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Minden író kétszer születik meg: először akkor, amikor meglátja a 
napvilágot, másodszor pedig akkor, amikor első írása megjelenik. 

Nyilván a véletlen műve, mégis bízvást tekinthetjük a sors iróniájá-
nak, hogy az elsősorban újságíró Gábor Andor mindkét születésekor 
felbukkant az újságíró három legnagyobb ellensége közül az egyik: 
a sajtóhiba. Mert a (külső és belső, szerkesztői) cenzúra mint fő-
ellenség után, még a helyszűkét is megelőzve a sajtóhiba, az értelem-
zavaró sajtóhiba az, amely a legtöbb keserűséget okozhatja az újság-
írónak. 

Greiner József és felesége, született Gross Emma harmadik fia, 
a későbbi író a nagyatádi izraelita egyházközség anyakönyvének 
tanúsága szerint (akkor még csak egyházi anyakönyvezés volt 
Magyarországon) 1884. január 20-án született1 a Somogy megyei 
Űjnépen (mai nevén Rinyaújnépen). Ki tudja, kinek és milyen 
körülményeknek a hibájából Greiner Sándornak anyakönyvezték, 
jóllehet a Sándor nevet már viselte a család egyik tagja : a három fiú 
közül a legidősebb. Több mint öt évvel később, 1889. december 31-én 
hivatalosan helyesbítették az anyakönyvi bejegyzést és ekkor lett 
Greiner Andor az író neve. Családi nevét (jóllehet írói pályája első 
pillanatától a Gábor nevet használta) hivatalosan csak 1913-ban 
(valószínűleg házasságkötése előtt) változtatta meg.2 

De a sajtóhiba üldözte őt születése napját és helyét illetően is. 
A róla szóló tanulmányokban, lexikon-címszavakban találkozunk 

* Részlet a szerző ama kutatási eredményeit összegező tanulmá-
nyából, amely kutatást egy alapítvány támogatásával végezte. Ezt 
az alapítványt a Gábor Andor-kutatások támogatására az író foga-
dott leánya, dr. Gábor Magda hozta létre és aPetőfi Irodalmi Múzeum 
kezelésében van. 

1 Lásd az 1958. június 28-án Kaposvárott készült hiteles másolatot 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában 
Ms 4485/27 sz. alatt. 

2 Lásd: 1. sz. jegyzetet. 
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január 17-i,3 január 24-i4 dátummal is, sőt, IV. gimnáziumi bizonyít-
ványában5 még január 26-a is felbukkan. Igaz, ebben az író is vétkes 
részben, mert egy 1911-ben megjelent kiadványban ő maga is január 
24-ét adja meg születése napjának.6 

De még jóval később is előfordult vele ez az elírás: egyik önélet-
rajzának gépírásos másolatában, ' amelyen ugyan nincs keltezés, de 
tartalmából kiderül, hogy Budapesten írta és már a Ludas Matyi 
főszerkesztője volt, szintén azt írja, hogy 1884. január 17-én született! 
Viszont szinte ugyanebben az időben egy január 21-én megjelent 
cikkében köszöni meg a születésnapi jókívánságokat:8 ez a Köszönöm, 
köszönöm című cikk egyébként érdekes önéletrajzi mozzanatokat 
tartalmaz arra vonatkozólag, hogy hogyan került ő rá 1919-ben 
Horthyék „halállistájára" és hogyan szöktette őt Bécsbe bátyja, aki 
12 ezer koronáért megvette neki egy oda menő hajó kapitányi fülkéjét 
s így útlevél nélkül eljutott a viszonylagos biztonságot jelentő osztrák 
fővárosba. Hasonlóképpen születési helyét írták a helyes Újnépen 
kívül Új-Népnek9 és Ú j Népnek10 is, sőt, találkozunk az Újnéppuszta 
— Magyarszerdahely11 változattal is és ezek számos kombinációjával 

3 Diószegi András: Gábor Andor. Kismonográfia. Gondolat , Bp. 
1966. 9. — A magyar irodalom története. Akadémiai Kiadó, Bp. 1966. 
VI. köt. 263. — Hungarian Authors by Albert Tezla. Harvard Uni-
versity Press 1970. 167. 

4 Polgár Erzsébet (összeáll.): Gábor Andor. Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár 1959. — Diószegi András bevezetője G. A. Válogatott 
Műveihez (Magyar Klasszikusok sorozat). Szépirodalmi, Bp. 1961. 
8. — Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. Aka-
démiai Kiadó, Bp. 1962. 164. — Magyar Irodalmi Lexikon. Akadé-
miai Kiadó, Bp. 1963. I. köt . 373. — A magyar irodalom története. 
Gondolat , Bp. 1967. III. köt. 422. — Magyar Életrajzi Lexikon. 
Akadémiai Kiadó, Bp. 1967. I. köt. 558. — Diószegi András: Gábor 
Andor. In : Illés László (szerk.): Arcképek a magyar szocialista iroda-
lomból. Kossuth, Bp. 1967. 140. 

