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Írót avat az Alföldi Magvető kiadó.
Mindig jól esik egy-egy újabb névvel
találkoznunk, jól esik látnunk irodal-
munk gazdagodását, örömmel tölt el
bennünket az, hogy új írónk forrongó
korunk, mindennapi életünk, a közel-
múlt és a jelen kérdéseit veti fel, — s
nem utolsó sorban, hogy ez az író szol-
noki: Egri hajós. Folyóiratokban és na-
pilapokban jelentek már meg eddig is
versei, novellái, de ez az első önálló kö-
tete. Egy csokor elbeszéléssel lepett meg
bennünket; tíz novellával — változatos
tartalommal.

Könyvét forgatva megelevenedik előt-
tünk a közelmúlt s a jelen: Megdöb-
benve emlékezünk vissza a Horthy-
rendszer egyik kórházának kórtermére,
huszonhét ember kórtermére, akik „egy-
szer már vízbefúltak az életen, — aztán
vízbefúltak a halálon is, — de egyiken
sem tökéletesen. Egy arasszal a halál
előtt megakadtak, és kimosták gyomru-
kat, kihúzták a Dunából, levágták a kö-
télről, felinjekciózták őket" — a további
reménytelenségre. Elevenen áll előt-
tünk a kis falusi parasztlány is, aki
csomóra kötött kis kendőben hozva cse-
kély holmiját, blúza alatt a zsebkendőbe
bugyolált cselédkönyvvel s az utolsó 5
pengővel — egy pillanatra felvillan
Grün úr cselédközvetítő irodájában,
hogy nemsokára belevesszen a mindent
elnyelő nagyváros forgatagában a cse-
lédsorsba. — De előttünk áll János is,
a földesúri szolgálatban megnyomoro-
dott kis vasúti bakter, akinek az ide-
gen érdekekért folytatott második világ-
háború idején csak azért kellett meg-
halnia, mert nem engedte az „elszakadó
mozdulatok" idején elhajtani kis tehén-
kéjét.

Az új világért küzd a felszabadító
szovjet hadsereg katonája: Vlagyimir
Szergejeyics Moroszov, a vlagyivosztoki
4. sz. ált. iskola tanítója. Moroszov: a
tanító a humanizmust szolgálja tanít-
ványai mellett, — s Moroszov: a főhad-
nagy ugyancsak a humanizmus harcosa
a ködben úszó Tisza partján — haláláig.
— Nem hiányoznak felszabadulás utáni
társadalmunk jellegzetes figurái sem.
A kötet névadó novellája jól ábrázolt
körkép egy ház keretén belül. Az iga-

zoltatásra egybesereglett lakók érdekes
típusai a bőrüket féltő régi uraknak.
Bélafalvy Tamást, a sikkasztó dzsentri-
ivadékot „jószármazása", összekötteté-
sei s a hitleri háborús konjunktúra újra
felszínre vetette. Méltán sorakoznak
melléje: Bakó, a nyilas számtanácsos;
erkölcstelen életével, nyilas múltjával
Bárándiné, az egyelőre még tájékozat-
lan, de becsületes festő-rajztanár hűtlen
felesége; a minden rendszerben, minden
eszközzel csak a vagyont harácsoló
nagykereskedő; — mind ijedten keresik
a kiutat, mert érzik, hogy a régi meg-
szakadt s valami új kezdődik, de ez
már nem az ő világuk lesz. — Ez Földi,
a kocsis családjáé, Szász Istvánnéé, a
takarító- és mosónőé. Nem feledkezik
meg a falu életéről sem, az új rendben
visszaszorított „nagygazdák" életéről s
velük szemben az új életet építő kispa-
rasztokról, a volt cselédemberekről, a
volt „senkik"-ről, a „hallod-e Janiké-
ról, „gyere, Janik"-ról.

Az elbeszélésekből rokonszenves író
tekint ránk, aki nem hideg szenvtelen-
seggel konstatálja, rögzíti az élet té-
nyeit, hanem benne él, elbeszélő-módja
csupa líra, tele érzelemmel, gondolattal.
Ez nyomja rá mondanivalója megszer-
kesztésére is a bélyegét. Kevés benne a
cselekmény, az előttünk kialakuló „tör-
ténet"; egy-egy kész helyzethez fűzi
hozzá gondolatait, reflexióit, tele apró
kitérésekkel, epizódokkal, melyek segít-
ségével jól jellemez, de amelyek olva-
sása nem egyszer fárasztó. S mindez
könnyedségének rovására megy: mon-
danivalója szini/e állandóan az áradó
érzelmek hullámain ringatózik. Stílusa
ugyanezért színes, mozgalmas, gazdag,
viszont mondatait szinte állandóan szé-
lesre feszíti, nagy körmondatokká oldja
az érzelem heve.

A mű első nyomtatásban megjelent
könyve az írónak, de novelláiban ritkán
találkozunk a „kezdő" íróval, s ezekért
is kárpótolnak — jó jellemzőerejc
mellett — az ilyen ízes-színes szólás-
módok: „eltanyázik" a szomszédjánál;
vagy: „Ez a napszám is kitelik egyszer!"

— Végül is: örömmel köszöntjük Egri
Lajost, és sok sikert kívánunk további
munkásságában.
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