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régi isnrerősökkely állok szem;ben. Na гpiSl ~aipok h.asá.bjaigl, tol уб i га tоk lapja ~ irгs 
tatl ~álkoztam vélik el őszдr s јо  esik arno гst -íry egуübt 1ái.ni őket. É,s  iii silk 
az újabb füze гtet оdaállítami а  régi füzet mellé. 1939-iben jelent meg az, fekete 
gyászköntösbe.n, az író heven.yésze гtt kéz`rásával todafi ~rka:ntva: GгЯ  Lász".а - 
Venseskőnyve. Mert gyászoi s  eszlt~ndő  vitt. Tiz éve annak élppe.n .  indudóban 
vak -а  há ~bortí és .а  kdlitő  nlég nini látta a kiutat . . • AJhko!mban sinarkidttink 
đcsze: a v ~г;rsekkel és írójukkal és t:alán az én hl:ibárn is vof!ft, •:ogy : а. 'klét d&iuni, 
1939 és 1949, fiizetei kö гaben írt ,varsek, az 139-es s 1940-es évek ter.mé гse még" 
a.r.nyira a »tévtdyg ő  útj"át« járja. . . Ezek a  versek csak . гк éг ratban vannak 
most el гittemi. De rié1ktitik, az összeköt ő  kiaipa.cs пé!kiž1;, a  k гét nyamtatott fttze- 
tett ikapcsoló versek nélkü гl nem tn ~dnánk kirajzo'.ni magunld е1é ,а  kö~1ю  feд ~hő+dё.si 
títját. Епе '1'lcü1, pedig ncan é:ihetn ő ~k m'eg-  a mai verseket seni. A ina a tegnap 
gyermюke és а  lг eanaiplbat ivel. Csak az eg'ész С á1г  Láгstizl4 i,srnere!te adhatja meg 
a kulcsot á mos:tani t ггnІёѕ  me rltéséhez, m& ipedig a versnek ' гв . ~аг  embernek is 
а  t.ártén,elni-.fe.jl ődés adjti meg kiteiljese:dését;, egész'ét. 

Egyenes út vezet az 19'30-as+ iesztend ők Gál Lйszlójiátál .a ina kőttőjéhez, ha 
tsza'ti` а . els ő  р i гllantásra úgY tetszik is, h:ogy két tel1 eseti c ~ileni`.1é1tes, egymás- 

sal senl!n и neniй  kapcsolatban liii á Іló enn гber.re1 йlilu,nk szemben. Hogyan? A- 
régi versak síróju és káromkadój ~a й s az и ј  иетвгек  'lelkes  о ~ ггvепдегőде  йs 4ie ~llken- 
дегő ;ге  egy йs ugyaniaz az ember volna? Ugyanaz az ember, 'igen Nem szaaika- 
dékr бІ  van itt, szó az egyke ~ri és mai Gá1 közö гtt, de clyan ellentmo ~ndláso(król, 
ame'yek egy egységbe (ultinak össze. M ё1jt sir а2 egykori Gál L гász'1о7 Ugya.n-  

tiéг rt, anriért а  kés őlbibi 0á11 nnár ђriilhet. Nem csak га  kö ~tiő  változdtt nneg d: 
az éiet is n гegv "altazatlt körülöa!t1e és, tallián  . . ~é3 ebben újra egyez:1k a  ,régi  kWi 

z. tíj költ ővel: az гггд  iés az ember гhozzájlámulása nélkiilll. .)Је1 ezt •,miég így агот - 
na.l nem é.rthetjük meg. Hogy költ 1 L,ászió tegmlélyebb pro гbLémáj гát meg- 
isanerhessiik és megérthessük és ha sfikiril1 meg is oilld!hasswk, ahhoz е!1ő~b 'Viég i g"  
kell ő t kísг.r nünk ,fe.jlő ~désének útján.  

Mert nem oly egyszer ű  а  kérdés. Hiszen, és éppen ez јгд],сгтг1i 1inká гbb а  
költőt, nincs i s  talán olyian verse, ameslyet ne szlán!t volna tettnek,  гpolitk.ai 
~ .kci гónak. zenelim гes verse egyá4+taflián nincs. Néni Gsnrlpá.n ina nem ír szerelmi  

II rйt. " És neim csnpán a I іі zаbin ninasennek и 1уеп  wers эt. Nincs sz ~ere:mels vers a 
Vers ~eskö yvberr sem és nem talá;l!haitu;nk illye,n verset kéziratai köž'dt!t sem. Nine s . 
a z  írónak еууе ll еКг  olyan verse sem, arr.elyben lii a.zan,o гsítaná nvagá,t Ikará- 
vad„ az emberrel, rnindazzai. airrnit poliutikurnnak :szoktunk niondaiif. 	bуéni ќ  rát 
!eIm ad 	László és nem- ado(tlt már 1s35-Ibe п  sem. Kia itt-ott megern!lékezi гk  
anyjárál, аpjárál: nem rálluk', a k~o,rszakró-1, E,urć iлáról á,r akkor i~s, Ha mint_ 
egyén nveure:kiibni akar az éliet е l о{'., — а  Cг iiviÍli лzáci ~ó; az elnyomás iealől, a k` 
zsákmányobás, a kultúráлatlanság е:!:őд  iakar m гenekü;lni. Ezzel ;pe гr,ze nem 
szü ~nt meg Іуён i lírát adni. Csak йp.pe ~n (1'yen és nem anás a; 'k ы tlő  cgyéni-  
sége. 'Егв  merlt ;mindlez igaz és nn.indez így igaz, azrt nem о1у  égy гsze;rű  és' 
könnyen érthet ő  a megálbар ítás, hogy Gál László — szemi!él ő , s!"r1á agy öF-' 
.endlező  enr.ber, de' aki kfvLil й''.1 a harcban. És ha igy, ilyen egyszurüen, ilyen 
sz:nte b пultй lis egyszг,rű slégge4 á1] ~ a гpítjwk ezt meg, akkor —"így, leegyszemü:üwe, 

az állít ~ás elveszti igaz vо>itát. 
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Príób+álkј~тk 1i1eg az ínó sz гm;ével niéz:n s!ajáltos pro'N ггni,áiit. Az 1939-es fi.i,zet be- 
vezet ő  verse őпгvalloan,ás, »Vagyunik« а  cíar•е  iLs h~ár ia krn11: itetlens гégére ve 
fčuyt, mёgis rrLár tt ús :mёlуne ágYaгoгttan an дutatjia az éípíheni iakarást, a  