5 M T A Könyvtára Kézirattár Ms 4485/32. 
6 A Budapesti Újságírók Egyesületének Almanachja 1911. 
7 M T A Könyvtára Kézirattára Ms 4485/43. 
8 Világosság, 1949. j anuár 21. 
9 így többek között б maga is az 191 l-es — már idézett — újságíró-

almanachban! 
10 Magyar Irodalmi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Bp. 1963. I. köt. 

373. 
11 Magyar Életrajzi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Bp. 1967. I. 

köt. 558. 
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(mármint a hibás születési dátumok és a tévesen írt születési hely-
nevek különböző együtteseivel). 

Az embernek akaratlanul is eszébe jut a népmesei motívum arról, 
hogy az újszülött bölcsőjébe a jó tündérek mindenféle jótulajdonságo-
kat tesznek ajándékként — Greiner „Sándor"-nak tehetséget, szor-
galmat, rendkívüli nyelvtehetséget —, de egy, ki tudja mivel meg-
bántott rossz tündér odarakja a maga „ajándékát": a s a j t óh ibá t . . . 

írónk apja, Greiner József, legkisebb fia születésekor kocsmáros 
volt Üjnépen: „Az a ház — írja egy újságíró, aki 1958-ban kereste a 
nyomokat —, amelyben Gábor Andor született, a Rinyaújnép 34. 
számú épület — a jelenlegi földművesszövetkezeti bolt helyén állt. 
Egyszerű, zsúpfedeles, három helyiségből — lakószoba, konyha, ivó 
— álló parasztház volt. Hozzá hasonló ház Rinyaújnépen ma már 
csak egy van, amelyről — ha Gábor Andor felől érdeklődünk — 
gyakran mondják a falubeliek, hogy olyan, mint amilyen az író 
szülőháza volt. (Mellékesen megjegyzem, hogy ezt dokumentumként 
érdemes volt lefényképezni.) A házhoz tartozó telken, melynek udva-
rát a költő gyermekkorában akácfák árnyékolták, borpince és fészer 
volt található: ezek közül már csak a fészer van meg. A költő apja, 
Greiner József, akiről tudnivaló, hogy falusi kocsmáros volt,12 ezt a 
portát az egyik Somssich gróftól bérelte. A gróf a leírt házat a falu-
beliek emlékezete szerint 1908 táján bontatta el, a Greiner-család 
Babócsára költözés után."13 

Az óvodától az érettségiig 

Babócsa, amelyhez ma Rinyaújnép tartozik — Babócsán van a 
tanács — ebben az egyetlen cikkben bukkan fel, mint olyan helység, 
ahol a Greiner-család élt. Maga Gábor Andor egy 1914-ben — és nála 
nem szokatlan féltréfás hangnemben — írott önéletrajzában születési 
helyének megjelölése után így folytat ja: „Kisdedóvóba Szilágy-
somlyón és Sátoraljaújhelyen jártam, minden egyéb iskolába Buda-
pesten."14 így tehát Babócsa legföljebb átmeneti állomás lehetett: 
a család az ország másik végébe vetődött és sorsukról nem sokat 
tudunk: az azonban az idézett sorokból bizonyos, hogy elemi iskolai 

12 Másutt (pl. Diószegi András kismonográfiájában) a forrás meg-
jelölése nélkül azt olvassuk, hogy „falusi szatócs", azaz vegyes-
kereskedő volt. 

13 Kávássy Sándor: Gábor Andor-emlékek Rinyaújnépen. Somogyi 
Néplap, 1958. október 29. 

14 Az Érdekes Újság Dekameronja, Légrády Testvérek kiadása, 
Bp. é. n. (1914). IV. kötet 141. 
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tanulmányait az író már Budapesten kezdte, méghozzá — januári 
születésű lévén — valószínűleg egy évvel korábban: a Rottenbiller 
utcai elemi iskolában ui. — fennmaradt bizonyítványának tanúsága 
szerint — az 1892/93-as tanévben már a IV. osztályt végezte.1 ' 
Osztályzatai egy kivétellel „kitűnő"-k voltak — ez az egy kivétel a 
„német írás" (mert külön osztályozták a „német olvasás"-t), amelyből 
csak jelest kapott. Ez azért érdekes, mert az akkor viharos ütemben 
asszimilálódó zsidóságban, annak szinte kivétel nélkül minden rétegé-
ben a német második (de sok helyen első) anyanyelv volt. 

