
TÓTH SÁNDOR Gaál Gábor indulása 

Már keresztlevelének adatai is 
fontos fogózót nyújtanak egyéniségé
nek, jellemének jobb megértéséhez: 
„Az anya neve: Gál Anna; családi
állapota: hajadon; foglalkozása: cse
léd." Az 1891. évi március 8-án, Bu
dapesten (VIII. Bérkocsis utca) szü
letett Gaál Gábor gyermekéveire sors
szerűen nyomja rá bélyegét az a hely
zet, amelyet keresztlevelének adatai 
oly hűvös tárgyilagossággal rögzíte
nek. Nem egyszerűen az, hogy „tör
vénytelen" születésű (a nemesi szár
mazású Herzen is az volt), hanem 
sokkal inkább az, hogy édesanyja úri
házaknál szolgáló cseléd-státusával 
összeegyeztethetetlen a (zabi-)gyerek 
tartása, hogy amíg anyja cselédként 
kereste kenyerét, addig nem lehetett 
az édesanyja. Élete — talán legke
serűbb — első évtizedéről lakonikus 
tömörséggel számol be egyik önélet
rajzi fogalmazványában: „Kis gim
nazista koromig mint kosztbaadott 
gyerek nőttem fel, szegényparasztok

nál és városi kispolgároknál. Édesanyámhoz, aki addig cseléd volt, csak 
gimnazista koromban kerültem, miután férjhez ment egy borbélymes
terhez." 

Ez a borbélymester — Rothmeyer János — Amerikából hazatérve 
csekély megtakarított pénzén átvett egy lakással egybekötött borbély-
műhelyt a külső-erzsébetvárosi Sajó utcában. Itt lelt először otthonra 
Gál Anna két gyermeke, az akkor már tizenkettedik évét betöltött, II. 
gimnazista Gábor és a nála néhány évvel idősebb Valéria. A családtagok 
beszámolója szerint a nevelőapa a két gyereket megtűrte, de nem szerette. 
A falusi parasztcsaládnál eltöltött évek ridegsége után az új környezet 
mégis összehasonlíthatatlanul kedvezőbb: a szerény — tán szűkösnek is 
mondható — anyagi feltételek mégis a város, a városi iskola lehetőségét 
nyújtják, az édesanyai gondoskodás és szeretet pedig — ha nem is min
dig zavartalanul, de — a fészek melegének addig nem ismert élményét. 

Mi zavarhatta az otthonra lelés örömét? Bizonyára csak másodsorban 
az, hogy a komorabb kedélyű nevelőapától nem tellett simogatóbb szere
tetmegnyilvánulásra, és sokkal inkább az édesapa hiánya, illetve az a 
kora gyermekfővel átélt szégyenérzet, amely édesanyja és a maga meg-
bélyegzettségének „megértéséből" következett. Nem kétséges ugyanis, 
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hogy falusi, majd külvárosi környezete egyaránt drasztikus formában 
hozta tudomására a kor álszent erkölcsi értékrendje táplálta előítéleteit. 

Teljesen beilleszkedik e képletbe az a közlés, miszerint apja, Szé-
csenyi Nagy Gábor lovászmester iránt — aki állategészségügyi szakember
ként és talán altiszti rangban egy huszárezrednél teljesített szolgálatot, 
és akivel a fiú néhányszor találkozott — tartózkodó, ha nem éppen eluta
sító volt a magatartása, miközben édesanyját a rajongásig szerette. A 
gyermekkori lelki görcs oly nehezen oldódott, hogy még meglett férfi-
korában is, amikor értelmileg már valóban régen túllépte, gyermekkorá
ról a legmeghittebb körben is csak ritkán és szűkszavúan szólt, hogy 
a téma érintése is zavart, viszolygást keltett benne, ösztönösen, reflex-
szerűen kitért előle, elhallgatott, begombolkozott. 

Valahol itt, e nyomott gyermekkor primér élményeinél sejthetjük 
azokat az indítékokat, amelyek a Gaál Gábor-i egyéniség olyan másodlagos 
vonásait alakították, mint amilyen a sokaktól emlegetett és némiképpen 
cl is túlzott érdessége és zárkózottsága. 