~t>а<,га  !tirjesztésiéиг 'к  vágyát. I t is kaipсsoilGa az e.gyién, a kÜltő  fájklalmát  a 
néA fájdalrrгáva г1. .Mer;t hiszen az, li!ogy a nép i'rástudatlran azt is jienti  eyúi- 
ta1, hb ~gy az írónak nincs közдnsége. 

1 "unk és írunk csaknvaguaцkпa~k 
élünk és ínunk — senl.kinidk . . . 
'К 'vshi,tííség ez? Az, цvindёnlese ~tre. De — ne feiledyük, ha ,bár. iiem harcol ez 

~1ccUen, 
 

nini is rиbál az ~aknak irni, eíkl'ik rn& nem ímásibu кíaltlllaiъok. I-1iú ember Gá1: 
Кёzёnség+re van szi.iksége г  Iaen. De inkáhb unaaad a kőzlés il!ehető ~sёge тЌ]kii1, 
mintseim a 1уurzsoázia 1с'ált:ő~névé szegő ~dj!ék. Persze knsllii;ű  még, nem 1e1ke~ndlezik, 
дiim ёrиendez!k, ,de sétsrг:etrnű , пепl hisz ,а  jö+v&bсn. Azért ,e lán, :,mart klíviiil  
áQilS mer ~t néni vesz — mint em(ber isÍ — ~rélszlt а  h.airćbaai?! 

KF hajlítsa hюzz+ánk . nfz ágat 
amit netm é riin.k? 
Senki, 
1-ЛoІgy ё nu>>ааа  hatjlíthatnú nyagához az ,ágait ,  hogy mi anra,gu гnk haj ~lútihatin.ólc 

iiiaguinkhoz az á паá? Ez még nem öгtilillc fel lxnne. Igy a!ztán: 
Is  rrundg csak a nváruak, 
aniert, a holnapot nлá!st>Ák  bérLÜk: 
trseib:bek.  

.Az erőse'ьbek alatt itt i ,az ellions гégert 	ihi. Az ellensége csuAáia, mert nem látja  
meg, hogy a bamátоk sincsenek mind +egyediiúl, rnl_nt ő  maga, hogy cІІőssé vá1-  
ha.t, hia e'vatlakazr.k a; :barátck t.áborához. Nem :látija és igy siránkozik: 

Nincs lтarátпtrti ~k csak — г~olhlaгr.unk van.  
.fla".roгt~t '11.ö,rülőtte а  harcos iliarátak már гt+őmоr.iiln ~ek. 

sak eljiá'tszilk nnagábain  a szep szavakkad, ha nem is jókedvébы. 1;s úgy  
-érzi : minden mviudegy, su'ha!sem gYőzhefi  а  гhF.ltгetlen, mla.gának е1о  ember s így .a  
gondcvait em játszik szemeў t. .Iiiszen 

s aki eilr.гndhllt, miegй ll., 1eül, elial'>Szik . . . 
	Neon olvasnak. nenn 1 Чáizad,nak, nem akarnak. 
Ezt látja: О-tгtmláirék tёszomsz&јisiágálbam! S.ha nveglál рја  a prбf;étákа t — 

hamis Drófé•tákafi diáit lrennиik ,  lrárhоnnan kizeledjenak :+s, j ~oгbhrál, vagy hal'ról és  
:а  szere ~t еt utóipiájálba tt;ved  

 . .. t  addig nem nYQc virág  
amíg a sze'retet.  
ásisтre netn сsókol emibiert és errdbent.  

Igazа  игат . C~ak azt  nem Шálaja„ hogy é1ipeаm а  szсreltet kall, hogy m.e,gí4aruít,sa  a 
gyűlGbetre, hcrgy ќ pen mert szeret az цnlbert, ат~тнн  ke'11Ћ, 'hagy m~rggYülёlje 

zt, aki kíizsiákanányоlja, elnyan>ија, legyШbkоlja az emb г rt: É,s ment harcot 1át 
maga körül, elkesemedik ёs ahelyibt, hog e!lláre niézne„ visszapiltaiit s — nenn 
~aú~ar Ifёlnőltt lenni 

Nini akarok 33 аиев  lenni  
- csak anii nem voltann -- gyerek. _ 

Endьe ~ne vrálogat+ja.  Van aki a legjobb időnxek tartctta k.ar. ѓut,, amely harcai útján  
ineg~ azza az; ömölrn г'Iehсtősгégét, а  sz~elbb, ,a k'mtetlj ~дsedott éet~t; ide fog hamaro-
san fe>j1ё ,diиi Gd1 ti.ászló is, itt most гa, 15 évvel ez,etit árt rseilьeац  ing 
»Rоsiszйюr szii)tetfieгn — ká гr vоlib iénгkeli. De ez а  gyerekkonba мisszat ~érni aka- 
rás, ha szökés is az éLet és A ~rá1ј)IémiáF г, hiairdzli &1i&, egyúltlta.l ugyanakkor Illáiz;a- 
dá.s is a kibчrhatatba:n Lle,t elien, azok eLlien, ak:k k:lb:rha,iatlanná teszik az é1'.Iet г t. 