Életének első tíz évéről tehát igen szegényesek az adata ink — 
középiskolás éveiről már többet tudunk. Bár több önéletrajzában — 
így abban a német nyelvű, gépírásos, keltezetlen, de tartalmából 
kivehetően (a Szovjetunióban) közvetlenül a háború kitörése előtt 
írt rövid önéletrajzában is, amelynek eredetije a Petőfi Irodalmi 
Múzeum kézirattárában található,16 azt í r ta: „Vom Anfang bis Ende 
immer erster Eminent", ebben az írót megcsalta az emlékezete. 
Kétségtelenül igen jó tanuló volt a „Budapest Fő- és Székvárosi VIII. 
kerületi községi nyilvános főreáliskolában", amelybejárt (és amelyről 
később, emigrációja elején írott Az iskolám, a Zerge17 című cikkében 
keserűen és gúnyosan emlékezik meg), de nem volt végig első eminens. 
Fennmaradtak az iskola évenként kiadott, és sok egyéb mellett 
minden tanuló évvégi osztályzatait tartalmazó, Felsmann József 
igazgató szerkesztésében megjelent „tudósítványai",18 és ha ezeket 
végiglapozzuk, érdekes képet kapunk az író fejlődéséről. Az 1893/94-
es tanévben végezte az első osztályt s eredményei a következők voltak: 
hit tan: 1, magyar: 2, német: 2, mennyiségtan: 1, földrajz: 2, termé-
szetrajz: 2, rajzoló geometria: 2, szépírás: 3, testgyakorlás: 2, maga-
viselet: 1, általános tanulmányi előmenetel: 2. A második osztály 
végén osztályzatai: hi t tan: 1, magyar: 2, német: 2, földrajz: 1, 
természetrajz: 2, mennyiségtan: 2, rajzoló geometria: 2, szépírás: 2, 
testgyakorlás: 3, magaviselet: 2, általános tanulmányi előmenetel: 2. 
A harmadik osztályban már észrevehetően javultak tanulmányi 
eredményei: csak természetrajzból és szépírásból volt kettese, test-

15 M T A Könyvtára Kézirattár Ms 4485/28. 
16 Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattára V. 3731/7. 
17 Először a Bécsi Magyar Űjságban, majd könyv alakban a Bécs-

ben kiadott Halottak arcai című kötetben jelent meg. (A szerző kiadá-
sa. h. é. n. Nyomja Johann v. Vernay A. G.) Olvasható a Bécsi 
levelekben (Athenaeum, Bp. é. п.) 262—264., de az Összegyűjtött 
Művek sorozat Összegyűjtött cikkek I. kötetéből (amely pedig Dió-
szegi András kismonográfiája szerint „tulajdonképpen a Bécsi leve-
lek anyaga") kimaradt. 

18 Megtalálhatók az Országos Széchényi Könyvtárban. 
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nevelésből fel volt mentve, magaviselete is jeles volt — de az általános 
tanulmányi előmenetelt mégis csak 2-esre értékelték. Az 1896/97-es 
tanévben, a negyedik osztályban már — a magaviseletet kivéve! — 
mindenből (az abban az évben először tanult franciából és vegy-
tanból is) jelese volt, testnevelésből változatlanul fel volt mentve, és 
így általános tanulmányi előmenetele jeles lett, aminek következtében 
tandíjmentes lett. Ez a családnak nyilván nagy könnyebbség volt. 

A továbbiakban már valóban kitűnő tanuló volt az író: mind az 
ötödik, mind a hatodik osztályban testnevelésből fel volt mentve, 
egyébként tiszta kitűnő volt (de a magaviselete azért megmaradt 
kettesnek : nagyon sok csínyt kellett elkövetnie, hogy egy eminensnek 
beírják a kettes magaviseletet!). Érdekessége tanulmányainak, hogy 
hatodik osztályban rendkívüli tárgyként felvette a latin nyelvet 
(amelyet a főreáliskolákban nem tanítottak). A VII. osztályban ismét 
hanyatlott: kettese volt mennyiségtanból, szabadkézi rajzból, test-
nevelésből, magaviseletből, sőt, az általános tanulmányi előmenetele is 
kettes volt, ennek ellenére tandíjmentes volt. Tovább tanulta rend-
kívüli tárgyként a latint — ebből jelese volt — és gyorsírást is tanult, 
sőt, ebben (a „tudósítvány" csillaggal jelöli) már haladó volt. 

Irodalmi képességeinek kibontakozásáról is tanúskodik az iskola 
évkönyve: közli, hogy az 1899—1900-as tanévben a „Petőfi" ön-
képzőkör legszorgalmasabb tagjai közé tartozott és az önképzőkör 
pályázatán Lenau „Die drei Indianer" című versének műfordításával 
egy tízkoronás aranyat nyert. Ugyanebben a tanévben a gyorsírókör 
jegyzője volt és a gyorsíróversenyen díjat (négy koronát és egy dísz-
könyvet) nyert. 