* 

A Budapest VII. kerületi István úti állami főgimnázium 1903—1904. 
évi Értesítője szerint Gaál Gábor ekkor a gimnázium II/a osztályába volt 
beiratkozva. (Az elemi iskola osztályait minden bizonnyal még falun 
végezte, a gimnázium első osztályát pedig valamelyik más pesti iskolá
ban.) Az előzményekről semmi adatszerűt nem tudunk. Annyit állapítha
tunk meg, hogy közben valahol egy évet már vesztett, hiszen az 1903— 
1904-es iskolaévben életkora szerint már a gimnázium III. osztályában 
lett volna a helye. Az elveszett iskolaév körülményeire vonatkozóan ma 
már csak találgathatunk. A nevelőszülők hanyagsága vagy éppen kapzsi
sága miatt (a gyermeki munkaerő minél teljesebb kihasználása végett) 
megkésve íratták be az iskolába? Vagy később maradt ki egy évet — 
betegség miatt? Télvíz idején hiányzott a kiscsizma? Avagy egyszerűen 
csak osztályt ismételt? Megannyi lehetőség. Tény, hogy a pesti gimná
ziumban — az új városi iskolatársak között — az érzékeny gyermek szá
mára nem lehetett közömbös ez az „öreg diák"-státus sem. 

De ennél súlyosabb ballasztok is nehezítették helytállását. Az iskolai 
értesítőknek a szülők anyagi és intellektuális helyzetét összegező statisz
tikai táblázataiból megállapítható, hogy e tekintetben tíz tanuló közül 
kilenc nálánál lényegesen jobb feltételek mellett tanul, vagyis a 30—40-
es létszámú osztályban a tanulás anyagi és szellemi feltételeit tekintve ő 
az utolsó három-négy között van. 

Súlyosbítja ezt a helyzetet a falusi — ha nem éppen tanyai — iskola 
jelentős színvonalkülönbségéből adódó elmaradottsága városi osztálytár
saival szemben, az elemi alapozás tekintetében. Súlyosbítja továbbá a 
„fattyú-komplexus" lelki nyűge, ami még jó, ha csupán „magánügye" 
maradhatott az új környezetben. Valószínűbb ugyanis, hogy hamarosan 
megismerkedhetett a diszkrimináló előítéleteknek új, városi, a nyersen 
brutális falusitól eltérő „kifinomultabb", perverzebb formáival is, mind 
egyes diáktársai, mind egyes tanárai részéről. 

Gaál Gábor akadozó, kihagyó, rapszodikus középiskolai pályája meg
értéséhez, helyes értelmezéséhez (ez a pálya különben csak az Értesítők 



közölte évvégi osztályzatokból rekonstruálható) mindezeket a körülmé
nyeket feltétlenül tekintetbe kell vennünk. 

Hogyan alakul — rapszodikusnak jellemzett — gimnáziumi előme
netele? Íme: II. osztály (1903—1904): jó-közepes rendű; III. osztály (1904— 
1905): két tárgyból (geometria, német nyelv) pótvizsgára utalják, a többi 
jegye is csupán elégséges; IV. osztály (1905—1906): négy tárgyból (vallás
tan, latin, mennyiségtan, történelem) elégtelen osztályzattal évismétlő; 
a megismételt IV. osztályt (1906—1907) tiszta elégségessel végzi el. Ezek
ben az években magaviseleti érdemjegye is csak jó. Felső tagozati az 
V. osztályban megint jó-közepes rendű, a következő évben pedig görög
pótló irodalomból, majd magyar irodalomból jeles, történelemből, filozó
fiából pedig jó-rendű. 

Adódna egy kézenfekvő értelmezése ennek a fejlődési vonalnak. 
Jól ismert diáktípus az, aki hosszabb-rövidebb bukdácsolás után, mely
nek elsősorban a pubertáskori zavarokkal magyarázható fegyelmezetlen
ség, zabolátlanság az oka, intellektuális beérésével később feltör, s akár 
eminenssé is válik. Csakhogy Gaál Gábor nem ehhez a típushoz tartozott. 
Két alapvető tulajdonságát, szívós kitartását és a szinte öngyötrő köteles-
ségtudatot hozzátartozói kora gyermekéveitől jellemző tulajdonságaként 
tartották számon. Nővére emlékezetében a kisdiákról az a kép rögződött, 
ahogy naponta órákhosszat könyvei és füzetei fölé hajolt. 

Elszánt viaskodások lehettek ezek a hosszú órák a mind nehezebbnek 
bizonyuló tananyaggal. Édesanyja csak biztathatta, de nem segíthette eb-
ben a küzdelmében. És elmaradhatott az iskola segítsége is Onnan a 
serdülő kor zavaraival is küszködő fiú inkább — valóságos vagy vélt — 
sérelmeket, ridegséget és közömbösséget tarthatott számon. 

