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IRÁNYTÛVEL

KOMÁROMI GABRIELLA

„…én, Lázár Ervin itt vagyok!”

(Az irodalmi élet, amikor színre lép)*

Nemzedékek torlódása idején akart íróvá lenni. S már nemcsak Pécsett, mert ott
néhány éve annak számított. Nincs nemzedék, amelynek indulófélben könnyû
dolga volna; ha mégis találunk ilyet, akkor az szerencsés. Az irodalomtörténet
tanulsága, hogy többnyire társadalmi „földrengések” vagy kultúraváltások vettek
a vállukra egy-egy jelentkezõ generációt, mint például a „fényes szelekét” vagy
már több mint száz esztendeje a „nyugatosokat”. – „…én, Lázár Ervin itt vagyok!”
– mondhatta volna hetykén, mint a huszonkét éves, József Attila1, amikor megér-
kezett a fõvárosba, de szorongásos alkat lévén, nem mondott ilyet, és nem is írt
le. Pedig majdnem huszonkilenc volt már, amikor 1965 márciusában Pécsrõl
elindult Budapestre, és bizonyára nagy volt benne a vágy, hogy észrevegyék.

„Torlódó idõ”2 az, amelyben pályát kezdett. Másféle sorsú, gyökerû, helyzetû
csoportok akartak egy idõben, egyszerre nyilvánossághoz jutni. Az egymásutáni-
ság természetes rendjében történt zûrzavar. A történelmi eseményeknek, a poli-
tikának, illetve a kultúrpolitikának egyaránt része volt benne.  Az ötvenes évek
kétpólusú világa után, amely valójában csak támogatást és tiltást ismert, 1956
után a támogatás, tûrés, tiltás hármassága lépett életbe. Ahogy minden séma
egyszerûsítés, ez is az. Miközben használjuk, felejtõdik, milyen hirtelen lehetett
egyik kategóriából a másikba kerülni. Szinte zuhanásszerûen. Elég, ha az ötvenes
években támogatott Benjámin László, Örkény vagy Zelk Zoltán helyzetét említ-
jük 1956 októbere után.  A kemény és a puha diktatúra idején a tabuk és a
tilalomfák nyilvánvalóak voltak, ezért ki is lehetett kerülni õket. A „puha” évek-
ben pedig fogytak is. Az azonban mindvégig talányos maradt, hogy hol a tûrés
határa. Ebben a sávban folytak az irodalom érdekes és bizonytalan kimenetelû
taktikai játszmái, a következményeikkel kapcsolatos „leletmentés” még mindig
folyik3; és amíg be nem fejezõdik, addig ennek a kornak maradnak titkai. Az is
igaz, hogy jó néhány olyan tanulmány íródott már, amely nyomán sok minden
átlátható.4 A vallomásokban, beszélgetésekben jó ideje furcsa nosztalgiák fedez-

1 József Attila: Összes versei. Budapest, 1966, Szépirodalmi Kiadó, 267. p.
2 Megjegyzés: Egy kötet címét kölcsönöztem az idõ karakterizálásához. ( L. Mezei András:
Torlódó idõ. Budapest, 1961, Szépirodalmi Kiadó, 139 p.)
3 L. Domokos Mátyás: Leletmentés. Könyvek sorsa a „nemlétezõ”cenzúra korában.1948 –
1989. Budapest, 1996, Osiris, 249 p./ Osiris könyvtár. Irodalomelmélet / ; Tóth Gyula –
Veress András (szerk.): Írók pórázon. A Kiadói Fõigazgatóság irataiból 1961 – 1970. Doku-
mentumválogatás. Budapest, 1992, MTA Irodalomtudományi Intézet, 542 p.
4 L. Standeisky Éva: Az írók és a hatalom 1956 – 1963. 2., jav. kiad. Budapest, 1996, 56-os
Intézet, 482  p. ;Veress András: Írók és a hatalom a hatvanas évek Magyarországán. In
Szegedy Maszák Mihály – Veres András: A magyar irodalom történetei 3. 1920-tól napjainkig.
Budapest, 2007, Gondolat, 520 – 535.p.
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hetõk fel. Nem a kor, hanem olyan idõk után, amikor az irodalomnak sokkal
több figyelem jutott, és ezért írónak lenni mindennek ellenére jobb volt.5

Amikor Lázár íróként színre lépett, elõször is túl sokan voltak a „támogatot-
tak”. Bérelt helyük volt a kiadókban, a folyóiratokban annak ellenére, hogy az
1958-ban megfogalmazott mûvelõdéspolitikai irányelvek már elmarasztalták
õket. „ A párthoz hû szocialista írókról – írta Veres András – az volt a pártveze-
tés véleménye, hogy politikai szempontból több kárt okoztak, mint hasznot, s
mûvészként nem igazán jelentõsek.”6 Díjat 1956 után már ritkábban kaptak,
de azért elõfordultak még a Kossuth-díjasok névsorában is (pl. Fodor József,
Darvas József), és valójában komoly hátrányt sem szenvedtek. Az 1959-ben
újraalakult Írószövetség elsõ elnöke is Darvas József volt, miután a jelölt Bölöni
György meghalt.7 Az 1957-ben alapított Kortárs szerkesztõi Darvas József és
Tolnai Gábor. Szaporíthatóak lennének a példák, de az érveléshez ennyi elég.
Messze nem teljes az a névsor (és nem is homogén), amit a hatalom akkori
irodalmi klientúrájából (s csak a prózaírókból) a reprezentáció kedvéért össze-
állítottunk: Barabás Tibor, Berkesi András, Cseres Tibor,  Darvas József, Dobozy
Imre, Fehér Klára, Földeák János, Gergely Sándor, Goda Gábor, Illés Béla, Illés
Endre, Kovai Lõrinc, Major Ottó, Mesterházi Lajos, Szabó Pál, Szeberényi Le-
hel, Urbán Ernõ, Vészi Endre és mások. Ugyanekkor már szót kaptak  a „meg-
tûrtek”, akik a hallgatás évei vagy évtizede után egyfolytában fórumot kerestek
maguknak az irodalomban: az „újholdasok” (Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky, Szabó
Magda, Mándy Iván, Rákos Sándor) a ”fényes szelek” nemzedékébõl Kormos
István vagy a magányos Fekete István. És egyszer csak megjelentek a börtönbõl
szabadultak: Déry Tibor, Zelk Zoltán, Eörsi István. A hallgatás éveiért minden-
kinek járt valamiféle kárpótlás, azaz legalább egy kis „darab” nyilvánosság, a
konszolidáció ugyanis el akarta hitetni az õszinteségét. Pedig volt egy harma-
dik „T” is, nem tûnt el a tiltás. Voltak tiltott mondatok, félresöpört mûvek és
ideig-óráig szilenciumra ítélt alkotók. (A Jelenkor fõszerkesztõje, Szederkényi
Ervin például egy Mészöly- és két Csoóri-mondat miatt kapott fegyelmit. Né-
hány évvel korábban Tüskés Tibor leváltásához Mészöly Miklós Az ablakmosó
címû mûvének közlése volt az apropó.8 Örkény István szilenciuma esztendõkig
tartott.9) Létezett bizonyos fokú engedékenység is, mert a médiának nagyobb
jelentõséget tulajdonítottak, mint a szépirodalomnak. Akkoriban elsõsorban a
film hatásával számoltak. Valójában semmi sem volt szigorúbb és hatásosabb
annál, mint az évtizedeken át ösztönösen mûködõ „öncenzúra”.

