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Demjén Lajosné

Nyelvtudós és műfordító

Dr. Gaál László /1891-1964/
1989. november 25-én a Kossuth Rádió Ovidius műveiből nyújtott ismertetést

A világlíra gyöngyszemei című sorozatban, Gaál László műfordításában. A la-
tinból átültetett időmértékes sorok a magyar nyelv teljes zeneiségét, szépségét
és kifejezőkészségét úgy hordozták magukon, mintha született magyar költő
versei lennének.

A műfordító, Gaál László, akinek Ovidius fordításánál a mai napig nem al-
kottak különbet, Karcagon született. Két éves volt, mikor elvesztette apját, s
édesanyja nehéz fizikai munkával nevelte fiait. Kiváló tanulmányi eredményei
alapján a Karcagi Református Gimnázium magas ösztöndíjjal tette lehetővé, hogy
leérettségizzen, s tanulmányait a kolozsvári egyetemen folytassa. Harmadéves
egyetemista korában professzorai méltónak ítélték a doktori cím megszerzésére,
s elkészítette doktori értekezését: Bacchylides hang- és alaktana címmel. Ez a
tudományos értekezés ráirányította Európa tudósainak figyelmét a fiatal görög-
latin szakos tanár munkásságára. Az ókori görög költő: Bacchylides verscinek
nagyrészét ugyanis a XIX. század legvégén találták meg, s komoly tudományos
elemzését a verseknek Gaál László végezte el elsőként az európai tudósok közül.
S mind a mai napig legjobb és legalaposabb feldolgozását adta a kor és a költő
viszonyainak.

A londoni British Museum tulajdonában lévő papirusztekercs versei alapján
az ifjú tudós az ókori görög irodalomnak nagyon sok lényegi jelenségéről közöl
értékes megfigyeléseket. Megállapítja, hogy míg az európai irodalmakra jellemző
az, hogy egy egységes nemzeti nyelvet igyekeztek kialakítani, a görögöknél
élesen elhatárolódtak egymástól a dór, aiol, ion nyelvjárások. S ha valamelyik
törzshöz tartozó költő saját nyyelvjárásán hozott létre egy-egy irodalmi műfajt,
az a műfaj egyszer és mindenkoron azon a nyelvjáráson élt tovább. így az
irodalmi és a népnyelv egyre jobban eltávolodott egymástól. A nyelvjárásokban
alkotó költők a saját törzsük szabadságcszményét vélték szolgálni műveikkel.

Az egyetem elvégzése után a Nagykőrösi Református Gimnázium hívta meg
a fiatal tanárt, aki latin és görög nyelvet tanít a gimnáziumban. De tanári munkája
mellett egyre jobban elmélyed az ókori nyelvek tanulmányozásában. Foglalkozik
az ó-iráni és indológiái nyelvekkel, melyek iránt már Kolozsváron felkeltették
érdeklődését neves professzorai. Tökéletesítette német tudását, francia tanfolya-
mot tartott diákjai számára. 1920-ban őt kérték fel Kégl Sándor végső búcsúz-
tatására. Ez a már teljes feledésbe merült magyar nyelvzseni Európa minden
kultúrnyelvét megtanulta. Egy Pcrzsiába tett hosszabb tanulmányút után az arab,
török, szanszkrit és perzsa nyelveket is anyanyelvi szinten beszélte. Kégl fog-
lalkozott a hindu nyelvvel és műveltséggel. Tanulmányt írt a korabeli legújabb
angol irodalomról, csaknem 100 eredeti perzsa népdalt közölt. Közben munkáiban
rengeteg adatot halmozott fel. Több olyan eredeti keleti szöveget tett közzé,
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melyek európai kutatók számára alig vagy egyáltalán nem voltak megközelít-
hetők.

A Pallas Lexikon készítésekor Kégl Sándort kérték fel a perzsa és más keleti
témájú szócikkek megírására.

Tudományos munkásságával dr. Gaál László kiérdemelte, hogy 1923-ban ösz-
töndíjjal a göttingai egyetemen folytassa nyelvészeti tanulmányait. Iskolája ez
időre fizetéses szabadságot biztosított számára.