Mindez elvonulásra, befelé fordulásra, zárkózottságra késztethette. S 
e befelé fordulás során valamiféle dac és konokság alakul, amely később, 
megfelelő intellektuális hatások alatt elvi szilárdsággá nemesül majd. Ki
fejlődik továbbá ebben a szorításban a moralitás iránti érzékenység. A 
jellem valahol itt, ilyen elemekből, mozzanatokból készül összeállni. A 
nagy nyomás alatt már itt készül, alakul a gyémánt nemes kristályszer
kezete. 

Egyelőre azonban, az 1905—1906-os évben, a hullámok egyre fenye
getőbben készülnek összecsapni a feje felett, s ezt ő maga is siettethette 
reménytelennek tűnő helyzetében: lázadó gesztussal vághatta a sarokba 
hűtlennek bizonyult tankönyveit és füzeteit. 

A teljes képhez azonban az is hozzátartozik, hogy olyan kategorikus 
visszautasítás, mint az, hogy a négy elégtelen osztályzat közül az egyiket 
vallástanból kapta, ami abban az időben nyilvános erkölcsi megbélyeg
zésnek számított, vagy hogy magaviseletből akkor már harmadik éve csök
kentett érdemjegye volt — a tanári kar elfogultságára is utal. A felső 
tagozat küszöbén ez a kategorikus visszautasítás több az iskolából való 
csendes eltanácsolásnál. 

A megbukott diák azonban nem adta fel a harcot. A következő évben, 
kemény harcban külső és belső koloncaival kiküzdötte, hogy mégis át
léphesse a felső tagozat küszöbét, és ezzel megtört a jég. Csoda ugyan 
nem történt, a felső tagozaton sem vált eminenssé, de megszilárdította he
lyét az osztályban, és jelentőset lépett előre az érdeklődési körébe vágó 



tárgyakból. Nehéz, de döntő győzelem volt. És közben — súly alatt a 
pálma — lombosodott, nőtt, edződött, acélozódott minden tekintetben. 

A gimnazista évek világnézeti formálódásának kezdeteit is jelentik. 
Idézett önéletrajzi fogalmazványában erről is olvashatunk: „A katolikus 
szellemű főgimnázium és a borbélyműhely két környezetében, amelyben 
tényleges gimnazista koromat töltöttem, a külvárosi borbélyműhely be
folyása bizonyult erősebbnek. Az egyetemre már az elégedetlen kisembe
rek tudatával kerültem." Ezt a tömör, a végeredményt summázó megál
lapítást illusztrálja nővérének visszaemlékezése arra, hogy főgimnazista 
korában egy lázító tartalmú verséért az iskolai hatóságok kérdőre von
ták, és kizárással fenyegették. 

Itt azonban szólnunk kell egy későbbi életrajzi mozzanatról. A 20-
as évek elején a vesztett forradalomért érzett felelősség Gaál Gábort át
menetileg súlyos szellemi és erkölcsi válságba sodorta. Akkori jegyzet
füzeteiben előfordulnak kétségtelenül katolikus fogantatású reflexiók is. 
Ez a jelenség arra utal, hogy a gimnáziumi katolikus szellem hatása átté
telesebb és bonyolultabb lehetett, s ha akkor el is nyomta az iskolán kí
vüli laikus-plebejusi befolyás, teljesen mégsem küszöbölte ki. Ez a kato
likus szellem persze nem globálisan, nem minden oldalával egyformán 
hatott. Számos vonása — mint például a vak engedelmesség vagy a be
lenyugvás — iránt teljesen immúnis maradt, más elemei azonban alsóbb 
rétegekbe süllyedve, eltemetődve rejtetten megőrződtek, hogy a szellemi 
válság nagy tektonikus mozgásai felszínre dobják, amikor is, bár rövid 
időre, de további bonyodalmakkal nehezítik a szellemi válságból való ki
bontakozását. 

