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ADY-REMINISZCENCIÁK 
GÁL LASZLŐ 
KÖLTÉSZETÉBEN 

„Ady bűvöletben nőttem fel, amit nem bánok, csak azt sajnálom, 
hogy nem volt időm, vagy kedvem, vagy szándékom más nagyokkal is 
elbűvöltetni magam. Két halott figyelmeztetett most arra, hogy nem 
jól csináltam. Elfogadtam a Petőfi—Ady—József Attila vonalat, ami 
nem volna baj, egyenes vonal az. Voltak azonban más vonalak is, egye-
nesek, és tudnom kellett volna, hogy az egyenes vonalak is találkoznak 
a végtelenben. Vagy a halhatat lanságban." 

E sorok Gál Lászlónak egy 1967-es Böngészőjéből1 valók, és megerő-
sítik a Gál-kri t ikának gyakran aláhúzott megállapítását, mely szerint 
Gál költészete az Ady-líra befolyása alatt formálódott . Az az erős sugár-
zás, „bűvölet", amely Ady költészetéből a kor társakra s az u tána jövő, 
az u tána induló költőgenerációkra áradt, szinte természetszerűen Gál 
Lászlót sem hagyhat ta érintetlenül, noha esetében más költői alkatról 
van szó, mint amilyen az Ady Endréé. 

Az Ady-költészet szemléleti-formai for radalmának e kisugárzásával, 
az egyes költői művekben, jelentősebbekben s kevésbé jelentősekben 
való továbbgyűrűzésével az irodalomtörténet eleget foglalkozott. Ismer-
jük a Balázs Bélánál, Tóth Árpádnál, József Atti lánál stb. mutatkozó 
adys vonásokat, és i smerjük az epigonok, az önálló költői világ megte-
remtésére képtelen alkotók problémáját , akiknél az Ady-befolyás nem 
a sa já t hang megleléséhez vezető ú t átmenetei szakasza volt, hanem ké-
szen kapott, s mert készen kapott lezárt, befejezett , tökéletes és foly-
ta tásra alkalmatlan verselési mód. Ady világérzékelésének, szemlélet-
módjának, verselésének az átvétele és közvetlen rámintázása az ú j t a r -
ta lmak kifejezésére minden ilyen esetben kudarcot szenvedett. 

A továbblépők és alul maradók kategóriái közé be kell ik ta tnunk 
azt a harmadik alternatívát, melynél az Ady-hatás a költői pályát végig 
kíséri ugyan, de annak más-más szakaszában más-más intenzitással jut 
érvényre, s szinte együtt alakul, együtt teljesedki az adott költészettel. 
Kétségtelenül ide tartozik Gál László is, akinek költői t ranszformációi-
val együtt változott az Ady-bűvölet is. Idézett öregkori val lomásának 
tanúsága szerint, más „vonalat", mint a Petőfi—Ady—József Att i la 
vonal nem vett tudomásul, a kassáki és Füst Milán-i költői tendenciák 
ér tékét nem ismerte fel, s ezzel függ össze, hogy a posztumusz Ady-kö-
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tet, Az utolsó hajók megjelenésének évében, 1923-ban a Novellyrával2 

startoló f iatal Gál Lászlónak legmeghatározóbb élménye Ady Endre. 
A HlD 1976-os Gál László-számában egymás mellé kerül t két olyan 

közlemény, amely kitel jesí tet te művéről kialakult képünket . Az egyik 
Bori Imre tanu lmánya Gál László első verseskönyvéről,3 melyben a 
Novellyrában megjelent Gál-versekről értekezik, a másik pedig az élet-
mű lezárását képező, eddig közöletlen daraboknak, az utolsó füzet ver -
seinek4 a megjelenése. E két közlemény já ru l t hozzá annak a korábbi 
sejtésnek az igazolásához, hogy a korai verseken érződő Ady-ha tás más 
fo rmában ugyan, de éppen a késői darabokban erősödik fel ismét. 