A Harz hegység lábánál fekvő kis német városban világhírű egyetem fejlődött
ki. Híres tudós professzorai közül számunkra is ismert: Gauss, a kiváló mate-
matikus, és Jákob Grimm, a népmesegyűjtő tudós neve.

A göttingai egyetem hallgatói között számos magyar, elsősorban erdélyi diák
akadt. Az anyakönyvek tanúsága szerint az első 100 évben 500 magyar nevű
tanuló fordult itt meg hosszabb-rövidebb ideig. Az ide kijutó magyar ifjak több-
sége fő- és középnemesi származású volt, akik költségeiket maguk tudták fedezni,
de a fiatalok másik hányada, ragyogó szellemi képességek birtokában, a pro-
testáns egyházak támogatottja volt. Ráth Mátyás, az első magyar nyelvű újság
megalapítója, és Budai Ézsaiás a klasszika-filológia hazánkban való megterem-
tője mellett a legkiválóbb magyar diák kétségtelenül Körösi Csorna Sándor volt
itt. 1816-ban angol ösztöndíjjal került Göttingába. Itt tökéletesítette keleti nyelv-
ismereteit, s itt érlelődött meg nagy elhatározása a magyar őshaza felkutatására.

1923-ban Gaál László kiváló tudósok egész sorát találta a göttingai filológiai
tanszéken. Egyik professzora Andreas Frigyes Károly lett, akinek nemcsak egyé-
nisége, hanem életútja is rendkívül különleges volt. Jáva fővárosában született.
Európában Hamburgban és Genfben foglalkozott indológiái, indogermanisztikai
és szemisztikai tudományokkal. Éveket töltött Koppenhágában. A filozófia és
az esztétika mellett itt kezdett foglalkozni az ó-perzsa irodalommal. A német-
országi Kiel-ben megalkotta klasszika-filológiai módszertanát. Majd hétéves per-
zsiai tatózkodása idején az iráni, afgán, osszét, örmény, arab, szír, araménus és
török dialektusokkal foglalkozott. Majd Indiában tanulmányozta az Avesta és
Yasna iratokat.

Andreas igazi polihisztor volt. Érdekelte az etnográfia, a zoológia, a közgaz-
daságtan, a műemlék- és műtörténelem. Ő szerkesztette az Enciklopédia perzsa
tárgykörét, ezenkívül az archeológia, kereskedelem, vallás szócikkeit. Tanul-
mányai felölelték az összes iráni nyelvet. Tanulmányozta a közép-perzsa felira-
tokat. Az avestai filológiát új alapokra fektette. A modem perzsa nyelvet anya-
nyelvi szinten beszélte. Ez a nagy tudású ember évente csak egyetlen hallgatóval
foglalkozott. 1923-24-bcn a fiatal magyar Gaál Lászlót választotta tanítványául.
Andreas nem járt be az egyetemre, bár kinevezett tanár volt, csak azt tanította,
akit és amit akart. Előadásait este 9-kor kezdte a villájában, s hajnalban csak
mindenféle ürüggyel tudtak tőle elszakadni vendégei. Gaál László kiváló vezetőt
kapott e professzorában a zoroaszteri gáthák /szent iratok/ tanulmányozásához.

A göttingai egyetem másik keleti-nyelvész professzora volt E. Sicg. Ő jelen-
tette meg munkatársával A tokhár nyelvemlékek című művét. A tokhár nyelv
Stcin Aurél magyar kutató kclet-turkcsztáni leletei nyomán vált ismertté a tu-
dományos világ előtt. Ezek a leletek, feliratok a számos szanszkrit, kínai, ujgur
nyelvemlék mellett észak-árja, szogd és közép-perzsa szövegeket is tartalmaztak.
De mindezek mellett találtak egy addig még teljesen ismeretlen nyelven írt szö-
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vegcsoportot is, melyet felfedezői /Sieg és társa/ tokhár nyelvnek neveztek el.
Ezeknek a nyelvemlékeknek az összegyűjtése, megfejtése és magyarázata nem
ment könnyen. Évek, sőt évtizedek teltek el vele.