A pályakezdõ nemzedék körében – demográfiai szóval élve – hirtelen támadt
egy soha nem látott túlnépesedés.10 Nem vákuum-helyzetben jelentkezett ez a

5 Elhangzott a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Szépírói Tagozatának Szakonyi Károly-
estjén. Budapest,Petõfi Irodalmi Múzeum, 2009. okt. 28.
6 Uo. 526. p.
7 Uo.
8 Mecsekalji disputa. Duna Televízió, 2009. aug. 21. ( Megjegyzés: az idézett információk
Bertók László emlékezéseiben hangzottak el.)
9 A szilencium feloldását az Élet és Irodalomban megjelent novellák jelezték 1962 végén. L.
Berkes Tamás: Örkény groteszk pályafordulata. In Szegedy-Maszák Mihály – Veres András
(szerk.): A magyar irodalom történetei. 3. 1920-tól napjainkig.  Budapest, 2007, Gondolat,
565. p.
10 Megjegyzés: Kerestem a hirtelen támadt túlnépesedés okát. Egy lehetséges ok, hogy ez a
nemzedék még gyerek volt a háborúban. Nagyobb esélye volt a túlélésre, mint az elõzõnek.
Kevésbé ritkította meg a sorait.
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nemzedék, hiszen olyankor ez problémát sem okoz, sõt: helyzeti energiái révén
az ilyen nemzedék tehetségesebbnek látszhat.  A vázolt konstellációban azonban
csak az volt nyilvánvaló, hogy túl sokan vannak. Már több mint félévtizede volt
annak, hogy Lázár a fõvárosba érkezett, amikor Garai Gábor arról írt az Élet és
Irodalomban, hogy a kritikának egy példátlan népesedési jelenséggel kell szem-
benéznie a fiatal írók és mûvészek tömeges elõrajzása miatt. S ilyen idõkben a
tehetség kiválasztódása is nehezebb.11 Gáll István a Napjaink hasábjain 1969
szeptemberében mintegy 300 [!] jó képességû írogató fiatalról vélt tudni.12

Pomogáts Béla ugyanitt és ugyanekkor ezt írta róluk: „Ülnek a presszóban és
egymást biztatják, csoportjuk szûk körében keresik közönségüket.”13  Faragó Vil-
mos továbbgondolta a jelenséget. „(…) a 60-as évek elejének nagy sorozatához
képest valóban kevesebb a feltûnést keltõ új mû, annál több az ilyen mû ígérete.
Furcsa volna, ha ezt az igazán pozitív jelenséget (…) továbbra is tétován, sõt
némi gyanakvással szemlélné a kritika, csak azért, mert a fiatalok gesztusaiban
van valami életkori sajátosságokból eredõ – vagyis természetes – tagadásmozdu-
lat. Bár ennek a mozdulatnak koránt sincs akkora ereje, hogy – mint valaki meg-
állapította – átléphetetlen szakadékot hasított volna az „öregek” és fiatalok nem-
zedéke közé, csakugyan ’ másfajta raj’ ez…”14

Szinte hihetetlen, hogy mennyi mindenki élt akkor együtt, „egy fedél alatt”
a 60-as években: Közöttük voltak még a nagy „öregek” (Áprily Lajos, Dutka
Ákos, Füst Milán, Gellért Oszkár, Kassák, Tersánszky)  és akik már majdnem
annak számítottak (Németh László, Illyés, Vas István, Zelk ), a „fényes szelek
nemzedéke” (Nagy László, Juhász Ferenc, Kormos István, Simon István és a
többiek), továbbá az éppen induló, kaput döngetõ fiatalok. Az irodalom sokfé-
lesége és stílusgazdaságsága utólag is bámulatba ejthet bennünket. „Írjuk le,
mondjuk ezt az évszámot: 1960, és készítsünk metszetet. – mondta Tüskés
Tibor egy interjúban. – Ki mindenki élt akkor alkotóként Magyarországon?
Tersánszky Józsi Jenõtõl, Kassáktól kezdve Németh Lászlón, Illyés Gyulán, Ve-
res Péteren, Erdélyi Józsefen, Tamási Áronon, Sinka Istvánon keresztül Tatay
Sándorig. És mondhatnék még neveket. A prózában Ottlik, Szentkuthy, Mándy,
Mészöly. A lírában Weöres Sándor és Pilinszky.”15  Csaknem tíz év múlva az
1969-es év József Attila-díjas írói, költõi Nemes Nagy Ágnes, Mándy, Bárány
Tamás, Csurka István, Galgóczi Erzsébet, Ágh István, Ratkó József voltak. Mennyi-
re mások, holott akkoriban még volt elõírt, eszményített alkotási mód és írói
magatartás: Az író legyen: „a hétköznapok pátosz nélküli forradalmára, aki fá-
radhatatlanul teszi a kötelességét.” – írták.16 A díjazottak többsége nem felelt
meg ennek az eszménynek. A konszolídáció jeleként megbocsájtóbban, sõt tün-
tetõen osztottak díjakat. (Nemcsak József Attila-díjat, Kossuth-díjat is.17) „Mi