A Novellyrában és az 1939-ben Szabadkán kiadott Gál László 
Verseskönyvében közvetlenebb, át tétel nélküli úgy a versek szemléleti 
és magatar tásbel i s íkján megmutatkozó globális hatás, mint az egyes 
verselemek színtjén, a poétikai síkon érvényesülő befolyás. A fo rma-
érintkezések, a versépítő gesztusok, a verskülsőn észlelhető átvételek, az 
ütemzene, a r i tmusterv alakulása sok helyen nemhogy segítené az ön-
törvényű versvilág kifejeződését, hanem ellenkezőleg, fékezi, és számos 
vers erőtlen Ady-utánzatként hat. Hasonló a helyzet a lírai tartás, a 
versalany magata r tásának esetében is. Gál ugyan nem kísérletezik a 
versalany olyan arányú felduzzasztásával, mint Ady, de abban, hogy 
az egyes szám első személyű beszélőt több versében nem közvetí tőként 
szerepelteti, hanem ténylegesen a saját hangjával ruházza fel — erre 
utal a „Gál László voltam", „én, Gál László"5 megnevezése, versbe eme-
lése —, lehetetlen fel nem ismernünk Ady szubjektumfelfokozásának 
hatását . Ady azonban egy teljes szimbólumrendszert t e remte t t ebből a 
tendenciából, s pontosan kijelölte ennek az individualizmusból kinövő 
magatar tás-model lnek a helyét költészete egészében, míg Gál kilépve 
az Ady-bűvöletnek ebből a stádiumából, ta lán megérezve, fel ismerve 
ennek a megnyi lvánulásformának az erőltetettségét, felhagyott vele. 

A hangsúlyos r i tmusterv, melynek előképe Ady szimultán verselése 
lehetett, Gálnál gyakran formaprimit ív izmusként hat. Nem r i tka továbbá 
a motívumok, képek direkt átvétele sem, mint amilyen pl. a Furcsa téli 
dal6 cimbalomja, melynek képi előde a Zúg-zeng a Jégcimbalom,7 továbá 
a régi és az új , a hit és hitetlenség stb. Adynál oly erősen kiaknázott 
kont rasz t jának felhasználása sem. Az infinitívuszok gyakorisága nem 
kerül te el egyik eddigi mél ta tó jának figyelmét sem, mivel a „Lenni kell, 
lenni, lenni, lenni." 8 — Ady-mondat ta lán minden másnál többet vissz-
hangzott Gál költészetében. A be, beh indulatszók, a szólamismétlődé-
sekkel való nyomatékosítás, kiemelés ugyancsak ennek az átsugárzás-
nak a körébe tartozik. 

A szerkezeti váz-séma sem marad t érintet len Gálnál az Ady-befo-
lyástól: az intonáció it t is erőteljes indításba megy át. Az erős felütés 
és f rappáns zárás között a s t rófák fokozatosan vagy hir telen rövidülnek 
meg. A négy—öt soros s t rófák egy-két sorra való lecsökkenése a versek 
végén kiemeli az összefoglaló, poénszerű és gyakran felkiál tásban sűrí-
tődő utolsó sorokat. A vers ívének ilyen elhajl í tása a tömörítő zárósor 
felé Gálnál sajátos funkciót kap, és az önállósuló szerkesztésmód egyik 
fontos elmévé válik. Ez a jelenség észlelhető pl. a Vagyunk!, És mégis 
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jó az ember, Vízió halottak napján, öreg legény öreg nótája, Az ember 
mindig egyedül van9 c. versekben. 

A korai Gál-versek hangvétel-spektrumából még két vonulat bon-
takozik ki határozot tan: az egyik az Áldásadás a vonaton c. Ady-vers 
s az Isten-versek némelyikének alapszólamát idéző emelkedett , ünne-
pélyes, patet ikus hang, a Húsvét, 193810, a Húsvét, 1939u és egy későbbi 
vers, a Könyörgés csodáért12 magasztos zengése. A másik, a rezignált, 
lemondó, keserű hang, amely azonban csupán a korai verseknél tűnik 
erőltetet tnek, míg az öregkori versek tanúsága szerint Gál László köl-
tészetének, vi láglátásának egyik legjellemzőbb vonása, Gál legautent iku-
sabban szóló versbeszéde. 

