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Külső életpályáját a korai, szinte akadálytalan érvényesülés jellemzi. Huszonnyolc éves 
korában már a budapesti tudományegyetem magántanára; harminckét éves, amikor a kolozs
vári egyetemen tanszéket kap. A gyors beérkezést a nyilvánvaló tehetségen túl az is indokolja, 
hogy vele egy különös, ritka, de rendkívül hasznos tudóstípus vonul be tudományos életünkbe. 
Káprázatos nyelvtudással, példátlan filológiai erudícióval, igen jó nyelv- és versérzékkel 
szélesebben értelmezett szaktudományunknak érintkező és határterületein kutatott és alko
tott; egyszerre volt szótáríró és szótártörténet-kutató, nyelvész és a verstan és verselmélet 
elemző és szintetizáló művelője. Amit felszínre hozott, publikált, amire ösztönzött, ahhoz 
mindig köze volt nyelvészetnek, stilisztikának, verstannak és irodalomtudománynak is. 
Hajlamából következett, hogy jól érezte magát ezen a tarka területen; itt tudott igazán érvé
nyesülni és eredményeket elérni. Az ilyen helyzet a művelő számára sok személyes örömet 
teremhet, többet, mint amit a szűkebb területen lehorgonyzott szaktudós elérhet. Most, halála 
után, meg kell mondanunk, hogy éppen ebben a sokoldalú, erjesztő és ösztönző szerepében 
látjuk legfőbb értékét — minél sokoldalúbb, annál nagyobb űrt hagy maga után. Adósa neki 
az irodalomtörténet is, mind a szótárkutatónak, mind a metrikusnak, mert mindkét irányú 
kutatásaiban ott van az irodaimári véna; s amit elért, az hasznára válik szűkebb szaktudomá
nyunknak is. A nyelvészek nyilvánvalóan A magyar szótárirodalom a felvilágosodás korában és a 
reformkorban c. doktori értekezését tekintik főművének, de igényt tartanak erre az irodalom
történészek is. A benne tárgyalt periódust (1779—1838) ő maga nevezi a magyar szótárirodalom 
legköltőibb korszakának. A nyelvi orientációjú reformnacionalizmus évtizedeiben nyelvünk 
tudományos rendszerezése, élő és holt szóanyagának fölmérése és fejlesztése annyira közüggyé 
válik, hogy a kisebbek hadán túl olyan kiemelkedő tehetségek is belesodródnak ebbe a nyelvi 
eszmélkedésbe és a szógyűjtő munkába, mint Kazinczy, Csokonai, Berzsenyi, Kölcsey, Vörös
marty; ennek az eddig tüzetesen fel nem tárt vonulatnak rendszerezésével Gáldi meggyőzött 
arról, hogy nagy költőinknek ez a bíbelődése nem periferikus érdeklődés jele, hanem a nagy 
költői megújulásnak és tudatosodásnak egyik lényeges velejárója. Költőink ebbe a mozgalomba 
nemcsak művészi értékű alkotásokkal kapcsolódtak bele, hanem az alkotások anyagának, 
a költészet hangszerének, a nyelvnek vizsgálatával is. Költészetközeiben maradt Gáldi másik 
nagy vállalkozásában is, mint A magyar irodalmi nyelv nagyszótárának munkatársa, hiszen a 
szótár az utolsó két évszázad irodalmi nyelvének szókészletét fogja tartalmazni. 

Még közelebb áll hozzánk, irodalmárokhoz verstani kutatásaival. Amikor elindult, az ide
vágó magyar szakirodalomnak már tisztes hagyományai voltak; kevéssel az ő verstani mun
kálkodásának megindulása előtt ért be Horváth Jánosnak a hagyományt szintetizáló rend
szerezése; de előbb Németh László, majd Vargyas Lajos problémafölvetései már jelezték a 
továbbfejlődés, a modernizálódás igényét. Ebben a helyzetben verstantudományunk kor
szerűsítése érdekében talán ő tette a legtöbbet. Szakembereink különös érdemül tudják be 
neki, hogy már korai műveiben megkülönböztette a metrumot a ritmustól, s ő maga inkább 
az elhanyagoltabb metrikával foglalkozott. Érdeklődésének ebből az irányából nőtt ki úttörő 
szerepe a funkcionális verstannak, ennek a nagy jövőjű tudományágazatnak kiépítésében. 
Legnagyobb költőink (Csokonai, Petőfi, Arany, József Attila) vallomásaihoz és költői gyakor
latához híven, a magyar nyelv lehetőségeinek megfelelően a metrikai leírásokban mindenkor 
kettős: időmértékes és hangsúlyos nyomatékrendszert vizsgál. Ezen az alapon volt képes 
kidolgozni egy újszerű, megbízható metrikai rendszert. (Ismerjük meg a versformákat, 1961; 
a mű megteszi a döntő lépést, hogy a magyar nyelvben lehetséges három versrendszert nem 
egymástól elválasztva, hanem összefonódásukban érzékeli és kutatja). Nyelvész-iskolázottságá
hoz híven precíz, statisztikai alaposságú szótagméréseket végzett, s talán szélsőségbe is esett 
azáltal, hogy metrikai rendszerek kapcsolódása mellett a mikroszkopikus jellegű szótagnyo
maték-kapcsolatok rendszerét is vizsgálta. Űtban volt a teljes modern verstani szintézis felé; 
résztanulmányai maradandó építőkövei a történeti magyar verstannak (Szenczi Molnár Albert 
zsoltárverse, Vers és nyelv a reformkorban, Jegyzetek Petőfi jambikus versformáiról) s a magyar 
költészet klasszikus értékeivel behatóan foglalkoznak; verselésünk 20. századi eredményeire 
épül már említett rendszerező főműve. Szinte egyedi jelenség és eléggé nem is méltatható 
kezdeményezésként értékelendők Gáldi kutatásai az összehasonlító verselmélet terén. írt a 
román verstanról, az orosz vers funkcionális problémáiról; Szenczi Molnár-tanulmánya az 
összehasonlító európai verstörténet távlataira épül; hazai szemléletünk mögé ad hátteret 
A finnugor népi verselés tipológiai áttekintésében. Noha terjedelemben nagy életművet hagyott 
hátra, és mesterhez illően színvonalas tanítványokat nevelt, mégis fájdalmasan érezzük mi 
irodalmárok is az űrt, amelyet maga után hagyott. 
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