* 

A budapesti István úti főgimnáziumban működő érettségi vizsgabi
zottság Gál Gábor maturandust 1911. június 12-én érettnek nyilvání
totta, s így még azon az őszön elkezdhette egyetemi tanulmányait a pesti 
egyetem bölcsész karán. Tanári pályára készült, de irodalmi ambíciók is 
fűtötték. S Franyó Zoltán emlékezete szerint már 1911 végén vagy 1912 
első hónapjaiban feltűnt az akkori fiatal, forrongó avantgarde-írók New 
York-kávéházbeli törzsasztalánál, amely éjfélbe nyúló pezsgő viták szín
helye volt. Akik ebből az időből közelebbről ismerték (Franyó Zoltán, Kar
dos István budapesti muzikológus), egybehangzóan úgy emlékeznek, hogy 
Gaál Gábor versekkel debütált. A becsvágytól fűtött, de hajlamait még 
kellően nem ismerő fiatal irodalmárt bizonyára az a körülmény is von
zotta a versírás felé, hogy a magyar irodalom uralkodó műfaja a líra volt. 

Ebből a korszakából (az 1914 előtti évekből) egyetlen publikált írását 
leltük meg (köszönet érte a nyomravezető Franyó Zoltánnak, aki néhány 
akkori tiszavirágéletű lapra hívta fel figyelmünket). Egyetlenegy a jelek 
szerint számos publikált írásból általánosításokat nem tesz lehetővé, de 
mégiscsak a szerzőjéről vall. A Dobban a föld, e terjedelmes vers irodalmi 
értékelésére máskor térünk vissza. Itt eszmei mondanivalójáról szólunk, 
mert abban Gaál Gábor politikai-világnézeti fejlődésének fontos doku
mentumát látjuk. Ez az eszmei mondanivaló tulajdonképpen a huszonkét 
éves Gaál Gábor rokonszenves ars poeticája. Mögüle konkrét történelmi 
élményt, az 1912. május 23-i budapesti vérvörös csütörtökben tetőző társa
dalmi és politikai tömegharcok élményét érezzük kicsendülni, s az e har-



cokban részt vevő tömegek ügyéhez való költői viszonyulás súlyos etikai 
problémáját. A vers tulajdonképpen annak a költői magatartásnak az el
marasztalása, amely közömbös a nagy korproblémák iránt, s ehelyett 
csak a privát érzelmek és élmények kidalolását vállalja. A szerző korát 
a jövővel terhes, vajúdó forradalmas kornak, s a testileg-lelkileg megnyo
morított, de szebbre-jobbra törő tömegeket e jövő zálogának ismeri fel. 
Ezért azonosul ügyükkel, s hirdeti meg költői eszményét, a tömegek ügye 
iránt elkötelezett, a vátesz-, a próféta-, a néptribúnköltő eszményképét. 

A vers eszmeisége Gaál Gábor akkori (1913) politikai-ideológiai el
kötelezettségéről vall: egy Ady-rajongó galileista főiskolás jakobinus radi
kalizmusa izzik benne. 

Intellektuális formálódásának elhatározó ösztönzője a fiatal lázongó 
irodalmárok köre mellett — az egyetem. Különösen két professzorára em
lékezett vissza megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel, az irodalmár 
Riedl Frigyesre és a filozófus Alexander Bernátra, akiket mestereinek te
kintett. Mit kapott tőlük? Mivel hatottak rá? Bizonyára a Riedl és Ale
xander formátumú professzorok ébresztették rá a megalapozott, rend
szeres tudás tiszteletére, a módszeres gondolkodás igényére, a szellem fe
gyelmének szépségére. Csodálatos viszont — s ezt főként egy 1914-ből 
maradt szemináriumi dolgozata tanúsítja —, hogy ezek a mesterek meny
nyire nem eszmeiségükkel hatottak rá; sem Riedlnek a francia pozitiviz
mus szellemében fogant irodalmi koncepciói, sem Alexander újkantiánus 
filozófiája nem hagynak különösebb nyomot szemléletében, annál inkább 
Riedl nevelői stílusa és irodalomszeretete. Alexander helytállása és az a 
törekvése, hogy a filozófiai gondolkodást a művelődés széles szférájára 
kiterjessze. Gaál Gábor nem tartozott a tanítványok azon típusához, 
mely a nagy nevelő egyéniség keze alatt passzív képlékeny anyagként 
formálódik a mestert hűséggel ismétlő epigonná. Gaál Gábor szinte semmit 
se vesz át készen — elismert és tisztelt mestereitől sem. Hatásuk más
ban és másként mutatkozik meg: rendkívül élénk szellemi aktivitásra 
késztetik, felfokozott, széles skálájú intellektuális érdeklődést ébresztenek 
benne — amit a diákévekben elsősorban a könyvtárak eszmeérlelő csend
jében elégít ki. Széles körű olvasottságáról említett szemináriumi dolgo
zata tanúskodik. 