Ingovánуas talaj a.gyere,kkanba menekr.iP: ёЈs,  lázadiása. De ba Janwnes lBariet és  
főlieg kan Goeteaurf; jobbra v ltte az ,ern{ber, az é1et elleni harcba, Gá)I Lás гló egy; 
dјјl, оn¢nagában .is nregitalá'lta az er ő t, ате 1У  а  helyes ú Јtra ezcae. Mert szerstt ~ 
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nient szereti az embent, гmüert ömönmagában szereti az : тrrbeirt. 	1 László - hu -  
arüan ' sta s т  senük}  sem ,1ehet, senki sr.an' , г talr ~hat ki h,urn зan}znlusa ;т•e11с tt -- a 
т .eakció, az elle1ifо rradalam гиогпаüláп . M  cs ~uüPán egy c'rm й j,a иa~i  a  humaniz-  
чr.uanak - сс  szcrcalstüa  hurnamizm,us  fi  niájÉt. Is akibe mélyen b эágyazüádott  
az  eirvbe:razeret. еt, az :г1'bb-utólbb гг ~де  fag ta т c ,llзтi. Miár pe гdig Gá1 Lászban  
ni;élységes a,riluun,aniz+mnвs ,és :т г тзге l mü gais:аtíbra csapnak'  а  gYŰ löle1t. az hnmr} а - 
]s гta e..nyoünás, a fasizn;.us cm)be гrгiirt,ó k:Cte тrgё seinüek hüul 'láгтаг , annál i,nkább vá- 
1Sk tucla:ossá ez az  elmlber.szetleitit а  kö' гtüüben, апп ál imkább ksz ez a hurnan ,iz -  

•~ u:us uralkadó hanggá -verѕ ieiben. Nni harcol inég ,  talám ünkább siránkozik, nem 
ггагнја  a harcos em:lb ,ert, inkábib csa дpán r.:z álldozat,oh . ,az embe,rben, ,dc faaiszüta -  
ellencts іsé, iinrpixialisí:aellenessé ,váGÍ 'k üés egу re ttudakosabba.n. Is ez a  hwmianiz-  
Irus  i агј  uileg ~k'ü'llčkІfbözertlés. g yű11ö1 егн  fdejn ef гv,iszi. a ne зruг ~etköziség!rc:  

Lehettlem volna гlcinuai  
vagy :i►~andizstt is. az'  ~ám!  
Most üpuska 1:bл  n,a vállamatt 
ćs и lзне  a  j aipán , 

Azoiios:Uhüaт ; a з i ► agá,t nemrsokára а  s :ny,olckkal  's, a cs:cчh.kkeilг  is, ik:iz,e'ed~k  ,а  
fasszta liz! '.й lgyr hiazánik fdl!é .   	Mnclezit }.ášUja és álкloz.atnak lihi az e2nbe-  
► : 'sé,et, :nem l;át  k~ Sultat. Вlelekesered Эk:  

TiLdd. az élet semmit s em  .aid 
csak hrulá]váalás;t . . . 
	 1-l:szek .a lelkiп yoümaiibam 
és abban, Duce, hogy Утатовет  ember. 

A k '.út:nélkiili, a h,a гllváró kisipalgálr 	kese:nedetttü ѕ ége ez :m>!ég b,nne. Szié+t лibte 
imir diihё iL•ггт► , de  nem tudja - hc гvá! S петт  is 	ürtј a fonbosnak ezt ;a +tu кlást. 

вгс '< а  régi tréfábál isniieri anr гalk forntosságá ~t. Ј-iгOVA üketll]  itrri, a koniniy  élet- 
t)en elve,ti •az elmédetett, 	ttudatossüá;got, lbeIll ~+menгekdü11 az  ~ösztön~ö~éb гbe, ~а>rnelt 
ped ig  sokakat i.ndítobt. mndr az elCie гnség old 	n hariba. 

F:őb,b  inni, csak az a fc лrtos •  - 
тnáskép гp Ib}zоny, leütjneik гléiged. 
A kиnyvekei^ .meg vágdi  д  swtba, 
ег  az élet. 

Az е '.mélle+t h '_ánya  eszi a:zutá:n, h гogy ti elyeg, lhѓnyđdik és nrá,r a kiwetkezö 
versében újna гшнар ba t7éмed : 

. . . . kenyer гet dabolt, ,д  kő.ért  vissza  
és övé' .1etTt  iú világ. 

A  harc útját teljesen szem eíl ő l •té~ves+zbi, úgy hisz~a --~ csak n ,fasiszlöа  kezüében 
lehct. fegyver. Nem sa тт;eri а  Plárt erejlét, harci kszs: t, mem ismeri a Szo- -  

:tІtszö.vetség•  készenliétbei1 tartott ;ölkfli бt. Vа !~у  iiem hisz  'benne. 'Igy éne ~kelhati  
azntwíam :  

A kardos  h ё s . •а  kelüav+éгes  
gyávнbb  a gyenge önmlagumIlфnѓ l, 
mert igen: bcvalkiok, hogy féliii,nik  
ёs twdva megyfink vеreségnek.  

Ег , é+гн  nini hisz <a ,ј'övёёen, csak szerаtne ,hlmni: 
'Di ha zágJOr van, !esz s.zivárvámy  
s ha nfncsem, -  felBfestibnk az гégre. 

Azt jelenti -e mindez, hogy Глáll egyl:ari, k:.st ol л ári ,1.пнптан ~ г;вна  érze'aneket 
rnegéгъekl5 verseinek nem иоlн  semmi hatást>k sem % Sernmui esetre sem. zör- 
ryen, tte.nt&ean gy űlöli a hábomцlt, ta гz о1,ny,omvá гst és nelldkesere~diel;t •aniifásiz -  
müuisa, háborúellenes:sége, Ра>r ~fi,zmiusa, li1a[ nem akartan is, de sokszor ,akciába 

~üen.dítiik az olvnsó ~t, hogy ükölbe sznrull annak  га  keze, тз lеу  akkotl iüs, ha maga  
is já.тrubar kilspolgá r•  
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He  szé:p а  nép ha vérzik.  
Fe szes; 1nolsány, гkeгnény 111es; ~гny, 
пепц  е; rnég lábán jár,t szegény.  
Most két falá гb', térditől anfáhћ  
kp-kop,  bii s,zé,p, 'be éр  falá,b.  