11 Garai Gábor: Az író-kritikus elkötelezettsége. Élet és Irodalom, 1972. november 4. 5.  p.
12 Bán Zoltán András: Fimak [fiatal magyar költõk], avagy a kopernikuszi fordulat. Beszélõ,
1997. 12. sz. 96. p.
13 Uo. 97. p.
14 FARAGÓ VILMOS: Kritikus-szerep. Élet és Irodalom, 1972, november 11. 5. p.
15 Tüskés Tibor: A derûs borúlátó. Tüskés Tiborral beszélget Kocsis Klára. Budapest, 2008,
Kairosz, 113. p.
16 Molnár Zoltán: József Attila-díjasok: Galgóczi Erzsébet. Élet és Irodalom, 1970. ápr. 4. 4. p.
17 L. Magyar Józsefné [ Praszna Erzsébet](szerk.): Díjasok és kitüntetettek adattára. 1948 –
1980. Kaposvár, 1984, Megyei Könyvtár, 279 p.  (Megjegyzés: 1957-ben  Németh László és
Szabó Lõrinc is kaptak Kossuth-díjat. Illyésnek, Weöresnek 1970-ig kellett várni.)
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általában nem udvarlunk az íróknak”18 – mondotta Kádár János már 1962-ben
a Politikai Bizottság ápr. 27-i ülésének. De azért a következõ esztendõkben
mégiscsak voltak olyan gesztusai a hatalomnak, amelyek felejtést színleltek,
megbékélést deklaráltak és végül is az udvarlás álságos megnyilvánulásaira
emlékeztettek. A díjakat illetõen például olyanokra is sor került, akik valójában
még mindig a „pálya szélén” rostokoltak. „Aki pedig a pálya szélén van, maga
választotta a helyet. Rajta áll, hogy pályára kerüljön. Most már elég nagy –
mindenki elférhet rajta.”19 – írta Faragó Vilmos 1968-ban. Álságos és ellent-
mondásos az egész korszak, Kányádi Sándor nyomán az is mondhatjuk, ször-
nyû, hogy „nem beledöglöttünk”, hanem „beleszoktunk”.20. Így aztán nemcsak
áldozata volt az ország a hatalmi játszmáknak, hanem a közremûködõje is.
Hol tudatosan, hol ösztönösen. Ez attól is függ, mit tekintünk a megalkuvás
mértékének. Sok minden egyszerre volt igaz akkor. Pregnánsabb példával nem
tudnánk megvilágítani, mint hogy Veres András nyomán idézzük a börtönbõl
szabaduló Eörsi István szavait:„Kimentem a margitszigeti Palatinus-strandra,
néztem a hullahoppozó bakfisok hasmozdulatait, és arra gondoltam, hogy lám
csak, nem ültem hiába három és háromnegyed évet, nem hiába végeztek ki
annyi embert: szabad hullahoppozni, nem úgy, mint Rákosi Mátyás országlása
idején.”21 Igaz volt a börtön, igaz a hullahopp, mert az „élet élni akar”, ha
országról van szó, akkor is.

És hogy kik voltak a másfajta raj? Ágh István, Apáti Miklós, Asperján György,
Baranyi Ferenc, Bárdos Pál, Bella István, Bertha Bulcsu, Bertók László, Buda
Ferenc, Csák Gyula, Csalog Zsolt, Csaplár Vilmos, Császár István, Csörsz Ist-
ván, Csukás István, Czakó Gábor, Ember Mária, Fábián László, Fenákel Judit,
Gerelyes Endre, Gergely Ágnes, Gyõri László, Gyurkovics Tibor, Kurucz Gyula,
Lázár Ervin, Lengyel Péter, Lugossy Gyula, Marosi Gyula, Mezey Katalin, Moldova
György, Módos Péter, Munkácsi Miklós, Müller Péter, Nádas Péter, Oláh János,
Oravecz Imre, Ördögh Szilveszter, Parancs János, Petri György, Pintér Tamás,
Raffai Sarolta, Ratkó József, Salamon Pál, Sándor Iván, Simonffy András, Szakonyi
Károly, Székely Magda, Takács Zsuzsa, Tandori Dezsõ, Tóth Judit, Utassy József,
Vámos Miklós, Vathy Zsuzsa, Verbõczi Antal, Veress Miklós. Sokfelõl érkeztek
az irodalomba és nagyon sokfélék voltak. A generáció-fogalom sehogy se fedi le
a névsort. De az igaz, hogy valamennyien a 60-as években „elõrajzott” fiatalok,
bár az elsõ kötetig sokan csak a hetvenes években jutottak el. A hatvanas évek
végén végül is szokás volt „Nagy Generációnak” nevezni õket. De a generáció
akkor mást is jelentett: „ha egy generáció tagja vagy, felismerünk már távolról,
könnyû téged megnevezni, netán levadászni, tag vagy csupán, nem személyi-
ség.”22

Indulásuk az idõ mértéke szerint ma már irodalomtörténet. Fájdalom, sok
a halottja ennek a „másféle rajnak”, néhányuk emléke megkopott már, máso-
kat meg elfelejtettek, és néhányan elhallgattak. Bizonyára töredékes a róluk
szóló lista. A nyomukban is sokan voltak. 70-es évek elején egész csapat fiatal

