
T A N U L M Á N Y O K 

BAROS GYULA. 

A magyar tudományosságnak, elsősorban a magyar iro-
dalomtörténeti rásnak nagy vesztesége Baros Gyulának októ-
ber 17-én történt váratlan elhányta. Még legközvetlenebb 
barátai sem tudtak arról, hogy munkás egyéniségét kikezdte 
a kór; örökös munkában elfoglalt szelleme az utolsó órákig 
tudomást sem akart venni a szív kifáradásáról, mintha azt 
remélte volna, hogy a lélek frissességének diadalmaskodnia 
kell mindig a test gyengesége fölött. Nem így történt: a toll 
kihullott a kezéből és a szellem, amely sohasem engedett 
pihenést magának, egy szombat este örökre elpihent. 

Társaságunk megrendülten állta körül ravatalát. Nem-
csak a megértő jóbarátot gyászoltuk ott és gyászoljuk 
továbbra a szívünkben, hanem azoknak egyikét, akik tudo-
mányszakunknak ezt a tömörülését életrehívták. A magyar 
irodalomtörténetírásnak három fiatal, erőtől duzzadó és 
mindenkitől tisztelt munkása, Baros Gyula, Horváth János 
és Pintér Jenő érezte meg, hogy itt az ideje önálló társa-
ságba tömöríteni azt az egyre növekvő tábort, amely a 
magyar szellem irodalmi megnyilatkozásának történeti, esz-
tétikai és filológiai vizsgálatával foglalkozik, a tömörülés 
gyűlésein és folyóiratában módot adni a kutató munka ered-
ményeinek, a vizsgálódás ú j szempontjainak, az irodalom-
tudomány elveinek bemutatására, tisztázására, megvitatá-
sára. Az ő bátor kezdeményezésük eredménye a Magyar Iro-
dalomtörténeti Társaság és annak immár huszonötödik év-
folyamban megjelenő folyóirata. 

Hogy a három kezdeményező közül melyikhez fűződik 
ez vagy az a gondolat, nem tudhatjuk; de abban, hogy a 
minden ú j gondolatot fogadó kicsinylés, a személyi kérdé-
sek kiélezéséből fakadó elkedvetlenedés, a közös érdek iránt 
való nemtörődés lehangoló huzavonája nem riasztotta vissza 
a gondolat felvetőit, hogy néhány hónap alatt százakra 
menő tábort toboroztak össze, hogy semmiből egy, tartal-
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mára és terjedelmére is tekintélyes folyóiratot indítottak, 
abban szembetűnő része volt Baros Gyula finom tapintatá-
nak, a kitűzött célhoz való kemény ragaszkodásának, mindig 
bizakodó egyéniségének. 

Az új társaság munkája hármuk kezéből nyerte irányí-
tását. Pintér Jenő a folyóirat szerkesztését vette kezébe, 
Horváth János mint titkár szervezte és fejlesztette a Tár-
saságot; Baros Gyula szerényen háttérbe vonult, de a hár-
muk baráti közösségének lelkes és minden munkára kész 
társa maradt. Csak akkor, amikor a háború a szerkesztőt 
Budapestről elszólította, 1914-ben enged barátai kérésének 
és veszi át a folyóirat szerkesztését, hogy híven fenntartsa 
mindazt a kezdeményezést, ami a folyóiratnak tekintélyt és 
kedveltséget szerzett. Az 1916-ban visszatérő Pintér Jenő 
hálásan ismerte el, hogy elgondolásait távollétében a legroko-
nabb lélek ápolta és fejlesztette tovább. 1933-ban, Pintér 
Jenőnek elnökké való megválasztatása után a Társaság újra 
Baros Gyulát kéri fel a folyóirat szerkesztésére és ő a mun-
kát ugyanoly buzgalommal, szeretettel és megértéssel vál-
lalja, mint húsz évvel azelőtt. 

Ha szabad e pillanatban szólanunk arról, hogy mi tette 
Baros Gyulát a szerkesztésre megkülönböztetetten alkal-
massá, elsősorban tudományos érdeklődésének tág körét em-
lítenők; nem egy korszaknak volt a kutatója, nem is egy 
szempontban fogódott el, hanem az egész magyar irodalmi 
múltnak gondos vizsgálója volt, s megbecsülte az anyag-
gyűjtést éppúgy, mint a tárgyi és stílusbeli összevetés gond-
ját, egyes művek esztétikai elemzését, az íróra tett hatások 
és a nagy íróból kisugárzó hatások megfigyelését. Erről tesz 
tanúságot Baros Gyula tanulmányainak gazdag sora, tudo-
mányunk módszereinek egytől egyig becses érvényesítése. 

A másik szerkesztői erénye volt egyéniségének megértő 
szeretetreméltósága; minden törekvést megbecsült, minden 
eredménynek örülni tudott, minden próbálkozásban talált 
méltányolnivalót. Szava mindig serkentett, soha el nem 
riasztott; türelemmel kereste és a legnagyobbra becsülte a 
tudományos lelkiismeretességet. Elveitől el nem tántorodott, 
de másban is tisztelte az elvekhez való hűséges ragaszko-
dást; nem akart mindenáron harcolni, hanem mindenekelőtt 
megérteni. Mindenki iránt volt elismerése, aki valami ered-
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ményt hozott. Nemcsak maga szerette a munkát, hanem 
örült a más eredményes munkájának is. 