Ez a szemináriumi dolgozat — Vörösmarty Mihály Délsziget című 
eposztöredékének elemzése — még egy, ezúttal a Gaál Gábor-i jellem
formálódásra vonatkozó fontos adalékkal szolgál (mely egyébként ösz-
szecseng a Dobban a föld legáltalánosabb mondanivalójával is). 

„Férfiak vagyunk és férfiak legyünk! Előttünk egy nemzetnek sorsa 
áll: kötelességek vannak!" — íme Vörösmarty Mihály életeszménye Gaál 
Gábor egyik tömör megfogalmazásában. S a dolgozatíró nem titkolja mély
séges azonosulását ezzel az életeszménnyel. Pátosz és megrendülés hevíti 
a dolgozatot. Az önigazolás heurékáját véljük kicsendülni soraiból. A köny
vei fölé hajló, a játék és kaland örömeiről fájó szívvel lemondó kisgimna-
zista önfegyelme és kötelességtudata igazolódik itt, és nyer mély etikai 
tartalmat a közösséggel szembeni elkötelezettség és szolgálat gondolatá
ban. A felnőtt embernek az embertársaiért vállalt felelőssége — köteles
ségekben konkretizálódik, áldozatokat követel. Ez a felismerés, ezzel a 



súlyos erkölcsi töltettel, ettől kezdve egész életén át Gaál Gabor legfőbb 
magatartási normája lesz. 

* 

A szemináriumi dolgozat ránkmaradt tisztázatának utolsó lapján a 
következő dátum olvasható: '914 május 4. Bölcsészkari tanulmányai har
madik évének végén vagyunk, amikor a kitörő világháború további há
rom évvel tolta el egyetemi tanulmányainak befejezését. Az elkövetkező 
évek keretét önéletrajzában így vázolja: „Az első világháborúban. 1914-
ben már az első hónapokban be kellett vonulnom. Harctéren két ízben 
voltam. Az első alkalommal könnyebben megsebesültem, úgyhogy rövid 
idő után ismét kiküldtek a harctérre, ahol egyfolytában több mint két 
esztendeig teljesítettem arcvonalbeli szolgálatot az olasz harctéren. Mi
vel számos kitüntetést szereztem, huszonhét hónapi tűzvonalbeli szolgálat 
után mint kíméletre szorulót haza vezényeltek 1917 nyarán*, s attól kezdve 
hosszabb tanulmányi szabadság után mint kiképző szolgáltam a budapesti 
első honvédgyalogezred pótzászlóaljánál, főhadnagyi rangban." További 
adatok szerint csak az 1918-as őszirózsás forradalom kitörése után sze
relt le a hadseregből. 

Az a három esztendő (1914 nyarától 1917 nyaráig), amelyről ily tár
gyilagos szűkszavúsággal számol be, nemzedéke legjobbjaival együtt Gaál 
G á b o r számára is addigi életének elhatározó szakasza volt. Megrázó élmé
nyek, súlyos megpróbáltatások, fizikai és lelki gyötrelmei töltik ki. Gaál 
Gábor akkori elvont, inkább irodalmi élményekkel, mint érett élettapasz
talattal motivált kötelességeszménye és fegyelmezettsége kezdetben még 
igen jól rímelhetett a hadsereg — ugyancsak elvontan felfogott — kö
telmi követelményeivel, a katonai fegyelemmel. Amint azonban ezek 
a követelmények a barbár front-valóság dimenziói közt hús-vér konkrét
ságukban nyilvánultak meg, elkerülhetetlenné vált a szembefordulás, a 
konfliktussá mélyülő ellentét kifejlődése kötelesség-eszménye és a kez
detben szintén elvont és általános humánum-eszménye között. 

Amennyiben kezdetben mindkét eszmény elvont általánosság, a kettő 
közötti egyértelmű konfliktus kifejlődéséig, illetve ennek előfeltételeként 
a kezdeti elvontságnak élményekkel és tapasztalatokkal (lövészárok-élmé-
nyekkel és lövészárok-tapasztalatokkal) telített konkretizálódásáig hosz-
szabb és ellentmondásos, kitérésekkel és megrekedésekkel tarkított pályát 
kellett megtenniök. Ez a pálya nehéz próbatételektől, heves lelkiisme
reti válságoktól volt terhes, s a lelki vívódásokon, az etikai dilemma
kon való felülkerekedésben bizonyára jelentős szerepet játszott Gaál Gá
bor plebejusi indulata, a kisemberek iránt tanúsított együttérzése és ro
konszenve. 

