
visszalépnek az ismeretlenségbe. E né-
hány indulatkitörésből mégis határo-
zott képet kapunk a német megszállás-
ról, az összeomlásról és a felszabadu-
lásról egyaránt. 

A hatvanadik oldal után váratlanul 
nagyot lendfjl a regény. A vontatottság-
ból gyorsuló iram lesz, a főszereplő va-
lóban főszereplővé lép elő és a magá-
nyos tanyán, ahol csönd és paraszti jó-
lét van, — csak éppen a férfikéz hiány-
zik a földnek és a lánynak, aiki hiába 
várja vissza vőlegényét a fiatalember 
először esik kísértésbe, hogy valóban 
visszatérjen-e falujába ahhoz a lányhoz, 
akihez gyalog elindult, meg sem várva 
az első vonatok indulását. Először za-
varodik meg benne az a biztos tiszta-
ság, amely már szinte nosztalgikus ra-
jongás Anette iránt, akit négy éve elha-
gyott- parancsra. A vívódást, nem erős 
színekkel, inkább finomabb, lírai halk-
sággal érzékelteti az író, nem lélekrajzot 
ad, apró és bonyoluitsá_gmentes képecs-

"kékből áll össze a végső nagy kcp: a 
ráció fölött győz a rajongás és a hős 
szinte szökve megy tovább. Az impresz-
szionista stílus töretlen végig a regé-
nyéi!, szilánkokból áll össze a második 
nagy kép is: amikor a falusi vendéglő 
vendégszobájában egy tiszta, fiatal 
lány váratlanul odaadja magát a tépett 
külsejű idegennek, akiben a lány arca, 
alakja, ölelése teljesen egybeolvad a tá-
voli Anette arcával, ölelésével. 

Eddig eléggé szordinós a regény. 
Nem ráz fel, csak ringat. A földrengés 
a hazaérkezés váratlanul keserű pilla-
natában érezhető; nem maradt senki-
sem a családból, csak egyetlen kisgye-
rek, Michel, Ekkor kezdődik meg a 
hármas küzdelem: önmagával, hogy tud-
jon felejteni, az emlékeivel, hogy Hál-
janak el, és az élettel, a kisgyerekért. 
Innét kíváncsian várjuk, hogy valóban 
megindulnak-e a hegyek? Állandóan 
érezzük a talajrengést, a szerző nagy 
küzdelmet folytat a témával, tágítani 
igyekszik a távlatot, ami sok helyen si-

_kerül is neki, de nem teljesen, Kár, hogy 
Bárány mindig a feszínen mozog, alak-
jait inkább külső valóságukban rajzolja 
meg. A hős mindvégig rokonszenves 
alakját a csapások egymásután érik, 
családja kipusztult, meghasonlik önma-
gával, az állását feladja és Michellel 
felvonul a hegyekbe, egy kis csőszház-
ba. A hármas küzdelem, kint, az em-
berektől távol megcsendesedik, a régit 
elfelejti és már családalapításra gondol, 
de sem az élet, sem az író nem ad hap-
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py-endet. A lány, akit a hazatérő a 
távoli vendéglőszobában teherbeejtett, a 
szülésbe belehal, a gyerek megmarad 
és a fiatal apa az anya helyett csak a 
csecsemőt kapja meg. Ott áll fiával és 
a kis unokaöccsével egyedül a világ-
ban, két erős karral és minden gát-
lástól lemeztelenítve megy vissza a he-
gyi házba, dolgozni a két gyerekért, 
„ne tudja meg soha" egyik se, „hogy 
mi a háború." E szavakkal végződik a. 
regény és visszhangja marad a szí-
vünkben. Bárány nagy feladatra vál-
lalkoíjott, amiktoir egy ember élettöre-
dékén keresztül teljes rajzot akarj ár-
tól a döntő átmenetről, amely a há-
ború és a béke között van és ez, leg-
nagyobbrészt sikerült is neki. A re-
génynek egyetlen hibája talán csak az, 
hogy túlságosan leegyszerűsített stílus-
ban és történésben, azt is mondhatnánk 
rá nyugodtan, hogy ballada, prózában. 
Kár, hogy Bárány nem duzzasztotta fel 
jól felépített lírai kisregényét egy pró-
zai epiosz hömpölygésévé. bár ez, bizo-
nyára gpk olyant hozott ' volna a re-
gény mostani kristályos tisztaságába, 
amely károsan zavarta volna meg azt 
az üdeséget, amelyet most, mindvégig 
érezhetünk. Akkor ugyan talán valóban 
megindultak volna a hegyek, de e te-
hetséges műben annyira megkaptuk, 
amire siók regény olvasásakor hiába 
várunk: az írói kiegyensúlyozottságot 
és az enyhítő nyugalmat — hogy nem 
sajnáljuk, amiért elmaradt a íöldren-
géS ' 