*  
Іasanlók а  Virseskönyгv v-irseihe.z a m,ég kézíratb г,n Illev ő  versek az 

1939-40-cs esztclndődc te,rlmiésébő l. Ugyanlalz а  hunnгain.iznrws, augyanaz az е1т 2 -  
ren ~ gő , si:ránkozó wІа .gY г  r,Iekлkeslerede',11t kárcnr.fkiodb, di nem harcos, di neni cse- 
lEkvő , di 11e11 odaütő  .p+acifizm,us. Neme hird:ib hálbolrúlt а  нд)'L,ortí ellen, nini pr гbálk г - 
zik me,gY vele, hogy ,а  hód ~ tó, ет !ђ elrr гtó hálbarút fi za јІуаdјlб , emw-er~terгantő  hálbo• 
rúwá változtassa. Asnna4k dacá,ra, h elteki п ;lüm ~k а  К ti:it ő  s ~ z,ulbjktiv, .egyínlit ,a1k'а - 
ra,tá гtál és ьeáPlít гabtságrító đ y  meg !k;elll álll!a ~pítan:umk, hogy o,k werlsiének obliktliv, 
tárgyadlagosan Ilieanér!t ha ,tás ,a І m+égis а  harcЉa lerndí,tés, az em1lrer-te ~rerntő  éiríté ~ 

lehetőségének kiha, i,coása. habá,r si,tt is m.ás а  haangja т n,t m,ai verseiben, 
г ~г` s ugyanrag az ép ~ tlő ~szándék, csak vágyakci ггáslb гau, ,csenldiil ki l nint a nn?a ör-о -- 
п ~ :ов  verseihő l. Itt persze m!ég sokszor Ibe г '.Iefeledkez:k ёn,magábа, sokszor belül -  
го1 j ,ö~tit, aпélyrdl. fakadlt éiDn ćny adja k ~ ez ćlb a ,tülllen ~tyű t, ,és kispolPпá,r`Iaa1 Ikics ~  
а  ssítlyos pro,ъ1 ernákhoz mlég ,a1 t лrdá,sa is. Nem tuldla, rrenl isme ,r{i; az pítés fel- 
tételeit, di épiterri szemutne, hm Lehetne. Niélha teh сItieil;: гen dühében csak ká Іroan-  
kodásra futja iélegzetéb ől, di ez is és nekikeseredett siránkoz б sa rs — láaít, 
akc ~зó'h,a lendít sokszor: 

. Кј  v v ryU1 fiadnak б ,lonka,tonát, 
iii t nrítsd ölini - úgy is megtamu;l 
s mire látó lesz ,ml.uj ~d а  1. ~ét szeme 

 ahogy ,а  tö+tnbi,,  6 is nhe.glakLi.... 
Ne иe,gyél a fiadnak о!lounkatomáÍt.  

okszo-r a teljes vass ~zavonlulást, clvюmai.koгást az ,é'.et_v1, 1ra.rctól, а  b2gubóiz,ás.t. 

prédд l:állja. Nélra ,ez ;snik:er ,ül i ~s alek° h  másk,or Iёköllhe szorul t ő le a kezi< гrnk. Na;,y- 
n.agy rit.kán jut ед  csak oda.. hogy a harcot гprlédikáill;aѓ  IpiarszeJ ezt is ,hhteltle:nül  
és csak i,dieig-óráig. Öregnek, ha,rckélptel'.enn ~гk 'i,аrtj ia; u:,a.,át . és c~ a Іk a ,»f -t--  
ta,l,oknak« sz бl oda:  

,aI teteik lrnég fiatal Giö,1 — . 
hát tissetek és igy, tovább, el ő re.  

1Vlégis, .azt hisszük, itt a fard ,ull',p ~ont Iés ,mire az e,iuberilrlt;ó ,relbtent ő  ha1 "algép -  
zet, — 1941-:hez közéfledlüm гk — hozzánik is .eWé,r, 061 +L,á,szlól bs megtanulja  и -  
гével, idegével, hol az igaz e,mlbe ,ri helye, mi az gaz humasruistá лa,k kö,tele~sége. * 

Már Goe,;he valahogy úgy é,neute ,tuldita, ho ~y ia va1'+ó,ságo,t, az igalzságot 
ál ~landó ,an haergozbaltni, hi'rlde ~tni kell, mert a h.azulgságot ,is áL'll.andban kürtölk 
k6rüil,ÖttünFlc, Gá'1 )_..ás'ZIÓ иј  Ive1rs+í;ilben 'lrird ,e,t az ilgazságo lt, hirdeti ,az ёp;ltést, 
hirdefr. a szooiaizinnst. Ad-,e azonlba,n te1e.s т 'úvészi! igarzsлgat ad-i való- 
s-ágat, z -alnln ,alk {е,►И 1епе!re olyan kérdiés; amelyre ,rr вé-; keresni kelii  a  1feiёІе t2t.. 
M~álr а  régi G~á'1: '1i ~imdeftфer raI т 'ep,ek .egYségét Е +.ѕ : ~testгиé~rl:,ségét, ~mrár а  It{ég і  Cлálnuk  
egyként fájt magyar és szca+b fájdlalam, . вгрaтуоl, kinai, rréger és zslúdó fiájda-  
lonn. A faji ul ІгegkülömbÖztetés, az Iinipe гliall.i,zrruus 1 ~egbesti ~áL:sa(ьb fajtája„  ,а  asz - ~ 

n1nus, vitte az ,antiilmeri,alist:a ,és n,emZdt'kÖZ; lfront vonafllái•+ а . К iтlö lés ~en гakk о r  
v ггlik birnie ttrdatonsá a ,fasizmus, az цmlperiaCli.z.rnws gy ű~l~Öl°te., :airnikir áltivon,r1 ~  
rajltrTnk is az ,em гberi,ntó húiláдn. 1V1úegtt;anaulja, hogy itt i дt,rвi', ,keCil s csak аг-utáп ~  