# 

« 

Elhúnytáról az elnökség e gyászjelentésben értesítette 
tagtársainkat: 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság mély fájdalom-
mal tudatja, hogy a Társaság feledhetetlen emlékű kezde-
ményezője, eddigi fennállásának egyik legfőbb támasza és 
folyóiratának szerkesztője, dr. Baros Gyula tanügyi főtaná-
csos, a Veres Pálné leánygimnázium igazgatója, a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja, életének hatvanadik évében, 
október hó 17-én váratlanul elhányt. Megboldogult barátunk 
távozása betölthetetlen iirt hagyott lelkünkben. Embernek és 
tanárnak egyaránt nagy volt, tudósnak példaadóan lelki-
ismeretes és eredményekben gazdag, szerkesztőnek a termé-
keny irányító tehetség mintaképe. A jó barátot, a nemes lel-
ket és a gazdagon gyümölcsöző szellemet egyformán sirat-
juk benne. Helyébe sokan következhetnek, de Hozzá hasonló 
nemes egyéniség aligha fog nyomdokába lépni. Soha nem 
múló hálánk és örök szeretetünk kíséri emlékét! Budapest, 
1936. évi október hó 19-én. 

A ravatalnál a Társaság titkára, Alszeghy Zsolt e sza-
vakkal búcsúzott tőle: 

Megrendült lélekkel, f á jó szívvel lépek koporsódhoz, 
hogy földi utad határkövénél búcsút vegyek tőled annak a 
két intézménynek a nevében, amely tudományos működésed 
otthona volt, a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság nevében. Kétszeresen is fájdal-
mas nekem ez a búcsúvétel; hiszen nemcsak a magyar iro-
dalomtörténetírás elárvult tolla mered felém, hanem baráti 
közösségünk elhagyott széke is, ahonnan szemeidből a szerető 
megértés, biztató méltánylás, serkentő együttérzés meleg-
sugara ragyogott felénk. Nem is feledheti e szemeket senki, 
aki csak egyszer is látta! Mélységes szeretet volt bennük 
minden embertársad iránt, az a szeretet, amely soha még 
a neheztelésnek sem tud helyet adni, amely mindenkiben csak 
a jót kereste és látta meg, amely a legnehezebb napokban 
is csak hinni és bízni tud. Engedd megvallanom, szerettem 
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én is ehhez a kútforráshoz járni lehangoltságomban, s csak 
egy csepp belőle elég volt, hogy újra lássam a kötelességnek 
minden egyéni érdeken felülemelkedő parancsát. Mert az az 
ember voltál^ Te, akinek egész életét a kötelesség tölti be, aki 
mindent a kötelesség parancsának rendeltél alá, aki maga-
dat teljesen a kötelesség beváltásával azonosítottad. Ember 
voltál abból a fajtából, amely nem önmagáért, hanem az 
emberiségért él. 

De tudós is voltál, a magyar szellemi élet történetének 
egyik legalaposabb ismerője. Fáradhatatlan buzgalommal 
merültél el irodalmunk történetének vizsgálatába, abba a 
hatalmas anyagba, amelyet az ezeréves mult termett, mert 
úgy érezted, hogy ennek a termésnek telje« ismeretét köve-
teli meg az irodalorntörténetírótót még a legaprólékosabb 
kérdés felvetése és megoldási kísérlete is. Lelkiismeretessé-
ged volt az oka, hogy gazdag anyaggyűjtésedhez mérten rit-
kán szólaltál meg. De minden tanulmányod elénktárta anyag-
gyűjtésed széles körét, vizsgálódásod sokoldalúságát s min-
denekfölött a nagy egyéniségek iránt való mélységes tiszte-
letedet. 

Nem az az irodalomtörténetíró voltál, aki csak regiszt-
rálja a multat, Téged a mult e nagy egyéniségei formáltak 
emberi és tudós mivoltodban: az életben is messzebb nézni 
és messzebb látni a magunk érdekláthatáránál, munkát és 
életet áldozni a magyar szellem kiépítésére. Ennek az ön-
magad-feláldozásának vagy íme az áldozata, fájdalmas vesz-
teség nekünk, barátaidnak, fájdalmas veszteség a magyar 
tudománynak. De nemes egyéniséged nem engedi, még e fá j -
dalmas pillanatban sem engedi, hogy lehangoltság vegyen 
erőt r a j t unk ; Te még most is, itt is ar ra tanítasz, hogy az 
ember nem önmagáért él, hogy az igazi élet a tett, a munka. 

Értelmed ós kezed elpihent, de életfelfogásod tovább 
sugárzik emlékedből, emlékedet őrző munkáidból. A mi szo-
morkodó szívünk is ezt őrzi meg belőled, s ezzel ápolja emlé-
kedet. Fogadd tőliink búcsúzásul ezt az ígéretet, fájó szívünk 
hűségének ígéretét. Isten veled! 