Gaál László részt vett professzorának ebben a nagy jelentőségű tudományos
munkájában, és még hazatérése után is levelezés útján kivette részét a megha-
tározásokból. Itthon értekezést jelentetett meg A tokhár nép és nyelve címmel.
Külön térképvázlatot is közöl a tokhár nép feltételezett vándorlásairól. A Kucsa
mellett talált ismeretlen szövegekről megállapítja, hogy legnagyobb részük brah-
mi írással készült. Szanszkrit nyelvűek a táblák, és a buddhista vallás tanait
tartalmazzák. Vannak közöttük szogd-ujgur betűkkel írt ujgur-török szövegek is.
S mindezeken kívül az egyik csoportba sem sorolhatók a tokhár nyelvemlékek.
Gaál László végigelemzi a kínai évkönyvek angol és német fordítású szövegeit.
Az írásról megállapítja, hogy ez a brahmi írás erősen stilizált alakja. Vízszintes
sorokban balról jobbra olvasandó. A betűk sok jellel, kiegészítéssel vannak el-
látva. Ezután részletes nyelvtani összehasonlítást végez, majd összefoglalja e
kihalt nép történelmi szerepét:

"A buddhizmus közvetítője Kínába és a mongolokhoz, meg a mandzsukhoz
igen jelentős mértékben a tokhár volt. Közkedveltségét a szanszkrittal szemben
elősegítette a hazai nyelvvel való rokonsága és könnyen elsajátítható volta." /A
tokhár nép és nyelv. 14. p./

A magyar nyelv osszét jövevényszavairól egy német nyelvű munka jelent
meg. /S. Hannes, 1925./ Ezt a munkát Gaál László a Magyar Nyelv című fo-
lyóiratban ismertette. Az osszét nyelvű nép töredéke ma is él a Kaukázus vidékén.
Nyelve az indogermán nyelvcsalád iráni ágához tartozik. Egy nagy iráni néptörzs
leszármazottai ezek, akiket az ókorban szarmaták és szkíták, a középkorban
alánok néven emlegetnek a történelemírók. A mai osszétok elődei a IV-VI. szá-
zadban kapcsolatban álltak a magyar néppel, amely ugor őshazáját elhagyva ez
időben a Kaukázus vidékén élt. E kapcsolatok emlékét őrzik nyelvünk osszét
jövevényszavai, mint: asszony, híd, tölgy, üveg, vért, zöld stb.

Az ismertelés folyamán Gaál László teljes jártasággal tárgyalja az említett és
általa bírált szavakat is, hangtanilag és az összehasonlító nyelvészet alapján is.

II.
1928-ban a megüresedett igazgatói székbe a karcagi gimnázium tanári kara

Gaál Lászlói hívta meg. Mint a gimnázium igazgatója Gaál László bebizonyította,
hogy nemcsak mint tudományos kutató és nyelvész, hanem mint gyakorlati pe-
dagógus is kiválóan megállja a helyét. Igazgatósága idején kellett végrehajtania
a gimnázium modernizálását.

Az első lépés a görög nyelvoktatás eltörlése és a modern angol nyelv beve-
zetése volt. Ehhez meg kellett a feltételeket teremteni. De ezen túlmenően le
kellett küzdenie a tanári kar idősebb tagjainak ellenállását, akik a görög nyelv
eltörlésétől a klasszikus élctidcál elvesztését féltették.

Gaál László görög szakos tanár volt. Számára is nehézzé vált az általa érté-
kesnek tartolt görög embereszmény mellőzése a nyelv középiskolai száműzésé-
vel.
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1929-ben azonban mintegy kárpótlásul egy számára felejthetetlen görögországi
utazáson vehetett részt.