г11eh ~et ~hozzáfog,n,i az építélshez; hogy !tlt gyúlllö дni Ike11i ,éppen az гáét, hoi~ y szi iiaik  
szei-гnгt szereth ~essünk. LIabár — .a harcot ,mlég та  sem 1І^ugsú:yo.zzla. 11cI'. с ,légg^é - 
ve,rsePLea г .  



Figyelő  177  

Ćs tt  á1'Ijunk meg egy szQra. Епптél а  1eérdésr,él felt"etlenüil cl kef11 kissé i гdő.т.-  
nünk. Míg hurnоrгban Те1>11e,z és нгатса l, asztályh а ncoit дáitlt ~alr és osz ~tályharcot vív. 
lirában, versben tö.гésm;élküli náila. a vonal, örveтidlezik гéis lelkesedlik, lelkendezik  
és szi0гaјon örü1. Mert nagyon tud ёrülni, tehebsége+se,n twd ёrüMi és nagyon гнид  
h+nni és a:z öröm egységс s, töre`tlen hangulatát ultю+l;só ,bet,i.ii,g( v,éaigvezeti a иаг-  

n és, az olvasó le]kén. s ez fellitétlenül ;  éndleme és el&We a GM-versnek. De 
t:gyдnakkc гr ta1'an hi гbája is. Mert ez mlég nem a ma nэ;ara:dlé~ktalan va:llásága•  
Mert ilymó:lan eek a. versek nem ad ~ják meg a ►t1e'1jlets tilgareságát. A jövót láttat- 
јцк  már ma és talán e s lriftket:lk ( ~és minél johibak, 	szi+biтekJ •— ацпZá1 iп- 
k:г ibb!), hogy már itit az a jövő, amelyЙrt mg 	ke1D harсalnfл  Mert m,ёg Gsa,k 

а  szacial,izmust még csak hа r'colluиk az гnszltálynélküli ,tlársadalornért,. l:s  
— az osztá'.yrnélkülli гtá.rsa ~dalam sem lesz e1le,ntmоndlásnЙlКü1i társ гaкlalom  dY-  
úta1!  Ma még kettős harcot vivunik é!s fбleg д ;1ctil ő  vivja a klettiös, harcot: a 
h п rc гl Іt körülĐ t#rönk és a harcot ёnimagu+mkban iis, az osztá.lyel ~lenlsiég iellen, egykori, 
1 е , kapott öröks+égün ! e1fl епн . M~rt nem akadhat még k ~özö~tsiin зk, senki sem, aki  
г r~í!r rrnegtere+nn зthг,t ltie volna оптаgа]тап . a. j+övő  canberé!t_ a szoei,д)1'nsta-arcú em--  
bert. Ег  а  harc, ez a ke гttőrг  harc, д küliönöskép-pen az a be д,ső  az иј  lerlt, az 
аг. Gálént hiányzik m+ég az új G'ál=vensiben. Talán v~гdamemnyiri.inLkbсn+ tú1 gYöng°  

ez a harc s nem свиq гáп  egyénil saj'áto гssá:ga ez a  Gá. І-\~:ersnek. Vaј1am)kar srt és 
kámonnkadott, ina drifili ha+tártala гnul', di sem al*Or, sem та  nem harool el Іéggё  
а  vershen. Érd сkes .tréldátcl, hogy ha elgY-ІgY v ~e.ns'éb ~en érzi' a harc mtm ~d>Entцtt je-  
lenlevőségét és harcra szdtit föl miaga, is, úgy a пnпtltba nyúl vissza, a m:tt,lt е1- 
vetÉлsére hív f еЛ!. A máiban (hangsúlyozzu!k: , д  vсrben) netm, lát alyan er őket. 
a п re,lyek iilini harcolni kell. Tú дsí,rril?m ~ark 1а lнј ,д, az utalt !és túlszép,n гk az 'élPtet.  
Пlár ma iátja, m.ár а  má(ba látja ilJele Je'rmil вΡv' tб te,lét: А  szép .a mi  életünk! A. 
szé:p — az ć,let! Igen! S-zép is iaz él юtiink, dlz. van n,ég hinni sák rút is és csak 
izinyis távlatban 1áitlhat ~juk é9etlüüke+t csulpán szé+pnсk. I,gy Гrál László' sem dй t-  
;ia, se:.n adja an+ég — гvelјiяik .együtlt а  гteljles mlá ~t, а  te]~es vallбslálgoit. gysíkú.  
а  látása: aruirnt egykar alig látta. ing а  flé'riуt- 1`. ~s az árnyЙk тel'14ei1t, цgy ma 
sz nte csupán а  iér.yt látja és đ á;Yta гtja, az áзтпуéц, nlélkiа  Egyszóval 1áгtásra nem  
eléggé d'ia `lekti+lnus, nem tiikrözú ?b'el ~r.esen a ma va+lósá,giát. Eib гLem, h.asanl~}t a mai-  
Г á1 а  rЙgi Gá ~lhaz : a jiárészt е,gцsí,kúlsá,ban, Habár ugyanakkor hatalmas a ki.i- 
1 ,t,nbség i.5 közötiük — hiszen ott simt, ni &i.illés nevet. 