A Húsvét, 1939 a tmoszférája , a falusi húsvét hangula tának felidé-
zése A Kalota partján képsorát asszociálja, míg a prédikátor szavai olyan 
távlatot kölcsönöznek a versnek, mint az Áldásadás a vonaton imádság-
beté t je az idézett versnek. A Húsvét, 1938 az újszövetségi szimbólumo-
kon alapul, de az it t emlí tet t Fel támadás olyan szemantikai többlettel 
bír, amely tú lmuta t a kiindulást képező bibliai jelentésen. Mindkét vers 
a maga módján aktualizál ja a fe l támadás jelentéskörét és szimboliká-
ját, s a gáli kulcsfogalmak megjelenése, a szeretet, a jóság bevonása 
e versek szövegkontexusába, egyértelműen a r ra az adott tör ténelmi pil-
lana t ra terelik a figyelmet, melyekben a versek születtek, s melyekben 
immár á thidalhata t lanná vált a szakadék a humánus ta r ta lmak és a 
fasizálódó, háborúba sodródó világ között. Ezt egyébként a verscímbe 
emelt évszámok is nyomatékosí t ják. 

„Harsonás kedvvel majd föltámadunk, / ha ez a lármás csönd 
elmúlik végre I és a szeretet fest boldog. szivárványt 1 a földre is és az 
égre." — olvassuk a Húsvét, 1939 utolsó szakaszában. A „boldog szivár-
vány" kifejezés hivatott annak a mélységesen humánus, s ta lán éppen 
ezért naiv bizalomnak a képi megragadására, amely nemcsak ezeket a 
verseit, hanem Gál egész költészetét á that ja . 

Ennek a verskörnek a harmadik idézett darabja , a Könyörgés cso-
dáért, melynek kezdő sora „és add meg nekünk a mindennapi haragun-
kat", már jóval több iróniával tölti ki a verskeretet , s a meta forák fel-
vonul ta tásában mutatkozó bátorság, a vizionálás, a képeknek a korábbi 
versekhez képest merészebb párosítása már autonómabb műalkotás t 
eredményez, melyben a korai versek Ady-közelségéből Gál a sa já t világ 
konstituálása felé mozdul ki. A vizionáló képteremtés önmagában nem 
ú j mozzanata költészetének, hisz már a 39-es kötet Nem lesz többé 
tavasz, Halottak ünnepe, Vízió halottak napján c. verseiben megalapozta 
költészetének azt a vonulatát , melyben lírai alapproblémái, az é le t -ha-
lál, szeretet-gyűlölet, hit-hitetlenség, vi lág-ember relációk kissé leegy-
szerűsített e l lentétpárokként kifejezésre ju tnak . Itt a vizionáló, expresz-
szionisztikus képteremtés segíti ezeknek a lényegében filozófiai t a r t a l -
maknak a versbe transzponálódását, míg később a fo rmai egyszerűsö-
déssel párhuzamosan bekövetkező nyelvi-gondolati letisztulás ál tal ez a 
költői mondanivaló már nem a vers organizmusára ráerőltetet t , h anem 
azzal szerves egységet képező, azzal együtt létrejövő tar ta lom való-
sul meg. 
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Az utolsó füzet befejezet t darabjai , s ta lán f r agmen tumokban ma-
radt, de így is tel jes versér tékű bejegyzései, pár sorosai a l egf rappán-
sabb bizonyítékai ennek a külsőségeiben Adytól végérvényesen elsza-
kadó útnak. A lírai alapállás tekintetében ezek a versek ugyanakkor 
éppen az ő kései, végső bizonyosságokkal szembenéző magatar tásával 
r ímelnek. A Nem hinni13 című vers nem ebből a füzetből való, a benne 
te t ten ért tökéletes nyelvi—formai—gondolati harmónia által azonban 
a Gál költészetének legmagasabb pont ja i t képező utolsó versek vonalán 
kell elhelyeznünk. A Nem hinni és Ady Hiszek hitetlenül Istenben című 
versének párhuzamba állítása tanús í t ja azt, hogy az Adytól jövő inspi-
ráció nem csupán utánérzést tudot t kivál tani nála, hanem Gál pályá-
jának egy adott pi l lanatától fogva teljes ér tékű műalkotásokat . Az 
„Ady-bűvölet" átminősülésének pil lanata ez, amely párhuzamosan kö-
vetkezett be Gál költői lá tásának és tapasztalásának gazdagodásával, 
s ettől fogva mint a versek formai-logikai kikristályosodásának moz-
gatója működött . 