Egy alapítvány jóvoltából tíz neves fővárosi, és országos hírű vidéki tanár
között Gaál László volt az egyetlen, aki egy alig ismert kis vidéki városka
küldötte volt. Útjukról máig is élvezetes útirajzban számolt be. Igyekeztek minden
látnivalót megtekinteni. Az ókori irodalom napfényes országa után megdöbbenti
őket az ország látható nagy szegénysége. A gyéren lakott, rosszul vagy egyáltalán
nem művelt földeken lehangolta őket a nyomorúságos viskók látványa a "szegény
és kedvetlen lakókkal".

De ezeket a kedvetlen élményeket feledtette velük a görög tájak természeti
szépsége, és a klasszikus ókor varázsos emléke.

A hajnali kelések, az izzó déli hőségben való utazások, a rossz, sokszor élet-
veszélyes utak háttérbe szorultak amellett a felülmúlhatatlan érzés mellett, hogy
az emberi kultúra bölcsőjénél szemlélődhettek. Kréta szigetének látványa költői
lendületű mondatokra ihlette a klasszikus kultúra emlékein felnőtt tudós magyart:

"Üdvözlégy, Kréta! te, szent föld, istenek bölcsője is sírja, három világrész
áldott küszöbe! A te sziklatalajod fogadta magába mindazt a szépet, amit a
történelem virradata előtt Afrika és Ázsia kitermelt, s ami belőle értékes volt,
általad új színt nyert... Üdvözlégy, Zeusz földje, te, örök rejtély! Üdvözlégy,
Kréta, modern civilizációnk ősanyja!" /Görögországon keresztül, 35. p./

A görög nyelv gimnáziumi oktatásának megszűnése után Gaál László figyelme
a latin nyelv felé fordult. Már 1924-ben megjelent tanulmányában foglalkozott
a latin kiejtés kérdéseivel. Erre a művére az egyik fővárosi professzor azt a
kritikát írta, hogy egy "vidéki" tanár nem foghat ilyen kérdések tárgyalásához,
hiszen sem könyvtár, sem megfelelő előképzettség nem állhat rendelkezésére.
Gaál László kénytelen ezt a hangot visszautasítani, s leszögezi, hogy egy tudo-
mányos kérdést személyeskedő hangon nem lehet tárgyalni. Határozottan
visszautasítja, hogy mint "vidéki tanár" nem juthatott el nagy könyvtárakba,
hiszen nemcsak a budapesti, hanem a göttingai és lipcsei egyetemi könyvtárak
is megnyíltak előtte, s alkalma volt világszerte ismert klasszika-filológusokkal
a kérdést megvitatni.

Miután a görög nyelv tanításának megszűntével Gaál László elvesztette egyik
kedves tantárgyát, az ókori eszmék hordozójaként a latin maradt érdeklődési
körében. A régi Róma élete, népeinek szokásai, a latin mondák és a latin irodalom
elemzése területén önálló alkotásokat hozott létre. Vannak idevonatkozó tanul-
mányai, például A halhatatlan Horatius vagy A vers szerelmese /Ovidiusról/
címmel.

A klasszikus életeszményeket tanítványaiba is szerette volna átplántálni. Ezért
vett részt a latin nyelv modern tankönyveinek a megírásában. Tankönyveit jel-
lemezte az életkorhoz való alkalmazkodás, a lépcsőzetes felépítés, a nép- és
hazaszeretetre, az áldozatkészségre utaló nevelői célzat.

Az alsóbb osztályokban egyszerű mondatokkal ismerteti Róma történetének
kiemelkedő epizódjait. A magasabb osztályokban Phaedrus meséitől Tacitus és
Horatius eredeti szövegéig jut el a középiskolás diák.

Mindezeken túl azonban műfordításaiban gyönyörködhet a mai olvasó. Ké-
szített néhány Horatius versfordítást, de igazi területe Ovidius költészete volt.
A római mondavilág eseményeit, hiedelmeit Ovidius Fasti /Naptár/ című művéből
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ismerheti meg az utókor. Ez a verses naptárféle tartalmazza a római valláshoz
fűződő mondák, legendák láncolatát. Rég feledésbe merült népszokások, törté-
nelmi anakdóták, korabeli események hol komoly, hol víg, tréfás, szellemes
hangon való előadása az ókori életnek szinte kimeríthetetlen ismeretközlő tárháza.