T'sztán látja. а  mégi Гá1 hіbáit гё  гcrényei.t (Szám.adá ), viszont a mai Gálf• 
icui látja ugtinanilyen tisztán: Tanár tanitott: ne?m tudni ѕггmmtit 

s ez kényelпr»s гebb 'иolt a ъau'rikѓidhзΡrái . . . 
S пnégis azttt дни#}1ёпт , harcos vagyok én is! 
mert néha felfcrп~t а  szó ttarkcn зpn.  

Ma v szaпt: 	». .. hansány Ітórrukk zengjen a s7aviцnkbód  
és v гégi.g ahol,  Ikalllaip'áles van:, '•kaiszia, 1és 'óköl  

. Kdltők, ri гa+dát éppen mi nr ha!rsonázzumk?«  

Nagy a hit b~гnne • . di ez nélra rit4kátlanná Ife гszi4 Ez az öröm. nié:ha ;azutá ~п  
n г esszime elragadja, o ,lyat mondlat vele, amit nem aíkaitib nr вndlani:  

áогна  tnЙg  ilyen ;órssá neon n&t  
nem nyúlfi úrrá, hangos hбdíitává  
rs+e І értegnap гbó,ll ibús szolgaliad  

és А .дувазз  igy fejezi be ezt a  gomdoltatsor.t: 

M+ert anhli tziándlék s ami jб rёаnénY, 
ami öгröm van ezen a, нгеКéп  : 
az egétsz hilmap hazzá.nk +mremekiiill 
s mi nem lelhatürrk már: c:sak l геучегlо!1! 

(А  tudós'rtóгkhoz)  

HID 12  
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I3e szép a né ~p ha иé,rzik. 
Feszes, nro9г 'any, kernény  Illenny, 
nema-ég még Lábán járt s+zegéary.  

Most két -  faláib, térdltő ~1. arIá!bh  
kp -kop, be szép, !r ~e éр  fakWу.  * 

hlaso~ulók а  VeaseskÖny ~v verscihe:z а  m1ég !kézíratb г,i ilievő  versek az  
1939-44-US esztrind őlk terméséb ől. Ugyanlaiz а  hun»anizniius, ug уа n  az az е lапг  
i e го gö, siránkozá w аg a;iek ~ikes ~eredotlt .kárerrnikiod ~ó, di nem harcos, di nem cse-  
1Ekvő , di ricm odaüt:ő  -oiacifizaniws. Nem kirdeiti h sb о nt ía 11гд 1 'Lio ~ rlí ellen, nem próibálкг --. 
zik meg vele, hogy а. hód~ tó, е +Тп!beriu•tó 1láborц,t feчls2 ~aibad"цнó, em~berterumtő  ihábo-  
rúwá иáltoztassa. A,nnak dacára, h.'aI eL;E ~kini,lürrlc а  •кг1tő  s,zulbj.ktiv, ,e:gy; nll lalka --  
raitiá г t ~ 'ál és he i і toі tsѓgit6 І, meg k~11 á1P.iapítapíumk, hagy sok vers гének objckilli ,v,  
rárgyülagosa,n íl'eoné г~i hatása n;égis а  11arcJba lendí,tés, az emiber-te ~renitő  éPíté ~ 

lehetбség ~ ének 1:iha гсо~'.й sa .  ]'s habáír itt is más а  halagja m'n,t mai virsiiliii,  
i` r.s ugyanaz az ép=b őiszándék ,  csak vágya!kc ~zгásb ~an, csendül ikü ~nт : пt д  т!а  örö-  
ir. ~ös vю rseibő l. Itt Persze nгég soksze;r !be'iefeledkez'ik ö пrnagábra, sokszor be1ü1 -  
го1 jött ,  anélyé6l #akad(t éilimiény adja kez ć!be, а  ít,111ientyű t íés k1sp.dlPg;r'lain k'ics' ~ 

а  isúlyos pro,b1 émákhaz тге , -а) t,1tdј ;sa is. Nern tudja, ment ismeri :a építés  fel -  
tételeit, ie ёp_terri szeret,ne, ha lehetne. N~éha t:elhetetl: геп  dülhében csak kámom-  
kadásra futja Іé`legzetéb ől, di ez is és rnekikí~sEéedett siránkozása s — Lázít,• 
aikcfо'bia lendít sokszor:  

Ni  vie-gs~é1 fiadnak í đ oanikatonát,  
Kre tanrit'sd гijini, — úgy is megtainwl  
s mire 1át.ó lesz anl«ijd a .kéit szeme  

 ahogy а  töibbi,  6 Is 'megvak.ull . . . . 
Ne vegy°1 a fiadnak óiloink,atomált.  

Sokszor a teljes vaiszavoniulást, a1v>on аl.kozást az et_• од , lra,rctdl ,  bgubóizást . 

 prédük л ja. Néha ez siüke.rül :is arck^ и  máskor iёköilbю  szou-1111 t ő 1e. a  kezi;nk. Nagy-  
nagy rit.ká,n jut cl csak oda. hogy -a harcot гprédikál[;1а! ip‚arszel ezt is h üteitleri1 
és csak idieig-óráig. Č)re'<,nek, ha,rcképte'. гnnek i+artaí и : а„át . és calk a »f 

baд ,oknak« szól oda:  
ai tet+ek még  fiatal иыод  — , 
hát iissetek és igy, tov'abb, e1Öre.  

1V1égils, .azt hisszük,  itt  a  fard ~ullóp ~ont lés mire az errr гbeéiJrtó íreibtent ő  IhaláLgép-- 
zot, — 1941-biz közell гedlünik — hozzámk is eWér, Odi Líászlб  č1s miegtanulj.a V  
1 ével, idegéve.l, hol az igaz emibier f hely'e, lmii az igaz human+istának köiteles~sége.  