Az utolsó középiskolai évben, 1900—1901-ben ismét kettese volt 
bölcsészetből, mennyiségtanból, szabadkézi rajzból, magaviseletből 
és hármasa volt testgyakorlatokból — általános tanulmányi elő-
menetele kettes volt és (feltehetőleg a második félévben) már nem volt 
tandíjmentes. Ez valószínűleg összefügg egy incidenssel, amely közte 
és hittantanára között zajlott le. Idézett önéletrajzában azt írta, hogy 
„gottlose Erziehung"-ban, „isten nélküli (istentagadó?) nevelésben" 
részesült. Ha talán nem is volt még ateista, mindenesetre kételkedő 
volt és vitatkozott a hittanárral (egész életében szenvedélyes vitatkozó 
volt, aki örömét lelte a nézetek összecsapásában, de soha nem volt 
öncélú vitatkozó): erre utal emigrációja elején írott s Az én hazám 
című kötetében megjelent — sok szempontból, így szinte szabadvers-
szerű lazaságával versei közül kirívó — A kapuban című költeményé-
nek19 egy részlete: „. . . míg én folyton csatáztam Rappaporttal , 
A Rapsival ( . . . ) / én a magaviseletből / Kettest kaptam a Rappaport 
miatt, / S a tandíjmentességem elveszett." 

19 Összegyűjtött versek. 118. 
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Ugyanakkor azonban VIII-os korában — amikor mellesleg a rend-
kívüli tárgyként tanult latinból ismét jeles volt — egyre-másra aratta 
az irodalmi sikereket. A „tudósítvány" közli, hogy Greiner Andor a 
„Petőfi" önképzőkör éveleji (1900. szeptember 22-i) alakuló ülésén a 
kör titkára lett. Ezenkívül is „a legszorgalmasabb tagok" között 
említi nevét a kiadvány. De még a következő sikerekkel is dicseked-
hetett: „ A jobbágyság sorsa a magyar irodalomban" című „irodalom-
történeti értekezés"-ével pályázatot nyert: jutalma harminc korona 
volt aranyban. Emellett „Petőfi János vitéze és Arany Toldija" 
című „esztétikai dolgozatával" 30 koronás díjat nyert, azonkívül 
„A megyeiség fejlődése Szent Istvántól 1848-ig" című „történeti 
értekezés"-ével tízkoronás díjat. És még mindig nincs vége a sikerek-
nek: ugyanabban az évben az eredeti lírai költeményre kiírt húsz-
húsz koronás díjat is ő nyerte el Márczius 15. és Mese című költe-
ményeivel, és tíz-tíz koronás pályadíjat kapott Béranger „L'Alchy-
miste" és Lenau „Die nächtliche Fahr t" című versének fordításával. 

Középiskolai tanulmányait jeles érettségivel zárta. Mivel tanár 
akart lenni — vagy talán inkább irodalomtudományi kutató, filoló-
gus — , az egyetem bölcsészettudományi karára iratkozott be, de 
ehhez még előbb le kellett érettségiznie latinból. Nem kis meglepeté-
sünkre — s alighanem az övére is — a „latin pótló érettségin" 1901. 
szeptember 11-én megbukott.20 Bécsi emigrációjában írott, az uszító 
Zadravecz István tábori püspököt kipellengérező cikkében,21 ahol 
alaposan „meglovagolta" a püspöknek egy valóban meghökkentően 
primitív latin nyelvi hibáját, a tőle megszokott lefegyverző nyíltsággal 
meg is írta: „Bevallom azt is, hogy első alkalommal e latin érettségin 
Erődi Béla tankerületi főigazgató meg is buktatott , úgy, hogy a latin 
matúrát, mellyel ezennel elhencegek, csak másodízben sikerült 
letennem, amikor (megmondom a zadravecznek, nehogy ellovagolja 
magát) görög érettségit is te t tem." Ez utóbbi vizsga 1901. december 
10-én zajlott le az V. kerületi magyar királyi állami főgimnáziumban22 

és ezek után semmi akadálya nem volt, hogy megkezdje tanulmányait 
az — akkor még nem Pázmány Péter nevét viselő — budapesti tudo-
mányegyetemen. 