Az utolsó versek rezignált búcsúzkodásán, összegező gesztusain, a 
halál gondolatával való barátkozáson ismét megcsillannak az Ady-su-
garak, a korábban kereset t adys tar tás azonban itt már tel jes átfedést 
mu ta t a Gáléval: külsőségek nélküli találkozás ez, melyben azonban 
minden korábbi megjelenési fo rmájáná l meggyőzőbben ha t az adys 
hang, a rá emlékeztető „el nem csókolt csókok / nem álmodott álmok" 
említése, valamint a magára maradás mint az egyik legmegragadóbb 
utolsó Gál-vers alapszituációja. 

Álljon i t t végül is egymás mellett két strófa. Ady Nem jön senki c. 
versének utolsó négy sora: 

Kipp, kopp, most már egy síri alkony 
Ködös, süket nótáját zengi 
Az őszi est. Ma se jön hozzám, 
Ma se jön hozzám senki, senki. 

És Gál cím nélküli há rom sora: 

ülök csak délután és várok 
senki sem jön és magam vagyok 
de magam sem kell már 
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R E Z I M E 

ADI-REMINISCENCIJE U POEZIJI LASLA GALA 

Kritika je u više navrata podvulkla značaj utioaja poezije Endrea Adija 
na formiranje poetskog viđenja sveta Lasla Gala. Ovaj uticaj datira još iz 
1923. godine, godine u kojoj je objavljena postumus zbirka Adija a i prva 
zbirka pesama Lasla Gala „Novelira" u Budimpešti. Ovaj rad želi da ukaže 
na razne faze Adijevog uticaj a na Ga'lovu poeziju, koji se takoreći zajedno 
razvijao, dopunjavao i preobražavao sa bogaćenjem, razvijanjem i transfor-
macijama same Galove poezije. 

U okvirima globalnog uticaja autor želi razvrstati, diferencirati tenden-
cije koje su paralelne kod dva pesnika, odnosno koje imaju polazište baš 
kod Adija. Na osnovu analize poetske strukture, poetskog govora, držanja, 
slika, motiva itd. konkretnih pesama autor zaključuje da se Gal u poslednjoj 
etapi svog stvaralaštva oslobodio od direktnog uticaja koji je u početku svog 
puta dovodio do epigonskog podražavanja ii uspeo stvoriti autonomna, savr-
šena lirska dela kod kojih je odlučujući Adijev uticaj već mnogo suptilniji 
a istovremeno i suštinskiji. 

S U M M A R Y 

ADY-REMINISCENCE IN THE POETRY OF LÄSZLÖ GÄL 

Ady's poetry influenced the poetic vision of László Gál since 1923, the 
year of the publication of Ady's posthumus collected poems and the first 
collection of Gál's poems entitled „Novelira". In the present paper various 
stages of this influence have been pointed to. It has been stated that in the 
last period of his poetical work Gál freed himself from the direct influence 
of Ady's poetry, and created perfect lyrical poems in which the influence 
of Ady was more subtle and more essential. 
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