18 Idézi: Veres András i.m. 520.p.
19 Faragó Vilmos: Írók a pálya szélén. Élet és Irodalom, 1968. jan. 27. 7. p.
20 Interjú a 80 éves Kányádi Sándorral. Duna Televízió, 2009. május 10.
21 Idézi: Veres András i.m. 525.p.
22 Bán Zoltán András i.m. 96. p.
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költõ hívta fel magára a figyelmet Baka Istvántól Nagy Gáspárig.23 Lázárékat
követve pedig ott voltak a negyvenes években született prózaírók, akik az elsõ
kötetig, az ismertségig/elismertségig csak a hetvenes években jutottak el. Ez
sem akármilyen „nemzedék” (Balázs József, Bereményi Géza, Dobai Péter, Haj-
nóczy Péter, Spiró György és a többiek). Radnóti Sándor a „hetvenes évek ma-
gyar prózaírói nagy rohamáról” beszélt, „amelyet akkor és a következõ évtized-
ben fölszabadító volt együtt látni”24. Attól kezdve, hogy színre lépett Esterházy
Péter, a „Péterek nemzedéke” kifejezés lett használatos.

A 60-as évek végén, a 70-es évek elején furcsa módon nem voltak ritkák az
indulatos jegyzetek a magyar próza válságáról. Nosztalgiák éltek a hatvanas
évek elejének olyan mûvei után, mint Fejes Endrétõl a Rozsdatemetõ (1962)
Sánta Ferenctõl a Húsz óra (1964) vagy Cseres Tibortól a Hideg napok (1964).
25 Ahhoz még hiányzott a távlat vagy az érzékenység, hogy az ötvenes évek végé-
nek, a 60-as évek kezdetének olyan korszakos mûveit is emlegessék, mint Né-
meth Lászlótól az Égetõ Eszter (1956), Ottlik Gézától az Iskola a határon
(1959) vagy a Sarkadi-életmû utolsó darabjai. (Bár ez is megtörtént.)26 A hatva-
nas évekre visszatekintve Benjámin László ezt írta: ”(…) az elmúlt évtized leg-
feltûnõbb, leglényegesebb jelensége: hogy ti. a líra megszûnt irodalmunk veze-
tõ mûfaja lenni, helyét a széppróza foglalta el.  Ennek akár örülhetnénk is (…)
ha nem volna a helycserének az a szépséghibája, hogy a mai magyar próza egy
lesántult költészetet elõzött meg.”27 A költészet „lesántult” jelzõjét Weöresre,
Illyésre, Nemes Nagy Ágnesre, Pilinszkyre, Vas Istvánra, Juhász Ferencre, Nagy
Lászlóra gondolva nem fogadhatjuk el. De cáfolat lenne Kassák kései lírája,
Zelk Zoltáné és magáé Benjáminé is. Más ez a költészet, mint a korábbi esz-
mény, de nem „lesántult”. Szabolcsi Miklós bevallottan „indulatos” jegyzeté-
ben úgy vélekedett 68-ban, hogy van mit számon kérni a magyar prózától, még-
pedig az életet bonyolultan, konfliktusaiban felelõsséggel ábrázoló mûveket.
Már akkor megsejtette: „(…) lehet, hogy a közeljövõben az ilyen irodalom (…)
inkább „nem fikciós”, szociográfiai eszközökkel fog élni. Általában is: az irodal-
mi eszközöknek egy eddiginél bonyolultabb, áttettebb, szabadabb felhasználá-
sa lehetne prózánk egyik törekvése.”28 Ez még nem diagnózis, inkább csak prog-
nózis, és újra és újra a regényrõl van szó, nem a novelláról. A regény egyik útja
valóban a dokumentumregény felé vezetett, a másik út akkortájt parabolákat
produkált (Pl. Sánta Ferenc: Az áruló, 1966; Déry Tibor: G.A. úr X-ben, 1966;
Hernádi Gyula: Folyosók, 1966; Mészöly Miklós: Saulus, 1968;  Konrád György:
A látogató,1969), késõbb pedig a meseszerû, mitikus, mágikus irányába tar-
tott (Lázár Ervin: A fehér tigris, 1971) és a próza lírizálódását is magával hozta
a határainkon belül és kívül egyaránt. A Vajdaságban például ekkor kezdett

23 L. Pomogáts Béla: Az újabb magyar irodalom. 1945 – 1981.  Budapest, 1982, Gondolat,
536. p.
24 Radnóti Sándor, Az adósság, a hûség és a remény. Lengyel Péter 70. Élet és Irodalom,
2009.szept. 4.17. p.
25 Szabolcsi Miklós: Indulatos jegyzetek a mai magyar prózáról. In Agárdi Péter (szerk.): A
hetvenes évek magyar irodalmáról. Budapest, 1979, Kossuth Kiadó, 12. p.
26 L. Bodnár György (szerk.): Áttekintés tizenöt év magyar irodalmáról. 1957 –
1972.Literatura, 1976. 3 - 4.sz. 103 – 185. p.
27 Benjámin László: Mi marad listáinkból? Uo. 85. p.
28 Szabolcsi Miklós i.m. 12. p.
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bontakozni mágikus realizmusával Gion Nándor opusa. Idõ kellett ahhoz, hogy
kitessék, a Virágos katona (1973) és a Lázár-novellák világa (kiváltképp a Csil-
lagmajor idején) mennyire egy tõrõl fakad. Erdélybõl a 60-as, 70-es évek fordu-
lóján jutottak el hozzánk Sütõ András mûvei, az Anyám könnyû álmot ígér
(1970) hatása szó szerint reveláció értékû volt. Ebben a sikerben elfogadtatott
az a félig lírai, félig prózai beszédmód, aminek „szövetén” áttetszik a valóság,
Angyalosi Gergely szavaival „átvérzik” a történelem29. Lázár egyik-másik novel-
lájáról és meséjérõl azt állíthatjuk, hogy olyan, mint egy költemény, A bolond
kútásó biztosan ezek közé tartozik és A Hétfejû Tündér 30 is. A dokumentarista
írásmód karrierjét õ is sejtette, a maga számára a hatvanas évek végén sem
érezte útnak, de nem becsülte le: „Napjainkban a dokumentumirodalom óriási
testté vált. – mondta egy interjúban. – Az emberek arra kíváncsiak, ami tényleg
megtörtént. Mit csinált Hitler a bunkerben, hogyan lõtték le Lincoln Ábrahá-
mot, két rokonszenves külsejû gyilkos hogyan mészárolt le egy farmercsaládot.
Megtörtént ez meg ez… Mindenki ilyen szöveget vár. Az irodalom ilyen viszony-
latokban erõtlennek látszik. Azt hiszem, ez nem igaz. Az irodalom szinte anyagi
erõ, ha jót ír az ember.”31 Másképpen akart és tudott jót írni.