Mielőtt azonban követnénk pályáját az egyetemen, két megjegyzés 
kívánkozik ide a „Budapest Fő- és Székvárosi VIII. kerületi községi 
nyilvános főreáliskoláról". Az egyik: több, Gábor Andorról szóló 
tanulmányban is említik, hogy a középiskolába (Pest)Szentlőrincről 
együtt jár tak be Ferkó bátyjával. Ez a lakóhely beszédesen mutatja, 

20 MTA Könyvtára Kézirattár Ms 4485/38 . 
21 Összegyűjtött cikkek I. 369—372. 
22 MTA Könyvtára Kézirattára Ms 4485/37. 
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hogy a Greiner-család anyagi helyzete igencsak gyenge lábon áll-
hatott, mert, mint maga az író is leírja egy 1918-ban íródott novellisz-
tikus visszaemlékezésében:23 „Szentlőrincen és Kispesten akkoriban 
nem éppen a társadalom legeleje lakott, inkább is derék, de egészen 
utolsó emberek, akik többnyire azért laktak odakint, mert idebent 
nem lakhattak. A rendőrség miatt, amely kitiltotta őket. Egyiket 
betörésért, másikat gyilkosságért és egyéb ilyen csekélységért." 
Itt voltak kénytelenek lakni Greinerék és innen járt be „vicinálison" 
az iskolába — legalábbis amennyire kiderül — a két fiatalabb fiú. 
Ez az együtt bejárás azonban csak egy évig tarthatott, mert az 1893/94-
es tanévben, amikor az író az I/B. tanulója volt, Ferkó bátyja negye-
dikes volt, és mellékesen nagyon rossz tanuló: rengeteg hármasa volt 
(akkor a legrosszabb osztályzat a négyes volt), hittanból is hármasa 
volt és így persze az általános előmenetele is hármas volt. A következő 
évben azután Greiner Ferenc már nem szerepelt az iskola tanulói 
között. 

A másik tudnivaló „az iskolám, a Zergé"-ről, hogy ez a cikkcím 
arra utalt: az iskola a Zerge utcában volt. Ez az utca nem sokkal 
később Horánszky utca lett (A Nap című napilap már 1907. szeptem-
ber 6-i számában említette a Horánszky utcát), Horánszky Nándor 
(1838—1902) ügyvéd (a hírhedt tiszaeszlári vérvádperben Eötvös 
Károly egyik védőtársa), politikus, rövid ideig miniszter után, aki 
abban az utcában lakott; ma Makarenko utca a neve, az iskola pedig 
1920-ban gimnázium lett és fölvette Vörösmarty Mihály nevét. 

Az egyetemi polgár 

Az egyetemi polgári esküt letevő Greiner Andor az átlagosat 
messze meghaladó műveltséggel rendelkezett: tudott németül, 
franciául, olaszul és angolul, sőt, egy róla szóló sajnos kiadatlan 
tanulmány24 szerint még héberül is. (Ez utóbbit nemigen tartom 
hihetőnek: valószínűleg csak annyit tudott héberül, amennyit a 
középiskolában kötelíző hittanórákon az imák és a hitoktató által 
ismertetett Tóra-részletek szavaiból megjegyzett.) Ez a sokoldalú 

23 Könnyen elfelejthető dolgok. In : — Szokj le róla! Magvető, Bp. 
1962. 305-317. , az idézett rész: 315. 

24 Szekeres József: Gábor Andor irodalmi munkássága (1902—1925 
között). Bölcsészdoktori értekezés (kézirat). Bp. 1962. 4. — Az ettől 
eltekintve sok pontos és értékes adatot tartalmazó kézirat rendelke-
zésemre bocsátásáért ehelyütt is köszönetemet fejezem ki dr. Szekeres 
Józsefnek. 
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nyelvtudás mindenképp meglepő. Műfordításainak tanúsága szerint 
németül, franciául és olaszul egészen bizonyosan tudott, sőt, vannak 
angolból fordításai is, azonban mindenki, aki tanult nyelveket, tudja, 
milyen hosszú ideig tart még a fogékony gyermekkorban is egy nyelv 
elsajátítása, és ha valakinek rendkívüli nyelvtehetsége van, könyvből 
megtanulhat németül, franciául, olaszul — de az angolt, különleges 
kiejtése miatt tanár nélkül lehetetlen elsajátítani (persze ma, a rádió, 
a magnetofon, a videó korszakában más a helyzet). így tehát okkal 
feltételezhetjük — s ezzel nem sértjük a költő emlékét —, hogy való-
színűleg Gábor Andor sem beszélt angolul, csak olvasott: ne felejtsük 
el, hogy Arany János angol nyelvtudása is ilyen volt, és mégis remekbe 
szabott Shakespeare-fordításokkal gazdagította irodalmunkat (és 
csak egyes apró hibák25 árulkodnak arról, hogy nem beszélt angolul, 
nem tudta, hogyan ejtik ki a szavakat). 