Gaál László fordítása bebizonyítja, hogy a műfordító ismerte a latin nyelv
legfinomabb árnyalatait, hű, pontos, és mégis szinte önálló életet élő fordítást
ad. "Hogy milyen természetességgel, könnyedséggel, simán fonódnak hexame-
terei, s milyen témához simuló, kifejező, gazdag, egyszóval szép a költői dikciója,
azt minden latinul nem tudó olvasója is megérzi... megmutatja, hogy lehet vidéken
is dolgozni" - írja egyik méltatója. /Betkowski Jenő: Olvasásra ajánljuk. Jász-
kunság, 1955. 47. p./

Másik Ovidius műfordítása elé maga írt előszót Gaál László. Ebben elmondja,
hogy a Szerelmek /Amores/ című ciklusban nem kell szenvedélyt, mélységet,
újszerűséget keresni, mert ezek nincsenek benne. "Meg kell elégednünk a fia-
talság játékos kedvével, csapongásával, megbízhatatlanságával, kedvességével
és őszinteségével, ami megvan bennük... Ovidius szerelmi elégiáiban senkinek
a sorsa nem érdekel, még a költőé sem. Csak az érdekel, hogyan játszik a
tárggyal, hogyan színezi mondanivalóját, hogyan zengenek elegáns versei, me-
lyek soha meg nem indítanak, mert nem is akarnak, de mindig gyönyörködtetnek,
mert ez az egyetlen céljuk." /5-11. p./

III.
A karcagi Református Gimnázium 1908-tól érettségiztető joggal felruházott

iskola volt, s megfelelő épületben működött. Hogy az addigi reálgimnáziumból
modern középiskola legyen, több újítást kellett véghez vinni.

A tantermeknek, szertáraknak az iskola épülete megfelelő helyet biztosított,
de nem volt tornaterme. Ennek szükségessége az 1930-as évek elejére égetővé
vált. Építését a nagy világgazdasági válság és a hazai általános szegénység idején
kellett megoldani. A kormányzat nem tudta az iskolát támogatni, a református
egyház még kevésbé. Gaál László a város társadalmához fordult, s nem hiába.
Ki téglajegy vásárlással, ki fuvarral vagy kisebb-nagyobb pénzadománnyal, de
a lakosság és a szülők lehetővé tették a ma is működő, akkor igen modem és
nagy méretű tornacsarnok megépítését.

Ugyancsak Gaál László igazgatása idején hozzák létre az iskolához kapcsolódó
diákotthont, amely 1934-től "végleges otthont talált a város főterén, a reálgim-
názium közvetlen közéletében, a volt városi szálloda emeletes, modem épüle-
tében".

Felelősségteljes és eredményes igazgatói és nevelői munkássága mellett Gaál
László tevékenyen kivette részét Karcag város és a református egyház közösségi
életéből. Tagja volt a lipcsei és a párizsi nyelvtudományi társaságnak, a hazai
Körösi Csorna, Arany János, Filológiai, Magyar Nyelvtudományi Társaságok is
tagnak választották. Az egyháznál, az országos pedagógiai intézményeknél, helyi
és megyei képviselők között szintén szerepel a neve. Városában nemcsak az
Öregdiákok, de az Iparos Dalárda, Mentőegyesület stb. tiszteletbeli elnöke volt.

Mindezek mellett iskolalátogatásokat végzett mint tanulmányi felügyelő. Tan-
könyvek megírásában vett részt, és minden évben érettségi elnöki megbízási
kapott az egyházkerület különböző gimnáziumaiba.
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Munkássága elismeréséül a hivatalos kormányzattól megkapta a tanügyi fő-
tanácsosi rangot.

Közben a második világháború egyre közelebb hozta a harcok színterét ha-
zánkhoz. 1944 őszén a hadi események miatt már nem nyíltak meg az iskolák
Karcagon. A gimnázium épületét 1943-tól hadikórházzá alakították át a németek,
s ugyanerre használták a fronttal ideérő szovjet csapatok is. Természetesen a
szertárak, a gazdag könyvtár, a jól felszerelt előadótermek súlyos sérüléseken
mentek át, vagy teljesen megsemmisült állományuk.

