben született Budapesten ; egyetemi 
tanulmányait Budapesten és Kolozsvárott végezte, de hallgatott egyetemi előadásokat Ber-
linben és Lipcsében, s hosszabb időt töl töt t a müncheni egyetemen is. Irodalomtörténeti mun-
kásságának kezdő lépéseit az első világháborút megelőző évtizedben te t te meg ; tudományos 
szemlélete és módszere lényegében már ekkor kialakult, vagy legalábbis az ekkor kapott ösz-
tönzések alapján fejlődött tovább. A hazai és a német irodalomtudományban a pozitivizmus 
és az ú. n. összehasonlító módszer virágkora volt ez, amely nagyra értékelte a filológiai apró-
munkát ; a szintetikus látás és rendszerezés iránt kevés érzéket muta to t t , fu to t t az irodalmi 
»kölcsönzések« és »hatások«, motivumvándorlások délibábja után, — de művelőitől józan-
ságot, tudós lelkiismeretet és nagy tárgyi tudást , folytonos búvárkodást és egyre növekvő 
anyagismeretet követelt meg. Gálosban mindenképpen megvoltak ennek az iskolának a hibái 
és fogyatékosságai, — de erényeit is igen magas fokon kifejlesztette. Két olyan lendítője volt 
munkájában, amely bármelyik tudósnak becsületére válna : a lankadatlan kutatószenvedély 
és a tények szeretete. Századunk elejének budapesti egyeteme s a Budapesti Philologiai Tár-
saság és folyóirata : az Egyetemes Philologiai Közlöny, nagy külföldi példaképektóTtámogatva, 
nálunk is kifejlesztett egy filológus-iskolát, amelynek Gálos eleinte fiatal katonája volt, a fel-
szabadulás utáni években pedig már egyik utolsó nagy képviselője. — Oktatói pályáját 
1908-ban a temesvári városi fiú felsőkereskedelmi iskola tanáraként kezdte, 1914-ben kato-
nának \ o n u l t be, s az akt iv frontszolgálatot vál tot ta fel 1918-ban a győri női felsőkeres-
kedelmi iskola igazgatóságával. 

Tudományos működésének 1918, helyesebben 1914 elé eső első szakasza tárgykörben 
még elég széles és változatos ; nagyobb alkotást alig is hozott létre, de már szerepel későbbi fő 
érdeklődési területe : a felvilágosodás korának irodalma. Nyelvészeti cikkecskék, szó- és szó-
lásmagyarázatok, számtalan apró könyvismertetés, Hebbel Judi t - jának fordítása, stb. mellett 
már két felvilágosodás-kori lírikusunk köti le érdeklődését : Dayka Gábor, akiről az E. Ph . 
K. 1913. évfolyamában írt hosszabb értekezést, és Szentjóbi Szabó László, akinek összes köl-
teményeit a Régi Magyar Könyvtárban adta ki alapos bevezetéssel és jegyzetekkel (1911), 

A Horthy-ellenforradalmi korszakot majdnem egész terjedelmében Győrött , új állomás-
helyén töl töt te ; ekkor került személyesen is közelebbi kapcsolatba a budapesti filológus- és 
pedagóguskörökkel. Tudományos munkájának ekkori irányvonala, módszere sok tekintetben 
a régi maradt ; erre vallanak nagy száiTiban közölt apró adatközlő és' összehasonlító cikkei, 
ezeknek száma többszázra rúg ; sok jelent meg helyi napilapokban és népszerűsítő folyóira-
tokban ; hanem ha munkásságát egészben nézzük, mégis észre kell vennünk ra j ta az idők tor-
zító nyomát. Igaz, ezt bizonyos fokig érdeméül kell betudnunk : azok közé tartozott , akik nem 
adták be a derekukat a szellemtörténeti iránynak és szemléletnek ; de a húszas évek soviniszta, 
álnemzeti iránya és célkitűzései egy időre őt is hatalmukba ej tet ték. A 20-as forduló után 
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tudománypolit ikai és világnézeti tájékozódásában Császár Elemér és elvbarátai mellett 
kötöt t ki ; nyíltan jelét adta a modern magyar költők, főleg Ady iránti megnemértésének ; 
magyar irodalomtörténeti tankönyvet írt Császár Elemér »közreműködésével« (1922), szerző-
társa lett a tankönyvírásban Pintér Jenőnek is. Ebbe az összeiüggésbe tartozik az is, hogy 
filológiai készültségének teljes fegyverzetével igyekezett cáfolni legrégibb bibliafordításunk 
huszita eredetét. (Legrégibb bibliafordításunk, 1926. és 1928.) Ez az állásfoglalása hozta őt 
közel később az ellenforradalmi kor akadémikusaihoz és az akkori irodalomtörténeti bizott-
sághoz. De talán nem szépítés azt mondani, hogy tankönyvei és hasonló művei valódi tudo-
mányos munkásságának csak mintegy a perifériáját jelentik, ugyanúgy, mint a Győrött 
végzett, talán túlságosan is extenzív tudománynépszerűsítő és társadalmi munka. 