DARÁZS ENDRE 

HUNYADY JÓZSEF: SZERENCSÉT-
LEN EMBEREK. (Novellák. Batsányi-
Társaság, Pécs.) 

Hasonlatok és képek zsúfoltságában 
kíntól eltorzult arcok, valóság és álom 
fény-árny játéka, túlfűtött idegrendszer, 
gazdag nyelvi hangszerelés. Drámaiság 
és belső ritmus feszül ezekben az írá-
sokban: az igazi nioyella döntő feltéte-
lei, melyek a legszebb, legnehezebb 
műfajjá teszik, tengereket sűrítve össze 
egy-egy gyöngyöző vízcseppben. Kú-
sza. meghasonlott és eltévedt életek tá-
rulnak ki előttünk éles világításban s 
Kosztolányi szava cseng fülünkbe: „Az 
író legyen kegyetlen." Mint a lelkiis-
meret, mint az igazság. Mert gyógyí-
tani így is lehet, nemcsak a mesék 
zsongító varázsával, ha el bírjuk visel-
ni azt a viviszekcióhoz hasonló műté-
tet, amely apróra szétszedi az élet és 
a lélek nyomorúságait, hogy összerak-
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ja belőlük az embert. Hunyady ezt te-
szi a művész hivatottságával s a költő 
látomásos erejével. Általánosságok he-
lyett célszerűbb, ha rögtön megmond-
juk: kötetében három remek novella 
van, ezekkel' behatóbban kell foglalkoz-
nunk. a többi inkább csak az író ké-
pének kiegészítése miatt fontos, önma-
gában még nem teljes érték. 

A „Gábriel" egy francia katonászö-
kevény kivégzéséről szól. Egységes, szi-
lárd kompozícióba szorított, lázas üte-
mében is fegyelmezett alkotás, mely a 
sors-szerüség kenjény ábrázolásával hét 
és fél oldalon megrendítő arcképet ad 
egy férfiről, akire a biztos halál vár, 
Míg Gábriel eljut végső kívánságának 
teljesítése után a tomboló összeroppa-
násig. Henry és a sergeant eljutnak az 
emberi megtérésig. Nem egy hűtlen ka-
tona sorsáról van itt már szó, hanem 
a véres őrületbe uniformizált világ ha-
láltánca mögött az egyén csöndes tra-
gédiájáról. amelyet a közeli szemlélők 
is csak félig néznek részvéttel, félig 
viszont azzal a homályos örömiriel, ame-
lyet Henry érez. De a törvény kímélet-
lenül áttapos rajta. . . .„mert azok ott 
mind a négyen belélőttek,- négyszer át-
lőtték a lelkét. És tavasz volt és két 
utcával távolabb, már nevettek az em-
berek." Ezzel az utolsó mondattal, a 
cselekménynek, a siralomház és a ki-
végzés után, nagyobb térbe- és időbe-
helyezésével tökéletesebb, megrázóbb a 
novella távlata. Hiszen a jó ' novellát 
éppen az jellemzi, hogy szinte minden 
mondata további, elhallgatott monda-
tokra utal. fölösleges kitérők, kényelmes 
részletezések nélkül is úgy villantja 
elénk az egészet, hogy abból a részre 
is következtetni tudjunk. Hunyady biz-
tosan bánik a nagyítás méreteivel.: so-
hasem aprólékos a ritmus rovására és 
sohasem felületeskedi el a drámai ha-
tást. nem kényszerít túlméretezett tár-
gyat a novella kereteibe. 