Már Goe:ihe valaihogy úgy éírezte ,tuidta, h а~у  а  val'гó ~sá ~goít, az igazságot  
álílandóían haar,gozd+altmi, hi inde;tni kell, 'mert a hazuigságot +is áL' ,la.nd,óían kürtöhk  
korülÖttiimk. Gá1 I..á 'zl0 új гvelrs ггllb2n 'h5rd!et ~i az ilgazság0lt, hirdeti .az ~gp,lt г St,  
h:rdetf ía s ~zoci,al4ium2ust. Ad-e azonban teles na űviészi', tíga,zságot éis ad-i való-  
s,ágot, rг,z 'annalk 4e)U11ené+ лe oil.y,an kё rdés., anrelyme rég ,keresni  ke11!  a  feleiletet.. 
Máar а  régi Giá1; h ~i~rdю itter гa mép,ek egységét és tcst иé!rl:iségét„ mrá'r a ir{égi Cлál~nak  
egyk!én:t fájt miagy ~ar és szerb fájdlalcm, •spanyo`l, kinai, ti, гger és  zsüdló fiáljda- 
1 от1.  A  faji imiegkülönb ~öztetés, az danperlaili ~zmiu гs 1egbestiál'_saљib fajitáj ~a„ a гfas'z- ~  
пralis  vitte az a ~ntiilrrupieri,alűsta íés n ~enazdt•köz; Ifront wonaillára. К li,l:önlö ~sen akkor  
' 61 ik benne 'tud ~ato ~7sá a fasizmus, iaz i<mipen'iaClizmu ~a .tцúil ~ö1 ~°te, .amikor áltiv ~o~n;i1 ~ 

rajtunk is az iem гberiírtó hu ~lláлn . . Megtanulja, hogy itt iü;init ke1 s csak ía ~zutбn:  
fehet hozzáfogni az émíbéshez; ,hogy á člt gyűiliö ~lni kelIi ,éppen aziárt, hoigy szivünk  
szсѓгn ~t sz ~eretíhessilnk. Ha?bár — •a harcot ,m1ég ra sem hangs• и '_у- c.zzia k' eléggé - 
ve ~rsel':bcar.  
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а  mapiSiap keretein túl is, könyvái' гlоак , гnerit tíiróJGik nem haz+udatt, пет  er ősza-  
:k у.tа  rnagána а  rédikábar szcrét1 1s mert a+ehat+séges •  

E,bbö1, mindéb+bы  ёn1ыént adó ~di'ik, !ho,gy legiiоlbb ers;ei, a.zok besz~nek, aíme-  
lye.kben sikerült az új,-négi ой lit, ,az örök gyer!mІket nwegs+zó+laltatni ~a., Már nirn  
akar megrekedni a gyermekkoríban, di sok, nagyon sok benne a gyermeki, az  
ц j;+otng,b ámu+ló lea!kles t.ilszbaság. Ezért а  legjobb verse köte+t+nek +a »Tavais!z«. Itt 
az éleit .inélyrő l szakadt, +balülr ő l faka,dt ő ~szirnt:e, ;gy!ermiekl в  büsz+tla ömöm. 'Szé.p 
az élet -- ha n ~ egéljiük. Itt +tleljesen megél;te az élet szépiségét. Az épít ő  élet  
szépségét. A köteb Ilegjobb plakátversei talán + а  iMálju&9Лáték, a Nem vаgц  egY-  
mag.adlban, Új taní ~bók elé .  Viszont gY>önglélk : Da1 a ihu ~llámiakról, Datina, U,gy  
e:lmandanám, fiu111 ,а  fátytr1. 

Az -г.ddi ~giekből adódiІv az ~uitáin te+runlészetese гi а  fгleldtt a forma kérdésére is.  
A  miftm гws, a, képek, .а  hang a ikennény, acél<<os, néha-,néh'a jdtékis. gy+eirmek ~i,  v-- 
diárnság, öröm és é~pítőkedv szülöbbei .  Az öss.z+.h+a!tás? Ha дtrahanuink versein, ha  
szava,bva halljuk áket és hagyj.uk anagt.nlláa sodoiitatni — együ+tt buzdt гdunk,  
pezsdüdi.ink ve!1iik. Iia ráérőn !:гарох gгаФј !ггк  ,д  '1:önyv Clapjal:it — hely еnkémt гészre- 
vesszük pongyola+ságát is; Az a tény, Ihog.y az író n! ет1 ás  ii е'liéggé mtiélyre,  
nem adja teljes anagát, rolranva ~alikoit, kiha нгэпт!észеbesen а +fomrnára is. I+gy 
ami talán leginkáibh szeln:betíínitk, elis ё  p1:11lantásna tiis, iaz az e1learnti јandás: na- 
gyon eтő s. eleven a köilt ő  ,i; Іtrnwsérzéke, minden +ritmust köm,nyeлv тгагу áb+а  él át  
és, +a ~d, szinte csap  idegrezgés !az .emés:z iintbir, aslwpa ütem és veiriseiben ,mégis  
akad гritm ~usњ rés, mi+trruu.,hč!Ua. Viszont a teljesen nnegéllt, nerrr id ő  előlbt szült, 
kora.szültэtt versek ritmusa sodor, magad гmlagávail (Tavlaisz, Májr.siјáфék t1b.)  