Nem lelkesedhetett Gaál Gábor 1914-ben sem a háborúért, de va
lami kikerülhetetlen végzetszerűségnek láthatta, amely alól nem vonhatja 

* A második „huszonhét hónapi tűzvonalbel i szolgálat" 1915 tavaszától 1917 nya
ráig tartott. Tehát első frontszolgálata, sebesülése és időleges szabadságolása kö 
rülbelül 1914 ősze és 1915 tavasza között vol t . Már nem tudjuk megállapítani, 
hogy ebbő l mennyi a frontszolgálat, mennyi ideig ápolták a kórházban, s mennyi t 
töltött betegszabadságon, s hogy ez időre hazakerült-e vagy va lamely ik front m ö 
götti helységben tartózkodott . 



ki magát, amit végig kell csinálni, amelyben „helyt kell állnia". Hanem 
mire három év múlva visszakerült a lövészárkok vakondéletéből, másfajta-
emberré lett: tudatos ellensége a háborúnak, amelyet korántsem tekin
tett már kivédhetetlen végzetnek; sokkal inkább azok művének, akik ha
szonélvezői voltaic. 

Az 1917 nyaráig terjedő három év eszmei-politikai fejlődését nem
csak a harctér, a front közvetlen élettapasztalata határozta meg. Elképzel
hetetlen, hogy az álló háború hosszúra nyúló, eseménytelen szakaszaiban 
ez a civilben filozopter fiatal tartalékos tiszt — hasonló gondolkodású és 
szellemi igényű (sajnos, számunkra ismeretlennek maradt) sorstársaival 
együtt — ne ragadott volna meg minden lehetséges alkalmat betű-éhsé
gének csillapítására. Nem kétséges, hogy Gaál Gábor az egyetlen rövid 
megszakítással három esztendőt kitevő frontszolgálata alatt sokat olva
sott — bizonyára elsősorban szépirodalmat. Az 1914 előtti és 1917 utáni 
idevágó adatok összevetése alapján ez időre tehetjük világirodalmi tájé
kozódásának szélesebb megalapozását. 

Az 1917 utáni adatok vallomása szerint legnagyobb olvasmányélmé
nyei a nagy klasszikusok voltak. Elsősorban Tolsztoj és még inkább Dosz
tojevszkij valósággal felkavarták. E nagy alkotóknak a szociális lelkiis
meretet ébresztő, moralizáló írásai iránt a nagy kataklizma megrázó élet
élményei tették különösen fogékonnyá. Jelentős mértékben nekik is tulaj
donítható, hogy Gaál Gábor tartalékos honvédfőhadnagy 1917 nyarán 
huszonhét hónapi frontszolgálat után egy etikai tartású lázadás indulatá
val érkezik meg a magyar fővárosba. 

* 

Az eseményekben gazdag következő két esztendő (1917 nyara—1919 
nyara) krónikáját is elsősorban önéletrajzi fogalmazványai alapján re
konstruáljuk. 

Hazatérve hosszabb tanulmányi szabadságot kapott — minden bizony
nyal ekkor fejezte be egyetemi tanulmányait. (Tanári szakvizsga-diplo
mája azonban 1919-es keltezésű.) Tanulmányi szabadságának letelte után 
lett kiképző tiszt egy Budapesten formálódó pótzászlóaljnál, majd — 
az őszirózsás forradalom kitörése (1918. október 31) után — leszerelt a. 
hadseregből. 

A polgári demokratikus forradalmat megelőző és előkészítő esztendő
ben tehát Pesten tevékeny résztvevője a fejleményeknek. Erről így szá
mol be: „Ismervén az akkori magyar írónemzedék radikális képvise
lőit, közelébe kerültem azoknak, akik a sajtóban 1918 folyamán az anti
militarista hangulatot, illetve mozgalmat szították, és így olyan szemé
lyeknek is, akik a Magyar Kommunista Pártot létrehozták." Egy másik 
fogalmazványából kiderül, hogy arról az írói csoportosulásról van szó, 
amelynek vezető képviselői ez időszakban Balázs Béla és Lukács György 
voltak, s amely „magasabb eszmeiségű irodalom művelését követelte" s 
„mind az íróktól, mind a kritikusoktól bölcseleti és társadalomtudományi 
műveltséget kívánt." 