Irodalomtörténeti munkássága ekkor kezdett szorosabban a 18. századhoz és a 19. szá-
zad első évtizedeihez kapcsolódni ; kétségtelenül része volt ebben bizonyos helyi vagy dunán-
túli hagyományok sugalmazó hatásának. A két Amadé, Kisfaludy Sándor és Berzsenyi voltak 
ennek a munkának a fő centrumai, de fu to t ta általában a testőrírókra és a felvilágosodás idő-
szakának más lírikusaira is. Egy bonyolult kor zűrzavaros szálait bogozta Gálos fá radhata t -
lanul. Kisfaludy Sándorral szemben régi adósságokat törlesztett : előbb életrajzának néhány 
homályos időszakát tisztázta, azután 1931-ben vaskos kötetben adta ki Kisfaludy Sándor 
hátrahagyott munkáit . Az Amadékkal kapcsolatban nagy adatfeltáró munká t végzett a családi 
le\ él tárban (a levéltári kuta tás élete végéig szinte vadászszenvedélye maradt); nemcsak az apa, 
Amadé Antal verseit szedte össze és adta ki (R. M. K. 40.), hanem fölfedezte és kiadta a fiatal 
Amadénak is egy csomó ismeretlen versét (ItK 1936, Győri Szemle 1936). Ez alapon készült el 
ezidőbeli legnagyobb alkotása : Amadé-monográfiája (Báró Amadé László, Pécs, 1937-). 
A felszabadulás után írt író-monográfiáinak fő jellegzetességeit már ez a monográfia feltünteti . 
Gálos elsősorban a pozitív tényeket tiszteli ; főcélja az életrajz minden részletének, az ese-
mények és művek időrendjének kétségtelenül világos tisztázása. A műelemzésre, Amadé 
lírájának összefoglaló jellemzésére is tesz kísérletet, s ez ilyes próbálkozásai közül a legsikerül-
tebb ; szintetikus ereje figyelemreméltó, bár itt is alig ér el az irodalom történeti összefüggé-
seinek, mozgalmainak, irányvonalainak felismeréséig. 

Fejlődésére jó hatással volt az, hogy 1928-ban a pécsi egyetem bölcsészeti karán meg-
szerezte a magántanári képesítést »A magyar irodalom története a 18. században« c. tárgykör-
ből. A kissé inkább extenzív jellegű pálya szorosabban az egyetemi oktatáshoz kapcsolódott ak-
kor, amikor a pécsi egyetem Tolnai Vilmos halála u tán , 1937—38-tól kezdve, a tanszék helyet-
tesítésével bízta meg ; néhány évig az ú jabb magyar irodalomtörténetből t a r to t t előadásokat 
(többek közt Jókairól). 1939 júniusában (valóságban már 38 novemberében) nyugalomba 
vonult mint iskolaigazgató, — még fiatalosan, munkaereje teljes birtokában, talán azzal a 
számítással is, hogy tüzetesebben tudjon egyetemi munkájával foglalkozni. Reményeire rá-
cáfolt a pécsi egyetem bölcsészeti karának megszüntetése 1940-ben; az erősen fasizálódó magyar 
kultúréletben néhány mellőzés is érte ; mindezért kárpótolta az, hogy 1945 után a budapesti 
egyetem bölcsészeti karán t a r tha to t t magántanári előadásokat, amelyek iránt a filológus 
hajlamú hallgatók nagy érdeklődést muta t t ak . Már a második világháború derekán jelent 
meg filológiai szempontból értékes adatgyűj teménye : Német hatás XVIII . századi költésze-
tünkre, I tK 1943; tudnunk kell persze, hogy ezzel Császár Elemérnek évtizedekkel azelőtt 
megjelent értekezését (A német költészet hatása a magyarra a XVIII . században, 1913) egé-
szítette ki a megjelenése óta napvilágra került, tekintélyes részben maga-kikutat ta adalékokkal. 
A német anakreoni lírának, a Hainbundnak, majd a német érzelmes dalköltészetnek a magyar 
felvilágosodáskori lírára gyakorolt kétségtelen hatása kedves témája volt Gálosnak, amelyhez 
állandóan vissza-visszatért, és olyan adatokat bányászott ki, amelyek a múltbelinél helyesebb 
megvilágításba állítják számos akkori lírikusunk fejlődését ; kár, hogy a kor általános szelleme 
nem adhato t t ösztönzést e hatások társadalmi mozgatóerőinek és jellegzetességeinek meg-
állapítására. 