Különösnek tűnhet, de nem tudjuk pontosan, milyen tárgyakat 
hallgatott az egyetemen. Kétségtelen, hogy tanárnak készült, fenn-
maradt emlékezések szerint sokan tudósi pályát jósoltak neki, sőt, 
már azt találgatták, hogy egyetemük melyik tanszékén lesz professzor 
— ennek ellenére nem maradtak fenn iratok arról, hogy mit hallga-
tott és az akkor filozófiainak nevezett karon milyen szakos volt. 
Majdnem teljesen bizonyosak lehetünk abban, hogy az egyik szakja a 
magyar nyelv és irodalom volt, a másik pedig a francia — nagyon 
valószínű, hogy emellett történelmi előadásokat is hallgatott, legalább-
is erre vall az, hogy történelmi felkészültségéről egy vele egyáltalában 
nem rokonszenvező tudós is úgy nyilatkozott 1916-ban, amikor 
Szekfű Gyula „A száműzött Rákóczi" című tanulmánya körüli 
viharos vitában megszólalt,26 hogy nincs olyan történettudós az 
akkori Magyarországon, aki olyan hozzáértéssel nyilatkozhatna 
ebben a kérdésben, mint Gábor Andor. 

A mai Eötvös Loránd Tudományegyetem irattárának anyagaiból 
csak annyi állapítható meg, hogy Greiner Andor az 1901/2-es tanév-
ben lett az egyetem hallgatója és hat félévet végzett, vagyis körülbelül 
1904 tavaszán fordított hátat az egyetemnek. Ennek okáról ó maga 
nem nyilatkozik, csak azt írta, hogy „mert újságíró lett", az ok-
okozati összefüggés azonban nyilván fordított : azért lett újságíró, mert 
abbahagyta az egyetemi tanulmányokat, mivel tisztán látta, hogy 
tanári állásra nemigen számíthat, bármilyenek is a tanulmányi 
teljesítményei és az eredményei. Később több cikkében írt arról, 

25 Lásd pl. a Hamlet I. felvonás 2. színjében a „sun" (Nap) és „son" 
(fiú) szavakkal űzött szójáték meg nem értését. Lutter Tibor jegyzete 
— In : Shakespeare összes drámái. Új magyar Könyvkiadó, Bp. 1955. 
IV. köt. 693. 

26 L. ItK, 1972. 1. sz. 82. 
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hogy az akkori Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium zsidó feleke-
zetű tanároknak nem adott állást az állami gimnáziumokban (sőt, ez a 
vallási elfogultság odáig fajult, hogy még protestáns tanárokat is 
mellőztek, háttérbe szorítottak: kizárólag a római katolikus vallású 
tanárok számíthattak állásra). 

Egyetemi tanulmányainak említésre méltó mozzanata, hogy 
bizonyosan részt vett Négyesy László professzor nevezetes, „Magyar 
stílusgyakorlatok" címmel tartott különleges és nagyon népszerű 
szemináriumán, ahol a hallgatók saját munkáikat mutatták be és a 
jelenlevők — köztük utóbb, a szeminárium híre-neve növekedtével 
nagy számban más egyetemek hallgatói, medikusok, mérnökök, 
jogászok, „sőt, nem egyetemisták is" — megbírálták, megvitatták a 
műveket. A szeminárium még Gábor Andor tanulmányai idején . 
„1903 őszén ugrásszerűen változott át a modern magyar irodalom 
egyik fővárosi műhelyévé — bizonyára nem Négyesy szándéka szerint, 
hanem inkább ellenére; de eltűrte".27 Az irodalmilag és politikailag 
egyaránt erősen konzervatív Négyesynek ezt a szemináriumát, „hála" 
Kosztolányi rajongó nekrológjának és Juhász Gyula (a szeminárium 
hat szemeszteren át volt titkára) néhány írásának, az utókor túl 
pozitívan értékeli, és különös módon éppen a haladó irányzatok 
hívei. Hogy a másik oldal hogyan vélekedett erről, azt beszédesen 
mutatja, hogy abban az emlékkönyvben, amelyet Pintér Jenő szer-
kesztésében a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1931-ben, Négyesy 
hetvenedik születésnapja alkalmából adott ki, „Négyesy László, az 
egyetemi tanár" című cikkében Hankiss János csak egészen futólag 
érintette ezt a szemináriumot. Valószínűleg Kardos Pálnak van igaza, 
aki ezt írta: „(. . .) el kell oszlatni egy gyökeresedni kezdő téves köz-
hiedelmet, amely szerint a kiváló irodalomtörténetíró XX. századi 
modern irodalmunk világra segítője lett volna. Négyesy László, a 
csontja velejéig konzervatív gondolkodású ember28 csak tűrte, de nem 
ösztönözte az újszerű törekvéseket."29 Az azonban bizonyos, hogy 
Gábor Andor — aki Babitscsal egyidejűleg kezdte meg egyetemi 
tanulmányait — szintén járt a Négyesy-szemináriumokra. Erre az 
egyetlen bizonyíték éppen Babitsnak egy levélrészlete. Kosztolányi 

27 Belia György: Babits Mihály tanulóévei. Gondolat, Bp. 1983. 
181. — A Négyesy-szemináriumról : 176— 185. 

28 Később, a húszas-harmincas években Négyesy már „a faji gon-
dolat az irodalomban" híve lett; pályájának egyik visszataszító 
mozzanata, amikor a csehszlovákiai magyarság életéről tudósító 
Móricz Zsigmondot és a Nyugatot egy nagy napilap vezércikkében 
denunciálta: „Beállt a Nyugat Benes félhivatalosának?" — írta és kis 
híján tönkretette a Nyugatot. 