Azokról az évekrõl, amikor íróként színre lépett, az is igaz, hogy hirtelen
kiszélesedett az alkotók világirodalmi horizontja a kortárs irodalomban. 1956
óta volt már Nagyvilág, és egymás után jelentek meg az Európa Könyvkiadó
Modern könyvtár címû sorozatának darabjai. Ez egyszerre volt üdvös és múlé-
kony divatok forrása.  A Bertha Bulcsunak adott interjúból azt is tudjuk, hogy
Lázár a hatvanas évek végén mit olvasott a világirodalomból és miért. „A franci-
ákat ellenszenvesnek érzem” – mondta, pedig akkor szinte „kötelezõ” volt Ca-
mus Közönyéért és Beckett Godot-jáért lelkesedni. – Fõleg az amerikai és az
orosz irodalomban vannak egészséges kezdeményezések…úgy érzem, hogy a
realitás a kulcs. Nagyon szeretem Faulkner, Nathaniel West, Bernard Malamud
és Salinger írásait. És van egy könyv, ami piszokul tetszik nekem: Bohumil Hrabal
’Táncórák idõsebbeknek és haladóknak’.”32 Tetszhetett az is, ahogy Hrabal nem
tudott betelni a valósággal, és az is, ahogy szertelen, játékos képzelettel és
humorral életre keltette azt. (A zseniális cseh szerzõ csaknem minden mûve ott
van elárvult könyvespolcán.)

A hetvenes évekre bizonyos szempontból helyreállt a „kizökkent” idõ, a Lá-
zár Ervinék utáni nemzedékek jelentkezése már a természetes egymásutánisá-
got mutatta. A hatvanas években induló „másféle rajnak” olyan protestáló akci-
ói voltak, amelyek ritkán kapcsolhatók egyénhez, inkább olyan helyzetekhez,
amikor nemzedékként jelenítette meg magát valamely csoport. Sokáig egy-egy

29 Angyalosi Gergely: Az irodalom átvérzett szövete. Pilinszky János: Nagyvárosi ikonok. In
uõ: Romtalanítás. Kritikák, esszék, tanulmányok. Budapest, 2004, Kijárat, 49. p.
30 Lázár Ervin: A bolond kútásó. Élet és Irodalom, 1972. június 17. 15. p., Lázár Ervin: A
hétfejû tündér. Jelenkor, 1971. 7 –  8. sz. 649 – 650. p. (Megjegyzés: A mûvek elsõ közlésére
utaltunk.)
31 Bertha Bulcsu: Lázár Ervin. In uõ: A meztelen király. Budapest, 1972, Szépirodalmi Kiadó,
20 p.
32 Uo. 25. p.
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antológia címével jelöltük õket, és a kötetcímek is beszédesek voltak.33 Ilyen
volt az Elsõ ének, a Költõk egymás közt, a Magunk kenyerén. 34 A nemzedéki
és csoport-összetartozást leginkább a kilencek testesítették meg, azaz antoló-
giájuk, az Elérhetetlen föld.35 Ezt a kötetet évekig ajánlotta kiadásra Juhász
Ferenc, Kormos István, Nagy László, Váci Mihály. Megjelenését állítólag három
évig elodázta a kultúrpolitika. Végül Nagy László elõszavával mégiscsak megje-
lent, és a kilencek jó idõre a „megtûrtek” kategóriájába kerültek. De még két
évtized múltán is deklarálták összetartozásukat.36 (Az igazsághoz tartozik, hogy
utólag érdekesebb a másik két antológia.) A fiatal prózaírók között ilyen erõs
köteléket hiába is keresnénk, és nem volt ilyen elhíresült vállalkozásuk. Anto-
lógiájuk azonban igen, a Naponta más.37

A nemzedék hangján megszólalni mindenkor annyi volt, hogy „ez a hang a
tiéd, az övé, a miénk”. A „másféle raj” korántsem volt egy generáció. Csak a
közösen megélt történelmi-társadalmi élmények nem elegendõk ehhez. Szá-
mos csapatról beszélhetünk. De a „rajon” belül (vagy azon túl) voltak felvállalt
nemzedéki összetartozások.38 Például Ágh István, Csukás István, Gyurkovics
Tibor, Kertész Ákos, Kiss Dénes, Lázár Ervin, Szabó István, Szakonyi Károly
között.39  Alföldy Jenõ ugyan kizárólag Lázár Ervinrõl írta a következõket, de a
legfontosabb dolgok a többiekrõl is igazak voltak. „Nonkonformista viselkedé-
se, szókimondó õszintesége és szabadossága következetes jelzés volt arról, hogy
nem fogadja el az 1948, illetve az 1956 novembere utáni idõk hatalmi politikai
viszonyait, a közéletet általában kerülte, de életvitelében és írásaiban megnyi-
latkozó tulajdonságai között meghatározóan fontos a meg nem alkuvás és a
szabadságszeretet.”40 Valamennyien az ötvenes évek végén írták meg elsõ mû-
veiket, a hatvanas évek derekán kezdõdtek számukra a beérkezés esztendei, s