A front elvonulása után már 1945 elején megindult a tanítás az épület rend-
behozatala után. Az eltűnt vagy elesett tanárok helyett csak 1946-ra egészült ki
a tanári kar, s Gaál László munkássága nyomán új, teljes tanév indult. Azonban
hiába volt az újjáépítés sok munkája, a hatalmas műveltség és sok évtizedes
pedagógiai tapasztalat - dr. Gaál Lászlót a helyi hatalmasságok életereje és mun-
kabírása teljében, 1949-ben - mint régi vezetőt - nyugdíjazták. A következő
években minden figyelmével az orientalisztika felé fordult. Először a budapesti
egyetemre hívták meg, ahol a háborús évek óta nem volt, aki a keleti nyelveket
oktassa. Gaál László megbízott előadóként több éven át hetente utazott fel a
fővárosba, és egyetemi előadásokat tartott.

1957-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem kérte fel, hogy szer-
vezze meg a háború óta egyáltalán nem működő filológiai tanszéket, s kinevezték
tanszékvezető professzornak. Tulajdonképpen ekkor jutott abba a munkakörbe,
mely tudása nyomán megillette.

1934-ben már írt egy tanulmányt A párszi hitvallás címmel. Ebben göttingai
professzorai nézetein túljutva, önálló elgondolásokat ismertet. Saját fordításában
közli a vallásalapító Zarathusztra 9 pontba foglalt tételeit. A fordításhoz meg-
jegyzéseket is fűz Gaál László. Szerinte a 2. pont kitétele, mely közli: "... ün-
nepélyesen lemondok a marhalopásról és a rablásról, lemondok a Bölcset imádó
községek fosztogatásáról és pusztításáról" - a nomád élet lassú megszűnését
készíti elő. A 3. pontban pedig a korai rabszolga-felszabadítás nyomait találhatjuk
meg: "Szabad költözködést és szabad lakást biztosítok a családfőnek, akik e
földön a szarvasmarhának gondját viselik."

Ugyancsak eredetiből fordította Omar Khajjám négysoros verseit, az ún. ru-
báikat. Khajjám a XI. században élt a mai Tádzsikisztánban. Négysoros epig-
rammaszerű versei az angol nyelvterületen terjedtek el, és örvendtek nagy nép-
szerűségnek. Az angol fordító, Edward Fitzgcrald tulajdonképpen ezeknek a for-
dításoknak köszönhette hímevét. Csaknem ezer kiadást ért meg ez a versfűzér
angolul.

Khajjám Szabó Lőrincnek is kedvenc költője volt, de ő csak az angol válto-
zatból ültette a verseket át magyarra. Gaál az eredeti szövegtanulmányok alapján
többre értékeli a Csillik Bertalan által közzétett fordításokat. Szerinte bármilyen
művészi is Szabó Lőrinc műfordítása, érezhető rajta az angol hatás. "CsiLlik az
eredeti magasságait járta meg, s az eredeti mélységeibe ereszkedett alá; s ha
egyáltalán sikerülhet valakinek az igazi Omárt megmutatni nekünk - neki sike-
rült."

Néhány sor a műfordításból talán rámutat arra a nagy népszerűségre, melyre
ez a XI. századi költő a modern kapitalista világban szert telt:

"A kocsma korhely táborában a hangadó: az én vagyok.



Itt vagyok honn... 82

A próféta parancsa ellen a lázadó: az én vagyok.
S kinek meggyötört szíve, vére boros nagy éjszakák után
Könnyek között kiált az égre: - Mindenható! - az én vagyok."

IV.
Dr. Gaál László utolsó nagy munkája a perzsa irodalom kiemelkedő darab-

jainak magyarra való átültetése volt. Az addig magyarul megjelent ó-perzsa köl-
tészet fordításai más nyelvek közvetítésével - angol, német - jutottak el hozzánk.
Gaál László az eredeti perzsa szövegből az eredeti versformákat megtartva for-
dította le ezeket az alkotásokat.