A felszabadulás, különösen pedig a fordulat éve utáni gazdag munkalehetőségeket 
örömmel fogadta. Apró cikkeinek és adatközléseinek sorozata ugyan nem folytatódot t — de 
elérkezettnek lá t ta az időt arra, hogy néhány régi, szintetikus tervét megvalósítsa. Bessenyei-
monográfiáját folyóiratunkban annakidején részletesen mél ta t tuk ; Mikesről írt népszerű 
könyvecskéje szintén hosszú idő óta egyetlen összefoglaló művünk Mikesről, és több évtizedes, 
izgató problémákat felvetett filológiai irodalmat foglal össze. Két kismonográfiát hagyott 
hátra befejezetten (Kármán József, Szentjóbi Szabó László), ezek is rövidesen napvilágot lát-
nak. Öreg tudósunk, aki annakidején a pozitivizmus iskolájában nőt t fel, megtet te ezekben a 
műveiben a kezdő lépéseket a marxista irodalomszemlélet alkalmazására ; az ilyen irányú 
tanácsokat és útbaigazításokat szívesen fogadta ; a marxizmus klasszikusai mellett néhány, 
a maga korszakába vágó szovjet tanulmányt is figyelembe vet t , pl. Kármán értékelésében ; 
ezek révén az új korszakban figyelme az elvi kérdésekre is jobban ráirányult . 
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A halála alkalmából készült tudományos számvetés elsősorban életpályájának és műkö-
désének adatai t és eredményeit veszi számba. De nehéz megőriznünk ezt a tárgyilagosságot 
akkor, ha a példaadóan szorgalmas tudós mellett a bölcs, higgadt, kissé gúnyosan kedélyes, 
élénkszemű jóbarátra gondolunk. Eltávozta után nemcsak művei fogják emlékét fölidézni, 
amelyeket mi és az u tánunk következők sokszor emelünk még le a polcokról, — hanem az a 
fájóan üres hely is, amelyet utána a magunk emberi, barát i környezetében még sokáig érezni 
fogunk. 

Barta János 

BALASSI-ÉVFORDULÓ 

Esztergomban szeptember 18-án és 19-én 
rendezett Balassi ünnepségeket a Társadalom 
és Természettudományi Ismeretterjesztő 
Társulat és a Honvédség. 18-án este tábor-
tüzet rendeztek a vár mellett, azon a helyen, 
ahol az ostromban a költő halálos sebet 
kapott . Mosonyi József tanár t a r to t t meg-
emlékezést, Palotai Erzsi előadóművész ver-
seket mondott , Török Erzsi Kossuth díjas 
régi magyar dalokat adot t elő. 19-én dél-
előtt a Balassi-szobor koszorúzási ünnepé-
lyén Devecseri Gábor Kossuth díjas mondot t 
beszédet, Palotai Erzsi és Horváth Ferenc 
verseket adot t elő. A Magyar Irodalom-
történeti Társaság koszorúját Gerézdi Rábán 
helyezte el. 

Szeptember 21-én az egri Városi Színház-
ban . rendezett Balassi-emlékestet a Társa-
dalom és Természettudományi Ismeretter-
jesztő Társulat . Némedi Lajos megnyitója 
után Pálmai Kálmán emlékezett meg a 
költőről, kiemelve kapcsolatait az egri 
katonaélettel.-

A Magyar Szovjet Társaság tudományos 
és művészeti szakosztálya 70 lapos tájékoz-
ta tó füzetet állí tott össze a Szovjetunió 
számára Balassi életéről, költészetéről. 
A füzet számos költemény orosz fordítását 
is tar talmazza. 