A Szerencsétlen emberek" nem ke-
vésbbé monumentális hatású, mint a 
„Gábriel". Mintahogy a flamand minia-
tűrökön felbukkanó templomhajók; épí-
tészeti konstrukciók is olykor a nagy-
ság erejével sugárzanak ki a szűk ke-
lretek közül, úgy egy novella gyakran 
lenyűgözöbb, mint vaskos regényóriá-
sok. Ez a groteszk kis történet Aurélról, 
a púpos fiúról. Apapról és Evelynről a 
lélek legsötétebb tárnáiban játszódik és 
lidérces félálommal zárul. Evelyn vá-
ratlan megjelenése, a szépség hirtelen 
felragyogása beteljesíti a régi ház be-

teg lakóinak sorsát: Aurélban a visz-
szafojtott kamaszéhség. Apapban a sze-
nilitás gyullad lángra s ez, ha tragiko-
mikus is, démoni nyugtalanságot te-
remt a házban. Aurél lerészegedik, 
Apap- pedig ittasságában azzal fénye-1 

getőzik, hogy felköti magát az ajtó ki-
lincsére. ha Evelyn nem engedi be a 
szobájába. 

Ezekben az emberekben, mint Hu-
nyadi minden más alakjában is, az el-
hibáizott élet sóvárog valami — szá-
mukra elérhetetlen — szépség és jó-
ság után. Reménytelen, sötéten-izzó no-
vellák, élők és melegek, mert az író 
nem érzéketlen virtuóz: emberi együtt-
érzése ott lüktet a sorok között — és 
mégis vigasztalanok. Különösen, amikor 
a boncolás már nagyon is húsba-vérbe 
vág, a delírium örvényes, mélyéig, 
mint a „Hetes terem nyolcas ágy"-ban. 
A lövészárokban nyomorékká vált em-
berek megdöbbentő agonizálása, az élet 
félelmes, titokzatos és érthetetlen visz-
száját dobja elénk megfordított ' sző-
nyegként, nyersen 'és még .szinte vér-
től gőzölögye. ! 

E három novellája érett,, kész mű a 
javából és a kötet többi darabjai . is 
biztatóak. Stílusa hevesen expresszio-
nista, hűvösen reális, versszerűen lírai, 
sokszínű, dús és kiforratlan, de magá-
val-sodróan friss és merész. Néha túl-
zottan halmozza a nem-mindig szüksé-
ges és szerencsés hasonlatokat. A mo-
domsságok azonban az erőből és bő-
ségből erednek és idővel nyilván mér-
séklődnek majd. Hunyady Józsefben a 
novella ritka mesterére talál, ha a te-
hetséges, fiatal író kissé igényesebben 
válogat s némileg gondosabban kezeli 
„stilromantikáját", amely különben még 
így, kinövéseivel együtt is jóleső szín-
folt mai prózastílusunkban. 

SZABÓ EDE 

SZABÓ PÁL: SZABAD NÉPEK 'HA-
ZÁJÁBAN. (Valóság kiadása.) 

Az írónak párhetes jugoszláviai tar-
tózkodásáról szól ez a könyv. De több 
és más akar lenni, mint egyszerű úti-
rajz. S valóban más is. PJyezetes, el-
bűvölő és ami a legfontosabb, felvilá-
gosító olvasmány az -új, demokratikus 
Jugoszláviáról. Szabó Pál nem politi-
kai és hivatalos oldaláról nézi ezt a 
csodálatos országot, hanem a nép, az 
egyszerű ember életén át próbálja meg-
fejteni a nagy változások titkát. Azo-
két a nagy változásokét, amelyek új or-
szágot formáltak a régi Jugoszláviá-
ból. Sorra elénk lépnek az új világ mun-


