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Egy eredményekben gazdag tudós élet nevezetes pontjához érkezett: Gaál László hetvenéves. 

Az emberi életnek erről a magaslatáról Gaál Lászlő csaknem öt évtized sokrétű, gazdag tudományos 
munkásságára tekinthet vissza. Doktori értekezése, amely Bacchylides hang- és alaktana címen 
1913-ban jeleni meg, már világosan mutatta tudományos érdeklődésének nyelvészeti irányvonalát. 
Ez azonban sohasem vált egyoldalúvá nála, hanem mindig jó filológus szemlélettel és esztétikai 
érzékkel párosult. Jól láttatták ezt már az első világháború alatt az Egyetemes Philologiai Közlöny 
hasábjain megjelent kisebb közleményei (pl. Ovidius modern köntösben), amelyek egyúttal arról is 
tanúskodnak, hogy érdeklődésének súlypontja a görögről fokozatosan a latinra helyeződött át. 
Ennek megfelelően a következő évtizedekben a latin nyelv és irodalom állt tudományos és 
pedagógiai működésének középpontjában. A húszas évek derekán jelent A latin kiejtés kérdése.. c. 
tanulmánya, amely a tudományos irodalom és az antik források alapos ismeretében íródott, és 
klasszika-filológiai irodalmunkban e problémának mind ez ideig legjobb megvilágítása maradt. 
Később a harmincas években egy Horatius-tanulmánya mutatta változatlan érdeklődését a latin 
irodalom problémái iránt. 

Közben ugyanis Gaál László tudományos horizontja és munkaköre jelentős mértékben 
kiszélesedett. Hosszabb időt külföldön, és az akkori idők egyik nagy indológusánál, E. Siegnél és a 
világhírű iranistánál, F. C. Andreasnál behatóan foglalkozott indológiai és iranisztikai 
tanulmányokkal. Tudományos munkásságában ezek a tanulmányok mélyreható nyomokat hagytak. 
Kitűnő tanulmányok egész sora jelent meg tőle a Kőrösi Csoma Archívumban, a Zeitschrift für 
Indologie und Iranistikban és az Acta Orientalia Hungaricaeban (pl. Zur Frage des awestischen und 
uriranischen 0, Der 47. Yasna des Awesta, A tokhár nép és nyelve stb.), amelyek a korszak 
tudományos kutatásának alapvető, fontos kérdéseivel foglalkoztak, és nagy mértékben hozzá 
járultak a magyar iranisztika megalapozásához. Külön meg kell emlékeznünk tankönyvírói 
munkásságáról.  

Kitűnő középiskolai tankönyvek egész sorozatát írta meg több munkatársával együtt. Ezek a 
tankönyvek nemcsak szerzőjük alapos tudományos felkészültségéről, hanem jó pedagógiai 
érzékéről is tanúskodnak. Értéküket mi sem bizonyítja jobban, mint hogy évtizedekig voltak 
használatban, s számos kiadást értek meg.  

Gaál László azok közé a tudósok közé tartozik, akiknek tudományos termelése a korral nem 
apad el, hanem éppen ellenkezőleg, egyre érettebbé, színesebbé válik. Az MTA adta ki a 
közelmúltban Ovidius Fastijának tőle készített műfordítását, most pedig Ovidius Amores fordítása 
van megjelenőben. Ugyanakkor nyelvészeti munkásságának gazdag eredményeit tette közzé az 
oszét nyelv igei összetételeivel foglalkozó tanulmánya. Most, amikor Gaál Lászlót hetvenedik 
születésnapján köszöntjük, melegen kívánjuk, hogy ezt a sokoldalú, eredményekben gazdag 
tudományos, pedagógiai és műfordítói munkásságát jó egészségben még sokáig folytathassa.  
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