Ebben az évben már rendszeresen publikált. Az 1917 novemberében 
induló, Hevesy Iván szerkesztette Jelenkor című folyóirat három egymás 
utáni számában színvonalas könyvkritikái jelentek meg Illés Béla, Szép 



Ernő és Kaffka Margit könyveiről, valamint Henri Barbusse Tűz című re-
gényéről. (A folyóirat más számait nem ismerjük.) 

Életrajza szerint, amikor 1918 őszén leszerelt a hadseregből, a losonci 
állami főgimnáziumba kapott tanári kinevezést. Ezt az állást a közbejött 
események miatt nem tudta elfoglalni. Ekkor a budapesti tankerületi fő
igazgatósághoz osztották be, majd 1919 februárjában a közoktatásügyi mi
nisztériumba. 

E korszakbeli politikai-világnézeti helyzetéről egyik fogalmazványá
ban így ír: „Amikor az első világháborúból mint főhadnagy leszereltem, 
származásom és műveltségem természetesen vitt azok körébe, akik ro
konszenveztek az 1918 végén megalakult Magyar Kommunista Párt törek
véseivel. Annál inkább ezek soraiba tartoztam, mert Lukács György és Ba
lázs Béla is széles tevékenységet fejtett ki a Kommunista Párt művelő
dési és sajtótevékenységében. Ez idő tájt még igen sovány volt a marxiz
musban való tájékozottságom, afelől azonban mindenképp meg voltam 
győződve, hogy világnézetileg, politikailag nem tartozom máshová, mint 
azok körébe, akik a marxizmus törekvéseinek megvalósításáért küzde
nek." Nem lett a párt tagja, mégis a kommunisták aktívájához számí
totta magát, s 1919 tavaszától a proletárdiktatúra egész ideje alatt pártjel-
legű megbízatásai voltak. 

A közoktatásügyi népbiztosságon előbb referens a tantervkészítő bi
zottságban, majd a szocializált színházakhoz osztják be dramaturgnak. 

Amikor az intervenciós hadseregek elleni fegyveres harcra került sor, 
•és Lukács György közoktatásügyi népbiztost az Észak-Magyarországon 
harcoló V. Vörös Hadosztály mellé rendelték politikai biztosként, Gaál 
Gábor katonai tanácsadójaként kísérte ki a frontra, majd Karikás Fri
gyes mellett is működött ugyanilyen beosztásban, és részt vett a Sal
gótarjántól északnyugatra, Rimaszombat térségében lezajlott harcokban. 

Később visszavezénylik a frontról, hogy a hadügyi megbízott feladat
körét lássa el a Ludovika Akadémián szervezett vörös-parancsnok képző 
tanfolyamon. Ezzel párhuzamosan eredeti munkakörét is betölti a közok
tatásügyi népbiztosságon. Itteni minőségében propaganda-előadásokat tart 
tanárok és tanítók előtt. Egy a proletárdiktatúra művelődési törekvéseiről 
Kecskeméten tartott előadásáról a Népszava is hírt adott, ami lehetővé 
tette, hogy a Horthy-rendszer igazságszolgáltatása az ellenforradalmi meg
torlások során majd vádat emeljen ellene „hadiállapot körülményei közt 
elkövetett társadalmi izgatásért". 

Egy húszas évekbeli töprengő, önelemző jegyzetében arra a meg-
állapításra jut, hogy ő a „vagy-vagy" embere. Valóban az volt, nem is
merte a félmegoldásokat, sem a felismert konzekvenciák elől való kitérést. 
Az elméleti beállítódású irodalmár, akinek életeleme a könyvtárak gondo
latérlelő csendje volt, a lövészárok iskolájában olyan elvi felismerésekig 
jutott el, amelyek gyakorlati konzekvenciája elől nem térhetett ki, ez a 
konzekvencia pedig a politikai elkötelezettség, a forradalom vállalása, a 
forradalmi cselekvés volt — ott, ahová a feladat szólítja: a szocialista 
iskolaügy szervezésében, propagandakörúton vagy a proletárhatalom fegy
veres védelmében. 

A marxizmus terén még nem eléggé tájékozott. Akkor még hézagos 
ismeretei alapján valószínűleg helytálló politikai doktrínának tekinti és 
nem többnek. De azonosul a forradalmi proletariátus világnézeti-politikai 



törekvéseivel — és ez teljes, a cselekvés konzekvenciáját is magába fog
laló kiállást jelent számára. E cselekedetének konzekvenciáit a forradalom 
leverése után is vállalja. 