33 Ennek hagyománya is volt. L. a Tûztánc (1958) c. antológia költõit:Váci Mihály, Garay
Gábor, Ladányi Mihály, Mezei András, Györe Imre, Nyerges András, Simon Lajos, Simor
András, Hárs György, Csanády János, Ténagy Sándor, Andrássy Lajos; vagy  az Emberavatás
(1955) c. antológia nemzedékét: Sánta Ferenc, Galgóczi Erzsébet,Szabó István, Kamondy
László, Somogyi Tóth Sándor, Szántó Tibor, Fejes Endre, Moldova György, Csurka István. L.
Pomogáts Béla i.m. 481 – 490. p.
34 Mezei András (szerk.): Az elsõ ének. Budapest, 1968, Kozmosz Könyvek, ? p. Domokos
Mátyás (szerk.):Költõk egymás közt. Tizenöt költõ bemutatkozik. Budapest, 1969, Szépiro-
dalmi Kiadó, 440 p.,A magunk kenyerén. Tizennégy költõ: Bertók László, Cigány György stb.
Budapest, 1971, Szépirodalmi Kiadó, ? p.
35 Elérhetetlen föld . Budapest, 1969, Ifj. Lapkiadó, 183 p. (Megjegyzés: A kilencek: Gyõri
László, Kiss Benedek, Konczek József, Kovács István, Mezey Katalin, Oláh János, Péntek Imre,
Rózsa Endre, Utassy József.)
36BODNÁR GYÖRGY (szerk.): Áttekintés tizenöt év magyar irodalmáról. Literatúra, 1976. 3-4. sz.
103 – 185. p., 1977. 1. sz. 78 – 99. p.
37 Gáll István (szerk.): Naponta más. Fiatal prózaírók antológiája. Budapest, 1969, Magvetõ,
383 p. (Lázár nem szerepel az antológiában, de neki abban az évben már a harmadik kötete
jelent meg.)
38 Beszélgetés Szakonyi Károllyal. Duna Televízió: Vámos Klub. 2007. okt. 29.
39 A nemzedéki csoport egyes tagjai „szabad vegyértékeikkel” természetesen kapcsolódtak
másokhoz is. Ilyen kapcsolat volt az említett nemzedéki körön kívül, amely Lázárt Bertha
Bulcsuhoz fûzte. Nyitottságát bizonyítja, hogy Bertha Bulcsu párttag, aki  nyíltan vállalta
baloldali érzelmeit, õ pedig  nem. – Ilyen páros élethossziglan Gyurkovics Tibor és Hernádi
Gyula is.
40 Alföldy Jenõ: Teljes égbolt a szûkebb haza fölött. Lázár Ervin írói világa. Hitel, 2007. 5. 8. p.
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többnyire a 70-es, 80-as évek lettek a „nagy idõk” a pályájukon. Persze övék
lett a „fin de siecle” nehezen magyarázható, de már másodszor bekövetkezõ
apálya is. „(…) szinte kizárólagosan a hatvanas években indult prózaírók leg-
jobbjaira jellemzõ (tisztelet a kevés kivételnek): a „megtermelt” életmûvek igen-
csak szerény, vékonyka mivolta: esetleg egy-két regény, alig kéttucatnyi novella
a nagy többség termése. – írta Kemsei István. – Kiadott könyvük persze több
van, de az ezekben föllelhetõ anyag túlnyomó része másod- vagy harmadközlés.
Ugyanakkor ez a sajátosság bizonyos analógiára is késztet, hiszen hasonló je-
lenséget már mintha tapasztalhattunk volna a magyar irodalomban, mégpedig
a múlt századvégi prózaíróknál. Nagyszerû novellisták írtak akkoriban is igen
keveset, pl. Petelei István, Papp Dániel, Thury Zoltán, Gozsdu Elek, Iványi Ödön.
S most tegyük hozzá a maiakat: Simonffy András, Császár István, Hajnóczy Pé-
ter – és Lázár Ervin.”41

Ha a csoportok egymással kapcsolatot kerestek, láthatóvá lett a szorosabb
összetartozások szociometriája. Tulajdonképpen alig volt évjáratbeli különb-
ség Lázárék és az „újhangosok” (Gáll Istvánék)42, azaz a már említett Emberava-
tás címû antológia nemzedéke (Galgóczi, Szabó István, Kamondy, Csurka) kö-
zött, azonban mégiscsak más nemzedékek, Lázárék velük keresték a kapcsola-
tot. Sok hasonlóság volt abban, ahogy a körülöttük lévõ világ gondjaiban osz-
toztak. Személyes okokból, a családfáik gyökerei révén ismerõs volt számukra
mindaz, amit vidéki Magyarországnak hívnak. Vidékrõl származtak, többnyire
ott születtek (bár Lázár, Gyurkovics, Szakonyi Budapesten), rövidebb-hosszabb
ideig éltek is ott (túl a gyerekkoron). A vidékiség iránt nosztalgiák voltak ben-
nük, holott csak idõ kérdése volt, hogy csaknem valamennyien kivívták a fõvá-
rosi író státuszát. Lázár Ervin már két éve a fõvárosban élt, amikor ilyen levelet
kapott a budapesti születésû, de vidéki õsökkel bíró Szakonyitól, aki a válása
után ideiglenesen a Balatonboglár melletti Szabadság-üdülõtelepen43 „állomá-
sozott”. (Egyébként a válás megrázó élményén és az otthonkeresés kudarcain
Lázár nemzedékének csaknem minden tagja túl volt már akkoriban, nemcsak a
levélíró Szakonyi Károly. Még innen a harmincon ez valahogy beletartozott az
életükbe. (Lázár Ervinnek  harmincegy évesen.)