29 Kardos Pál: Babits Mihály. Gondolat, Bp. 1972. 17. 
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Dezsőnek írt 1904. (feltehetőleg augusztus 20-i) levelében többek 
között ezt írta: „Talán éppen azért, mert különbségre s újra vágyik a 
lélek és nem szereti azt, amit biztosan tud; szeretné azt, ami rejtett, 
sőt ami nem is létezik; különbséget akar csinálni és harcot a filozófiá-
ban is; ezért kellett Herakleitosra Sokratesnek következnie, a zsidó 
Sokratesnek; és ezért, ha mint Langwill (így!) és Gábor Andor állítják 
— Heine szerint a világtörténelem a zsidók és görögök harca — 
Heinének igaza van! Mennyi ma a zsidó!"30 

Babitsnak ez a levélrészlete — tartalmától elvonatkoztatva, 
tárgyunk szempontjából — több tekintetben is figyelemre méltó. 
Egyrészt azért, mert Gábor Andor nevének említése után nem követ-
kezik semmiféle jelző vagy utalás, vagyis tájékoztatás arról, hogy ki 
is ez a Gábor Andor: nyilvánvaló, hogy mind a levél írója, mind 
címzettje számára jól ismert személyről van szó. Másrészt azért, mert 
Gábor Andornak nevezi, vagyis az irodalomban használt nevén említi, 
és nem valódi, családi nevén (Greiner), amelyet akkor még hivatalosan 
viselt. 

Gábor Andor egyetemi tanulmányairól is kevés adatunk van, 
de időben ebbe a szakaszba tartozik nemcsak első publikációja — 
amelynek adataival ez az írás zárul majd —, hanem egy azzal egy-
idejűleg készült, de csak később napvilágot látott, ám nagyszabású és 
rendkívüli ismeretekről, tehetségről és munkabírásról tanúskodó 
munkája: Frédéric Mistral provençal nyelvű költő Miréio című nagy 
terjedelmű elbeszélő költeményének lefordítása. Ennek vázlatos 
története a következő. A Kisfaludy Társaság a Széher Árpád-
jutalmat 1903-ban „nagyobb elbeszélő költemények műfordítására" 
tűzte ki. A jeligés pályázat benyújtási határideje 1904. október 31. 
volt. összesen húsz pályamű érkezett be. Az egyik bíráló Radó Antal 
volt, a kiváló műfordító, és ő a „Provence" jeligéjű pályamunkát, 
Gábor Andor Miréio-fordítását javasolta jutalmazásra, s javaslatát 
támogatta Heinrich Gusztáv, a Társaság főtitkára is. Azonban a másik 
bíráló, Csengery János különvéleményt nyújtott be, amelyben a 
Kullervo című finn kiseposz-fordítást javasolta az ezer koronás díjra 
és a Miréiot csak „elismerésre". A Kisfaludy Társaság ezt a külön-
véleményt tette magáévá és a finn eposz fordítója: Vikár Béla nyerte a 
díjat. Mindennek dokumentumai olvashatóak a Kisfaludy Társaság 
Évlapjai 39. kötetében. A Miréióból azután később több lap közölt 
részleteket,31 de könyvben — némileg javítva — csak 1916-ban jelent 

30 Belia György (szerk.): Babits—Kosztolányi—Juhász levelezése. 
Új Magyar Múzeum. Irodalmi dokumentumok gyűjteménye. 3. MTA 
Irodalomtörténeti Intézete. Akadémiai Kiadó, Bp. 1959. 32. 

31 A Hét, 1905. február 12. 102. Jövendő (Bródy Sándor hetilapja) 
1905. 4., 7., 8. és 9. szám; Vasárnapi Űjság, 1905. 130. 
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meg,32 amikor is Gábor Andor érdekes jegyzetet fűzött hozzá 
A Miréio csaknem ezer szakaszból áll, hétsoros strófáinak szigorúan 
kötött szerkezete van, ami kiterjed a sorok hosszára és a rímképletre: 
a nyugat-európai verselésű — vagyis rímes és időmértékes — költe-
mény strófáinak rímképlete (amit csak a munka nehézségének, a nagy 
verselési felkészültségnek az érzékeltetésére idézek itt): aabcccb. 