* 

A magyar proletárdiktatúra összeomlása (1919. augusztus 1.) után 
— önéletrajzában számol be erről is — hosszabb ideig nem kompromit
tált pesti ismerősöknél bujkált..., „míg aztán pénzzel útlevélhez jutot
tam, amivel elhagytam az országot". Külföldre távozásának közelebbi idő
pontját nem ismerjük. Egyik cikke Riedl Frigyessel való utolsó találko
zásáról szól. Helyszín: a Lánchíd pesti oldala, időpont 1920 tavasza. Kar
dos István, aki beszámol arról, hogy Gaál Gábor ebben az időszakban 
óraadásból tartotta el magát, úgy emlékszik, hogy még 1922-ben is talál
kozott vele Pesten. Ez azonban bizonyára tévedés, hiszen 1921 őszétől már 
a bécsi Jövőben jelennek meg írásai. Ez különben az első adatunk a bécsi 
emigrációból, úgyhogy elvben azt sem zárhatjuk ki, hogy 1921 első felé
ben még mindig Budapesten tartózkodott, és Kardos Istvánt csupán egy 
évvel csalja meg emlékezete. 

Adataink összevetéséből kiderül tehát, hogy a proletárhatalom meg
döntése után Gaál Gábor még legkevesebb nyolc hónapot, legtöbb két évet 
töltött Budapesten, illetve Magyarországon, mely idő alatt bőséges al
kalma adódott megismerni az ellenforradalom terror-légkörét, s meggyő
ződni arról, hogy Horthy Magyarországáról távoznia kell. 

Emigrációja kezdetét mégsem külföldre távozásától számítanók. Leg
alábbis erre a belátásra vezet, ha a forma helyett lényegibb mozzanatokat 
is tekintetbe veszünk. Hiszen nem kétséges, hogy Gaál Gábor 1919 au
gusztus elejétől kezdve szülővárosában, Pesten is belső emigrációban élt, 
remény és rettegés közt hányódva, a hatóságok elől bujkálva, állásta
lanul, egzisztenciátlanul. Erről vall egy kéziratos versciklusában, amelyet 
Szárnyak?! — 1920 felírással őrzött meg. A ciklust dátumok tagolják. Első 
dátum „V. 12", utolsó: „XII. 3." Eszerint 1920 május és december között 
dolgozott rajta, valószínűleg még Pesten. 

F O R R Á S O K : A budapesti VI I . kerületi István úti főg imnáz ium Értesítője 
az 1903/4—1910/11. évekbő l (közzéteszi T imár Pál igazgató) — Gaál G á b o r : 
D o b b a n a föld, kö l temény. Új Revű , i rodalmi és politikai heti lap (szerkeszti 
Franyó Zol tán) . Budapest , 1913. április 10. — Gaál G á b o r négy könyvbírála ta 
(Illés Béla : Doktor Utrius Pál honvédbaka hátrahagyott írásai; Szép Ernő: 
E m l é k ; Kaffka Margi t : A z élet útján; Henri Barbusse: Tűz) . Jelenkor, i rodalmi 
és kritikai folyóirat (szerkeszti Hevesy István). Budapest, I. év fo lyam. 1917 
november , 1918 január-február, március — Beszámoló tanügyi do lgozók kecs
keméti gyűléséről . Népszava. Budapest , 1919. április 1. — Gaál Gábor : Talál
kozás. Jövő. Bécs , 1922. szeptember 24. — A G A Á L G Á B O R - A R C H I V U M D O 
K U M E N T U M A I B Ó L : Gaál G á b o r keresztlevele, tanári okleve le s egyéb sze
mély i iratai — Gaál G á b o r : Vörösmar ty Mihály Délsziget c ímű eposz- töredé
kének elemzése. Szeminár iumi dolgozat . 1914. május (kézi tisztázat 1—87-ig 
számozott füzetben) — Franyó Zol tán Temesvárot t , 1966. február 10-én m a g n ó 
szalagra rögzített visszaemlékezései — Kardos István muzikológus (Budapest. 
Lenin körút 73) 1966. május 16-i szóbeli közlései. Gépírásos összefoglaló (Illés 
Lászlónak, az M T A Irodalomtörténeti Intézete főmunkatársának szíves közre
működése útján) — Özvegy Gaál Gáborné családi vonatkozású szóbeli köz lé 
sei. 