A külügyminisztérium tájékoztatási főosz-
tálya több külföldi Balassi-emlék lefényké-
pezésére adot t megbízást a követségeknek. 
A fényképeket a Balassi-kiállításon mu ta t j uk 
be. A németújvári (Güssing, Ausztria) Bat-
thány-könyvtárban egy régi katalógus tanú-
sága szerint megvolt Balassi pásztordrámá-
jának nyomta to t t kiadása. Ez az egyetlen 
példány, amelyről tudunk, de Ausztriából 
azt az értesítést kaptuk, hogy a kötet 
jelenleg nem található meg. 

A XX. SZÄZADI KUTATÓMUNKA HÍREI 

A felszabadulás előtti magyar irodalmi 
élet dokumentumainak és irodalmi emlékei-
nek gyűjtését a X X . századi munkaközösség 
végzi. A munka irányítására Szőgyi Zsuzsa 
az Irodalomtörténeti Dokumentációs Köz-
pont munkatársa kapot t megbízást. 

József Attila életrajzának adata i t munka-
csoport gyűjt i Szabolcsi Miklós vezetésével. 
A csoport tagjai : Pa ty i Sándor, Sinka 

Erzsébet, Sz. Lódi Gabriella, K- Kocztur 
Gizella. Az életrajzi adatok gyűjtéséről a 
következő felhívást te t tük közzé a saj tóban : 

1955. április 11-én ünnepeljük a nagy ma-
gyar proletárköltő, József Attila születésének 
ötvenedik évfordulóját. A Magyar Irodalom-
történeti Társaság össze akar ja gyűjteni 
az évforduló alkalmával a költő életének 
minél több emlékét. Kér jük azokat, akik 
József Att i lát személyesen ismerték vagy 
vele kapcsolatos levelet, kéziratot, tá rgyat 
őriznek, közöljék címüket a Magyar Irodalom-
történeti Társasággal (XI. Ménesi út 11—13.), 
A Társaság gondoskodik az írásban elkészí-
t e t t emlékezések kiadásáról, az élőszóban 
elmondott adatok lejegyzéséről, a kéziratok 
vagy tárgyak múzeumi elhelyezéséről. 

Kozocsa Sándor elkészítette József Attila 
műveinek bibliográfiáját a Társaság irodája 
számára. 

A könyvkiadó vállalatok lektorátusán 
dolgozó irodalomtörténészek vállalták egy-
egy tanulmány elkészítését, nagyrészt a 
X X . századi magyar irodalomtörténettel 
kapcsolatban. Megbízást kaptak tanulmány 
írására : Csanádi Imre, Domokos Mátyás, 
Pintér József, Réz Pál (Szépirodalmi Könyv-
kiadó), Pók Lajos, Zrinszky László (Művelt 
Nép Könyvkiadó), Forgács Marcell, Pál 
Miklós (Ifjúsági Könyvkiadó). 

Az Állami Könyvter jesztő Vállalat a 
Társaság javaslatára fenntar t bizonyos pél-
dányszámot irodalomtörténészek számára 
olyan régebbi kiadású művekből, amelyek 
nincsenek forgalomban. Ezeknek a könyvek-
nek első csoportját már kiosztottuk. A köny-
veket elsősorban a XX."~századi munkaközös-
ség tagjai között osztjuk el. 

Elek László (Orosháza) a gyomai Kner-
nyomda i ra t tárában folytat kutatásokat . 
Az irattárból a X X . századi irodalmi életnek 
érdekes adatai kerültek napvilágra. 

A Magyar Szovjet Társaság fotólaborató-
riuma száz fényképből álló sorozatot készí-
t e t t a leányfalusi Móricz Zsigmond-ház 
emlékeiről. A fényképek másolatai meg-
szerezhetők a Magyar Szovjet Társaság 
Országos Központjától . 

VEZETŐSÉGI ÜLÉS 

A Társaság Vezetősége szeptember 6-án 
ta r to t ta első ülését az 1954—55-ös tanévben. 
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