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Gaál László (1891 1964)  
Az Ókortudományi Társaság nemrégiben még örömmel és szeretettel köszöntötte hetvenedik 

születésnapja alkalmából. Most szomorú kötelességet kell teljesítenünk, amikor elhunytáról adunk 
hírt és búcsúzunk tőle.  

Karcagon született 1891. január 22-én; ott tanult, hosszabb-rövidebb távollétei alatt is Karcagot 
tekintette otthonának. Betegségében is hazavágyott; megnyugvás volt számára, hogy utolsó heteit 
otthon tölthette; most a hazai földben piheni munkás életének fáradalmait.  

Kolozsvárott Csengeri János és Némethy Géza tanítványaként készült föl pályájára, és szerezte 
meg a doktori címet Bacchylides hang- és alaktana c. értekezésével (1913). Diákkorában többször 
megfordult Olaszországban, Lipcsében pedig Wundtot és Burgmannt hallgatta. Kezdettől fogva 
megnyilvánuló nyelvészeti érdeklődését földije, Németh Gyula irányította a keleti tanulmányok 
felé. Kégl Sándor neves iranistánkról írott megemlékezésében (1920) már tudós foglalkozásának 
tárgyáról értesülünk. Nagykőrösi évei során (Arany János gimnáziumában tanárkodott 1928-ig) 
több szemesztert töltött Göttingában — Kőrösi Csoma Sándor fölkészülésének színhelyén —, hogy 
Andreas, Sieg és Fick kalauzolásával elmélyedhessen az iranisztika és indológia stúdiumaiban. A 
göttingai tanulmányok szaporább hasznosítására akkor nyílt volna mód, ha Schmidt József 
tanszékének betöltetlensége az akkori kultuszkormányzatnak gondot okozott volna. Így Gaál László 
mint többé-kevésbé magára hagyott vidéki tanár (1928-tól karcagi gimnáziumi igazgató) működött, 
amennyire iskolai elfoglaltsága engedte. De működött, és ezt csak tisztelettel és elis-meréssel 
tarthatjuk számon. A vidéki tanár 1927-ben Franciaországban, 1929-ben Görögországban járt 
tanulmányúton, és a kint szerzett tapasztalatokat itthon — a tiszántúli református egyházkerület 
iskoláiban és hosszú időn át országszerte hasz-nált latin tankönyveiben — lelkesen és avatott 
pedagógus módjára gyümölcsöztette. Középiskolai nevelői és tankönyvírói gondjai közepett itthon 
és külföldön megjelent kisebb-nagyobb iranisztikai dolgozatainak (Zur Frage des awest: Und urira-
nischeno: Kőrösi Csoma Archívum, 1925; Über eine Stelle der Zoroastrischen Gathas: Zeitschrift 
für Indologie und Iranistik (Lipcse), 1929; Der 47. Yasna des Awesta: Kőrösi Csoma Archívum 
1926-32; A tokhár nép és nyelve: uo.; A párszi hitvallás: a karcagi gimnázium értesítője, 1932; Az 
ezer éves Firdouszi: uo. 1935; La formule Ahuna vaírya de ItAvesta: Acta Orientalia Hungarica, 
1950; Zur Interpretation der awest. Gathas: uo. 1953; Ursprung de osse. Verbalprüfixes ra: uo. 
1960; az utóbbiak már a nyugalomba vonulás, illetőleg a debreceni professzorság éveiből) 
jelentőségéről nyugodtan elmondhatjuk, hogy nagy mértékben hozzájárultak a magyar iranisztika 
megalapozásához.  

Nyelvészeti tájékozottságának és tanári gyakorlatának dokumentuma A latin kiejtés kérdéséről 
írott tanulmánya (Országos Református Tanáregyesületi Közlöny, 1925); a Horatius-bimillennium 
évében a Halhatatlan Horatiusról értekezett (a karcagi gimn. ért. 1935.). Legkedvesebb auktora 
pedig, akihez nagykőrösi tanár kora óta (Ovidius „modern" köntösben: EPhK 1918) annyiszor 
visszatért, műfordítói ténykedésre is ösztönözte a komoly iranistát és a tréfásan komoly asztali 
beszélgetések ízes szavú mesterét. Ennek a vonzódásnak köszönhetjük a Fasti és az Amores 
tolmácsolását (mindkettő a Görög és latin írók c. akadémiai sorozatban jelent meg 1953-ban és 
1961-ben). Azt a nagy Ovidius-monográfiát, amelyet nyugalomba vonulása (1948) óta a budapesti 
egyetemen megbízott előadó-ként, majd 1957 óta a debreceni tudományegyetem professzoraként 
kifejtett működése során olyan szeretettel tervezett, és amelynek a két fordításkötet csak mintegy 
előkészítése lett volna, már nem írhatta meg. Pedig 1963 nyarán is azért kért szabadságot, hogy 
adósságának érzett könyvét és oszét tanulmányait megírhassa. Ezt egyre jobban elhatalmasodó 
betegsége már nem engedte, de az Ovidiusának szóló érdeklődés szinte mindbégig lekötötte és 
lelkesítette. 

Ha most fájó szívvel búcsúzunk tőle, és kötelességünknek érezzük, hogy szeretetre méltó 
emlékét fenntartsuk, a magunk legkedvesebb auktorának Agricoláról írott szavaival emlékeztetjük 
reá mind azokat, akik személyesen ismerhették, mind pedig tudományszakunk jövendő adeptusait: 
bonum virum facile crederes, magnum libenter. * 
Gaál László 1964. június 13-án hunyt el. Borzsák István akadémikus nekrológja az Antik Tanulmányok 1964. 
évfolyamában jelent meg. 

* Jó embernek könnyen, nagynak szívesen hihette akárki. (Tacitus: Agricola 44,2. Borzsák 
István fordítása.) 