„Tisztelt Úr! – írta Szakonyi. – (…) Te mindent elintézel pár kurta sorban.
Belátom: a pesti ember ideje drágább, mint a magamfajta vidékié, az idõszámí-
tás is más ott a nagyvárosban. A nap, ha jól emlékszem, tíz, tizenegy óra körül
kezdõdik, a dél valamikor délután 5h-kor van /van, de néha elmarad/, a dél-
utánt az alkony beállta jelenti, s az estét az éjfél. Már ez is nagyon bonyolult.
Itt ugyanis 07h-kor van reggel, Nap-zenit a dél, és 10, azaz 22h-kor már beáll az

41 Kemsei István: Menekülés a mesébe. In uõ: Valamennyi idõnk. Budapest, 2002, Orpheusz,
122. p. (Megjegyzés: Alapjában véve nem kérdõjeleznénk meg ezt az állítást, de Lázárnak,
néhány kiadatlan novellával együtt, több mint száz novellája van, és közel hetven mesét írt.
Nem vaskos az életmû, egyetlen regényt írt, meseregényei az ún. hosszabb elbeszélés terje-
delmét érik el, de az „alig kéttucatnyi novella” kevés rá gondolva.)
42 Új Hang (1952 – 1956) Fõszerkesztõ: Benjámin László. A folyóirat küldetésének tekintette,
hogy a fiatal írók orgánuma legyen. Szerzõi közül Gáll István kritikusként egy évtized múlva
úgy viszonyult Lázárék nemzedékéhez, mint az „idõsebb testvér”. 1961-ben az Új Írás az Új
Hang utódaként indult.
43  Ma már Balatonboglárhoz tartozik, de visszanyerte régi nevét, Jankovich-telepnek hívják
újra a hajdani tulajdonos Jankovich-Bésán családról.
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éjszaka. Ennek borzasztó következménye, hogy az ember rendszeres lesz a táp-
lálkozásban és a munkában, a létfenntartás apró-cseprõ ügyeinek lebonyolítá-
sában. Ilyesmi is adódik: úszás a tóban, favágás, fenyõtoboz gyûjtés fûtési cé-
lokra stb. És ami téged nagyon érdekelne: kapcsolata támad az embernek pó-
kokkal, különös bogarakkal, siklóval, békákkal, madarakkal, sõt: kutyákkal, és
nincs kapcsolata telefonnal, lehetetlen alakokkal, villamos- és autóbuszkalauz-
okkal, pincérekkel, hivatalnokokkal stb. (…) többet ér kiülni a fák alá, vagy
úszni a tóban, mint koszos presszókban kuksolni. (…) De ezt Te nem hiszed.
Hidd el jobb itt írni, mint az Astoriában. Vagy valamirõl lemarad az ember, ha
nincs Pesten? Nem hiszem. (…) Azt írod, békesség kellene. Emlékszel, tavaly
mennyit beszéltünk arról, hogy valahogy rendbe kellene hozni az életünket.
Egy dolgot már felfedeztem: vidéken kell élni.”44 Ezt a levelet akár Lázár Ervin is
írhatta volna fordított helyzetben. Nemzedéki a hang, azaz az „enyém, tied,
övé” is lehetne. De Lázáré kiváltképp  az értékvilága révén. A levelet azonban
mégiscsak Szakonyi írta, aki hamarosan ugyancsak a fõvárosban élt már.

Bertha Bulcsunak furcsa módon Pécs jelentette a zaklatott nagyvárosi létet,
és úgy vágyódott a fõvárosba, mint egy faluba szokás. „ Pécs, az a gyanúm, alig
hiányozna nekem, vagy egyáltalán nem. Túl sok baj ért itt, és végül egy elfogad-
ható életformát sem tudtam kialakítani. Nem is lehetett. Ha csak arra gondolok,
hogy Pesten délelõttönként írnék, és délután kimennék valahova a Dunára hor-
gászni, már ez is olyan momentum, ami már száz százalékkal kívánatosabbá teszi
Pestet.”45 1967 augusztusában Bertha Bulcsu is követte Lázárt a fõvárosba.

Lázár Ervinrõl ezt írta Alföldy Jenõ: „Miközben városi értelmiségivé és igazi
mûvésszé fejlõdött, lelkében mindig megmaradt falusi embernek, és kicsit tün-
tetett is ezzel.  Nem fanyalodott rá a sértetten begubózó vidéki szerepére –
ellenkezõleg, megvolt a képessége ahhoz, hogy nyitottságát, nyíltszívû közele-
déseit a fõvárosi környezettel is elfogadtassa.”46 Nem járt úgy a fõvárossal, mint
hajdan kedves költõje, a Berzsiánná lett Berzsenyi.

Nemcsak „torlódó idõben”, hanem egy ún. „irodalmi váltás” idején érkeztek
Lázárék a fõvárosba. De ennek felismeréséhez idõ kellett. „Nem él-e át most
irodalmunk olyanfajta váltást, amelynek még csak tünetei látszanak, de amely-
nek alapján késõbb új térképet kell rajzolniuk az irodalom geográfusainak”47 –
olvasható 1972-bõl. Ez azt jelentette, hogy egy negyedszázad után végéhez
közeledett az irodalmunkban a direkt-társadalmi megközelítési mód. A litera-
túra egyre inkább önmaga lehetett, olyan világ, amelynek jogai közé tartozik az
ember belsõ tájainak kutatása. Újra polgárjogot nyertek a literatúra privatizáló
tendenciái. Szabadott neurózisokat, a hangulatokat ábrázolni. ”Az érzésrebbe-
néseket is. Ki az ember? Ez is sorskérdés. Válaszolni rá: ez is realizmus. – olvas-
hatjuk. – Nem a könyv témája vagy a szereplõk foglalkozása számít, hanem a
válasz hitele és érvénye.”48 Fölöslegesnek látszhat ilyesféléket kimondani, miu-