Szeret,i a könnyed rtinu+st ,és szereti a, könnyed Iképeike!t, а  jrát,szi meg'lá!áá -  
so4ciat. Néha túlhőven butiognak Ibelő le а  képek, amin`thogy а  köminyedség álta-  

4lá+ban is jellemzi verselés ёlt (és iz егéтуг, di hibája is!), úgy buzagn+ak hel őlг  
~а  szavak, hogy esuipa +kér ~et a гdnak, I11y kéгpet;, адпеlу  már !1уeil>ü11ről ritmikusan  
és rimekkel szakad +a felSzihiili. D+e — a tartalom +és fciima egsge így ,kí и 'anja  
rtг eg,+ -- ,1  •meg nem dht versekben eIlamylml +ez a lbuzоgáls. .Inmen ered aizután,  
hogy  ,az igazán cníívészi verseik s оkszar áltm.e.n+t egyes képeket más  
versekbe is, ez az oka, hogy egyets k јépeik  rls гmtl дnek.: 

Fut a falon ,dús folyomddт  
zöldet nevet a ter cre ... (Nllájusjá`, k)  

Csipog a balylhas Gsiiiketavasz  .. . 
lila virágot nevet a ba,raak .. .  (Tavasz)  

Nagyon szereti az a1111iteráciát, egész szavak jábékos ism dddsét is: Zu-  
lha.nó évek zuhogtak... Hullott ihutliadék életümk .. . Іуamlba-,brлrnfésisiz,á veriük  
gyermiekünk... Néha persz+e +r'vtkán, Ilia ninies meg h гolzzá az idejieti hogy vi+ssza -  

гbeki,nbs+en nár rnegíir.t versére, ;ez a jláltékosság er ő l+tett'е  teszi é erőszakolttá  a 
+Ir!é,pet s a verset: Váan' о  sz űz.ek!',ое  gYlínt gYйs,zas ágyasak . . . 

dús dőzs ~ölők kezüket ,dkвrzsölilk .. . 
Nagyon szén sorokat, sodrd riltmaislt, iplaszti,k гws. +képeket ad Gál de Іalykar 

гi,bm.us!törés, erőn!tetett rim s akad. Amnnitlhe+gy ft+artal+onnlbanr, — form.ában sem  
egységesek, egY ~é~rtékű+ek ezek a versek. (I1yn .rim  el.): 

» Eh, föld ez a k+önyv, z гes, fekete  föld 
s benne van a  s+a,rjadd иe.tés, а  гр '1 д.« (Allkotгnányumk.)  

Az új Га1-versek feltdtleniil értlékab jdienbenek és гfeltéitlUenül t ~hetsége,s és 
még egyre fij Іёdбk ёpes költő  útján•а  mutatnak. Vannak benni;!k . nem csupán . ро - 
litikai, di nagy im јiуdѕz і  ér+tlékek :ts rés 1 rn!üvéiszi értéke+t nem cSwpán a forma-  
i2cészség, a rutin, ritnVusérzék, játlékos kömnyedség, de f ő tes az a tulaj,donságuk  
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teszi, :hogy"ószinte örr'önu, szte beLiilLröl fiakad.t 1épílá őszándék teremtette  meg,. 
őkat. Tudatosan 1p11lakátiversekn ~k, épírőverseiknek sz гánita őket köl.tыii s а  
; Яakátverye,knek I І 1t ёЈ1ti јј 1 megvan a vnaguk rllalgy jelenit гјség+e. - Mim;dennelk е 'Сг- 
hére úgy érezzük: a jö,v ő  versei ntiég tö+bbe ~t ke1,1 hagy ад Lјаü~к •  A jÜvő  ve+rsei  
még tёbb,e,t  fognak  

А . jövő  G'а l-verslei álitalánasiіфan;i. fagják az egyesft és az egyesem át .  az  
talánosat, az omberr ~t, az új eanber гt fa,j+ák mum csupán érz+ékelitiQtm.i de — n1юg  is 
2eir1eгnitаnl. Persze !ezt csup-áц  а  harc, az örrmaguml~ka!1 falytátat~t 1ra,rc áshatja ki, 
1ie &liim+k. D éр<piem Ez az önmn►agunkka1 ,fio~ytatQtlt harc — а +mltult е11tп  •ö ~nrna- 
glwnkban — fd čyik. körülöttünk is en í;ay гkiaрcsoládhгjtwnk +,те111е  +а  harcІуј _ 
аг . új enrberért és új Uársadalomlért. Ntem símla az •éF эltés +uttja, dél szátrt,as aka- 
dálуan át vezet: a vágyott с 'elba. Ezt a ilturcc,t látm.i, látiatn.i. és ,m.egharcdlni kö- 
гülöittlümk és ö rtnagunkbam, ez költészdlü'nik elntiéllyiilléas+éne!k másik feltétele és 
s.zLntén i.riat, akár агх_ ellső  is, а  farmtára is egyú:ttal. !Ig,ц  válik а  п tniulslé+ržék: 
— лneчgиalósult .ritrrry.nss,á, így buzognnk és íbuzaghatna ~k be~ő lixпk egyre új гé`-  
gazdag képek, amelyek lényegürnket adják. 1Vliimdiez ,persze ,f~lltlételгггUiі  :azt, ноац  
csak önrnagur ~kat adijuk a versben, hogy a ІkЙІѕё . haltátsaklat Лó ^.rrély,r.e ágyazzuk. 
el m.agщikban. és txnnan iha;yj2 гk rnélyr ő+l-+s ✓7aaikadt аm nvegvalásu'1ni; m:indez .per-

sze fetébelezi azt, hogy nem уercek, taliátn nem 4:+s óxák а!Nxtlt a гlkatuttk. lírai er- 
seit sem,. hanem .Iki,horidіцk. azlt is, úgy ,adunk nek lú élг~tet. 

Gál Lástiló tehets+éges k+atltő , érfé!kes kál!b ő . Nieltn as>~pán az ő. thibája, hog г  
nem adott már ebben a költeltrb оn ns jdbib пТ+сrseke,t is. De mnde гlt meg 1~ellatt 
1I.Olidanl versélrоl, éipgxer. azért, hogy jövö+re 'te9ijes, étkes önm t adhass ~ ... 
Már ezek a игггвек  i's. й rtélkiet jelentenek. .l~as егр gрeт  -ezért — albi:rják a lE;gkoma- 
1&ahb, k.i-:tiká.t. is.. 

iá..i.ir.гru .Péter  