A 18—19 éves fiatalember tehát ilyen nyelvismerettel és verselési 
készséggel rendelkezett! Szemben ugyanis Radó Antal jelentésével, 
aki a provencalt „tájnyelv"-nek nevezte, Gábor Andor utóbb joggal 
szögezte le — anélkül, hogy utalt volna a bíráló ilyen ismerethiá-
nyára — : „A legtöbb művelt ember, aki már hallott harangozni a 
provençal nyelvről, azt hiszi róla, hogy a francia nyelv egyik tájnyelve. 
Nem így van. A provençal épp olyan külön lány-nyelve a latinnak, 
mint az olasz vagy a spanyol vagy a román vagy a francia : a ki franci-
ául beszél, alig valamit érthet meg a provencalból, ami néhol sokkal 
közelebli rokonságot mutat egyéb román nyelvekkel, mint a franciá-
val." Az is jellemző, hogy a Kisfaludy Társaság bírálói 1905. február 
6-i keltezésű véleményükben kinyilatkoztatták, hogy a Miréio „két-
ségtelenül nem tartozik a világirodalom elsőrangú munkái közé" — 
miután a Svéd Akadémia éppen akkor tüntette ki Mistralt az irodalmi 
Nobel-díjjal. . . 

Először kinyomtatva 

Többször idézett önéletrajzában Gábor Andor azt írta, hogy 18 
éves volt, amikor a Miréiot lefordította. Ez persze lehetséges, bár nem 
valószínű, hogy a pályázati felhívás előtt fordította volna, így tehát ha 
a benyújtási határidőt nézzük, a költő már huszadik életévében volt. 
Ez természetesen semmit nem von le a művészi teljesítmény értékéből, 
csak annyit mutat, hogy emlékezete nemegyszer megcsalta Gábor 
Andort. „Első versem 17 éves koromban jelent meg A Hétben" — 
írta ugyanebben az önéletrajzban, de ezt, hacsak nem használt egy 
eddig még fel nem tárt álnevet (mert sokszor, szívesen és sokféle ál-
nevet használt), szintén emlékezettévedésnek kell tar tanunk: 1901-ben, 
amikor Gábor Andor 17 éves volt, A Hétben, Kiss József rangos 
irodalmi hetilapjában nem találunk olyan verset, amelyet neki tulaj-
doníthatnánk. 

Hol kezdődik hát akkor Gábor Andor irodalmi pályája? Alá kell 
húzni, hogy bár e tanulmány szerzőjének kutatásai az újságíró Gábor 
Andor pályakezdésének feltárására irányultak, ez annyira elválaszt-

32 Lásd Gábor Andor Összegyűjtött Művei. Miréio — Roland-ének 
és kisebb műfordítások. Gondolat, Bp. 1957. I. köt. 533. és köv. 

10 
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hatatlan az író (időrendben először műfordító, azután költő, majd 
novellista) pályájától, hogy nem térhetett ki az irodalmi tevékenység 
kutatása elől sem. Mert ha találó és helytálló is a megállapítás, hogy 
Gábor Andor „élete fő hivatásának az újságírást, legegyénibb kifeje-
zésmódjának a publicisztikát tartotta. Annyira átélte ezt a hivatását, 
hogy a Fehér kabarédalok előszavában sanzonjait is publicisztikai 
jellegű alkotásoknak minősíti"33 — az azért túlzottan sarkított meg-
állapítás, hogy „Gábor Andor sokáig csak mintegy mellékesen volt 
költő". Minden újságnál, lett légyen az napi- vagy hetilap, először 
műfordításokkal jelentkezett, azután saját versekkel és novellákkal és 
csak utoljára — bár ez nem volt hosszú időköz — cikkekkel, és leg-
termékenyebb publicisztikai időszakaiban sem hanyagolta el az 
irodalmat. 

Első írása nyomtatásban A Hétben jelent meg: egy műfordítás, 
a ma már ismeretlen „Juste Olivier" (így!) nevű költő Este című 
versének fordítása34 — de alatta Gábor Antal név állt. Ugyanez a 
sajtóhiba üldözte második publikációját is, amely a Pesti Napló 
című napilapban jelent meg: ez Paul Verlaine Őszi dal című költemé-
nyének fordítása volt.35 A fordítás és így a Gábor Antal név is kétség-
telenül az övé, amit bizonyít, hogy alig pár nappal később ugyanez a 
fordítás Újabb francia lyra cím alatt, két másik versfordítással együtt 
újból, és most már Gábor Andor aláírással jelent meg A Hétben.36 

PETŐ GÁBOR PÁL 

33 Diószegi András: Gábor Andor. In: Illés László (szerk.): Arc-
képek a magyar szocialista irodalomból. Kossuth, Bp. 1967. 143. 

34 A Hét, 1902. XI. 2. 698. 
35 Pesti Napló, 1902. XI. 12. 17. 
36 A Hét, 1902. XI. 16. 731. 