44 Szakonyi Károly levele Lázár Ervinnek. 1967. szept. 6. L. Kéziratos hagyaték. (Katonaláda:
Levelek az Élet és Irodalom szerkesztõségébe)
45 Bertha Bulcsu levele Lázár Ervinnek. 1967. júl. 9. L. Kéziratos hagyaték. (Katonaláda:
Levelek az Élet és Irodalom szerkesztõségébe)
46 Alföldy Jenõ i.m. 98. p.
47 Faragó Vilmos: Irodalmi váltás. Élet és Irodalom, 1972. dec. 23. 4. p.
48 Uo.
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49 L. Weöres - vitát! Szilágyi Ákos: A weöresi magatartás. Kritika, 1975, 8. sz. 20-21. p. , Alföldy
Jenõ:Süllyed-e Weöres Sándor hajója? Élet és Irodalom, 1975. okt. 11. 10. p.
50 Lázár Ervin: A kisfiú meg az oroszlánok. Ill. Réber László. Budapest, 1964, Móra Kiadó,
51 Faragó Vilmos: Mai magyar novella. Élet és Irodalom, 1967.máj. 6. 7. p.
52 Uo.
53 Lázár Ervin: Csonkacsütörtök. Budapest, 1966, Szépirodalmi Kiadó, 230 p.
54 Lázár Ervin: Egy lapát szén Nellikének. Budapest, 1969, Szépirodalmi Kiadó, 313 p.
55 Megjegyzés: Amikor megjelent, tíz elismerõ kritika volt a visszhang – az Alföldtõl a Tiszatájig.

tán evidenciák, de akkor nem számítottak annak. És mindezt nem a párt mûve-
lõdéspolitikai irányelvei deklarálták, csak a józan, változásokra figyelõ iroda-
lomkritikai gondolkodás. Fontos volt, hogy a sorok írója megkérdõjelezhetet-
lenül a marxizmus hegemóniájának híve volt, de akkor is, most is fogékony az
értékre. (Egyébként, ha a „pálya szélérõl” mondott volna valaki ilyet akkoriban,
kevesebb súlya lett volna. Talán meg sem jelenhetett volna az írás.)  Bármilyen
idõk is voltak az irodalom háta mögött, a 70-es évek elején lejátszódott vagy
inkább csak elindult egy folyamat. Például igazolódott a játékhoz és a játékos-
sághoz való jog – az Örkény-egypercesekben csakúgy, mint a Weöres-versekben.
Nem kevesebb történt, mint hogy egy alkotói magatartás és egy alkotási mód
újra befogadtatott az irodalom hivatalos ízléskörébe, ahonnan kiûzetett jó idõ-
re. Az irodalom kétségbevonhatatlanul „játéktér” is, amelynek megvannak a
„játékszabályai”, elõbb-utóbb bennünk élnek, készülünk a játék fordulataira.
(Elõször a mese lesz ily módon a miénk.) Játék az is, ha megsértik, kifordítják-
befordítják a játékszabályokat. (Lázár szüntelenül így játszott.) Nem viták nél-
kül zajlott le az, ahogy a mûvészi játékosság visszanyerte korábbi jogait vagy
többet is annál.49 Lázár Ervin születõfélben lévõ életmûvére gondolva nem vé-
letlen, hogy az irodalmi váltás jelenségeibõl ezt emeltük ki példaként.

Amikor a fõvárosba érkezett már megjelent egy meseregénye, A kisfiú meg
az oroszlánok50, ami tulajdonképpen szürreális játék a képzelet és a valóság
határán, s amelynek színpadi adaptációja a 2008/2009-es évad egyik legsikere-
sebb elõadása volt a Csiky Gergely Színházban. Attól is talpa alá fordult a föld
– neki is, nemzedékének is –, hogy a 60-as évek második felében kiderült, „baj
van” a magyar novellával.51 Bertha Bulcsu, Kertész Ákos, Lázár Ervin, Szabó
István, Szakonyi Károly valamennyien novellistának indultak.  Éppen akkor ke-
vés volt a jó novelláskötet, kevés a par exellence novellista, ráadásul még õk is
„visszahúzódtak a porondról”52. Minden napra jutott egy költõ, de a novella
mûfajában például 1966 táján nem volt semmiféle tülekedés. Hol van Szabó
István, Gerelyes Endre, Kamondy? – kérdezte a kritikus, aki felismerte azt is,
hogy az esztendõ egyetlen szenzációja Örkény  Jeruzsálem hercegnõje címû
kötete, amellyel az író szilenciuma is véget ért. ( 1967-ben József Attila-díjat is
kapott.)

Lázár Ervinnek végül is három esztendõ leforgása alatt (1966 és 1969 kö-
zött) két novelláskötete jelent meg: a Csonkacsütörtök (jobbára a
pécsi,”jelenkoros” novellákból) 53 és az Egy lapát szén Nellikének54. 1965 már-
ciusában egy kötetnyi novella kéziratával érkezhetett a fõvárosba. A korabeli
könyvkiadás gyakorlatát ismerve úgy gondoljuk, hogy a Csonkacsütörtök már
nyomdában volt.55  Az Élet és Irodalom szerkesztõsége azonban nem a Jelen-
korban oroszlánkörmeit mutogató novellistát hívta meg – és végképp nem a
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szépreményû mesemondót, hanem a riportert, akit felértékelt az a tény, hogy
értett a tördeléshez, az Élet és Irodalomnak ugyanis éppen technikai szerkesz-
tõre volt szüksége. Tördelõt találtak volna közelebb is, de „olyasvalakit akar-
tak, aki azért írni is tud.56  Ez a valaki  éppen helyet kért a magyar irodalomban.

* Részlet egy készülõ monográfiából. Megjelenik az Osiris Kiadónál 2010-
ben.

Jelenet a „Genezisbõl” II.

56 Ágoston Zoltán: i.m. 477. p.