Legjelentősebb a Sahnáme fordítása. Szerzőjének, Firdauszinak az alakjával
és költészetével Gaál már korán kezdett foglalkozni. Szerinte ez a mű a világ
leggazdagabb mondakörét, az iráni hősmondákat tartalmazza. Feldolgozója pedig
talán egymaga megalkotta a világ legnagyobb költői művét. Ez a mű a Királyok
Könyve, ismert eredeti címén: Sahnáme. Keletkezését a magyar honfoglalás előtti
évszázadokra lehet tenni. A perzsa uralkodó, Mahmut szultán dalnokversenyt
hirdetett a nép ajkán élő iráni hősmondák feldolgozására. Ezt a versenyt Abul
Kászim Manszur, egy vidéki földbirtokos nyerte meg. Csodásán zengő versfor-
mái, a mutakaribok hatása minden hallgatót elbűvölt. A szultán elragadtatásában
a költőt Firdauszi, azaz Paradicsomi jelzővel illette, s ezen a néven vonult be
a világirodalomba.

A Sahnáme 120 ezer soros versrengeteg. Bemutatja az egész világtörténelmet
iráni szemmel nézve. A világteremtés hajnalán megjelenik az emberiség őse,
aki megszervezi az emberi társadalmat. A nép emlékezetében őrzött neves perzsa
uralkodók alatt mindig egy-egy lépéssel előbbre haladt az emberi műveltség és
civilizáció. Például Hosang uralkodását így örökíti meg:

"Legelsőbb is újfajta fémet talált,
Kezében a sziklából a vas kivált.
így lett a kovács-munka foglalkozás.
Készül a fejsze, fűrész, bárd és annyi más.
Midőn megvan ez, vízművet létesít.
S folyóvízzel pusztát megtermékenyít,
Csatornákkal a víznek új utat ad,
S parancsára a munka gyorsan halad.
Lassanként az ember mind többet tudott:
Nevelt fát, magot hintett és aratott,
Az első kenyér is kisül, s a határ
Midőn újra kell vetni - megvonva már."
így ismerhetjük meg a vadászat, állattenyésztés kifejlődését. A szövés-fonás

és más kézműves munkák kifejlődése vonja maga után a népjólétét. Végül egy
legyőzött, gonosz varázsló hadserege megígéri, hogy:

"... mi művészetet
Tanítunk, amely még haszon lesz neked...
Tanítják betűvetni a nagy királyt,
Mint fényt hintik őrá a sok tudományt.
Nem egyféle írást - harmincat tanul,
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Köztük rumiul, pársziul, s arabul.
Tanul szogd-ot és kínait, pehlevit,
A div közben olvasni is megtanít..."
Firdauszi fiatalon kezdte, s 71 éves korában fejezte be tíz kötetet kitevő eposz-

folyamát. Ő maga is tisztában volt óriási teljesítményével. Mint záró sorai is
bizonyítják:

"E könyvet ki szerzem, örök hír emel;
A földet betöltőm nevem fényivel"
De nemcsak e művével lett ismertté Firdauszi neve, hanem az általa megte-

remtett romantikus elbeszélő költészet is sok költőt ihletett műalkotásra. Közülük
az egyik legkiválóbb és sokat utánzott azerbajdzsáni költő munkásságát is dr.
Gaál László fordította, s a Világirodalmi Antológia számára a költő életét és
munkásságát ő tette hozzáférhetővé. Nizámi főművét Öt kincs címmel foglalták
össze. Leghíresebb ebből a Leila és Medzsnun című arab szerelmi történet. Vers-
mértéke a hazadzs. Az ősz elmúlásáról szóló részlet nemcsak az eredeti, de a
műfordítás szépségeit is megmutatja:

"Szabály, hogy az év, ha őszre fordul,
Hulló leveleknek vére csordul.
Mert vér van az ágnak belsejében,
S nyílásain ez szivárog éppen.
A víz kihűl ősszel a kulacsban.
A kert maga is lesárgul arcban.
Görcsöt kap az ág is a halálban,
S elvész az aranylcvél a sárban.
Nagy útra megy a nárcisz virága,
Elveszti a trónt a bukszus ága.
Megbámul a jázmin tiszta szirma,
S a rózsalevélre gyász van írva..."
A XII. században élt és verselt arab és perzsa nyelven Szadi, a mai Tádzsi-

kisztánban. Realizmusa, népies bölcsessége és színes költői stílusa olvasott és
kedvelt költővé tette. Tőle éppúgy Gaál László fordított, mint az ugyancsak ott
élt másik nagy perzsa költőtől: Háfiztól. Ő a Korán-magyarázatok tanára volt.
Ezt jelenti neve is. Ghazel-jaiból, azaz kisebb lírai verseiből szintén avatott
műfordításokat olvashatunk Gaál Lászlótól.

Mint egyetemi tanár, dr. Gaál László az Avesta tanulmányozásához igyekezett
tanítványait eljuttatni. Az Avesta tulajdonképpen vallásos iratgyűjtemény, a "Tű-
zimádók bibliája", azaz "Szentkönyv". A perzsa tűzimádók szertartásaikban a
tüzet tisztelik, illetve a Tűzistenség megszemélyesítőjét: Ahura Mazdáhot.

A Mazdáh-imádók ma is élnek Indiában néhány tízezren, s ennél sokkal ke-
vesebben Iránban. Őket párszi - fárszi - perzsa névvel illetik.

Vallásukat egy félig-meddjg homályba vesző alaktól, Zarathusztrától vagy
Zoroasztertől származtatják. Ő fiatalabb kortársa lehetett Jeremiás prófétának, s
idősebb, mint II. Ézsiás. Időben megelőzte Buddhát és Kon-Fu Cet.

Mint a tudós professzor megállapítja, az i.e. VII. évszázad a próféták kora.
Ők azok, akik többé-kevésbé szembeszállnak koruk társadalmi rendjével, elfor-
dulnak a mítoszoktól, s az emberi életet erkölcsi tartalommal igyekeznek meg-
tölteni.
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Zarathusztra is a vallási reform mellé gazdasági és társadalmi változásokat
hirdetett. Tanításait őrzi az Avesta nevű gyűjtemény. A teljes könyvet arany
tintával írva 12 ezer ökörbőrön őrizték, de a történelem viharai, főként pedig
Nagy Sándor hadjáratai nyomán ez az eredeti szent irat elpusztult. A papok
őrizték emlékezetükben, s adták apáról fiúra.

Az újabb lejegyzés i.sz. IV. századra tehető. Kutatása csak a XVIII. században
indult meg. Nyelve tőhajlító, s két tájszólást használ. A nyelvi okok miatt az
Avestát nem lehet egyszerűen olvasni és fordítani. Ezt az iratot csak magyarázni
lehet. így magyarázza Gaál László a XI. Yasnát. Ez a Yasna imádságos jókívánság
az egész világ szamára:

"Szabadságot és jólétet kívánok az Igazságos egész teremtett
világának, rabságot és rosszul létet kívánok a Hazug egész teremtett
világának. Kötelezem magam a jól gondolt dolgokra, a jól mondott
dolgokra, a jól végzett dolgokra... Mellőzni szándékozom mindazt,
ami rosszul van gondolva, rosszul van mondva, rosszul van végezve."
Dr. Gaál László mint filológus a debreceni egyetemen tanított latin nyelvet,

szanszkrit és ó-perzsa nyelvészetet, nagy kedvvel és töretlen ambícióval. 1963-
ban vizsgáztatott utoljára. Súlyos betegség támadta meg, s 1964 júniusában el-
hunyt. Életére, munkásságára nagyon illenek azok a szavak, melyeket ő a kiváló
magyar keletkutató tudóstól, Kégl Sándortól idézett:

"... a tudós sorsa az elfeledtetés. Elfeledjük a tudomány munkásait,
bármily derék és hasznos munkát végeznek is..."


