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Az „együvé-nem-tartozás” nemzedéke és a lézengő hős 

– avagy „a hősök falnak támaszkodnak és legyintenek” – 

Az „együvé-nem-tartozás” nemzedéke 

A hatvanas-hetvenes évek fordulóján a fiatal prózairodalom legtöbbet vitatott kérdése a nem-

zedék-probléma volt, a kritika nem jutott egyezségre, beszélhetünk-e új nemzedékről. A 

„nemzedék” elnevezés a nagyjából azonos korú, s lényegében egyet, vagy hasonlót akaró írók 

csoportjának jár ki, a prózaantológiákat nézve a kritika rámutatott, „nincs új prózaíró nemze-

dék – közös cél, program, feladat, elkötelezett írócsoport”1, „hiányzik a kohéziós erő, a célok 

és indulatok valamilyen azonossága”.2 Közös cél híján a kifejezés negatív értelmet nyer, a 

generáció azt jelentette: csupán tag vagy, nem személyiség. Az egyéni hang megtalálására 

törekvő fiatal prózaírók elhatárolódtak az egy nemzedékhez való tartozástól.3 Bereményi Gé-

za a nemzedék nemlétének megfogalmazásakor Horgas Bélát idézte: „Nem ismertük és nem 

ismerjük egymást, sem személyesen, sem a művekben. Nem volt alkalmunk közös munkára, 

nem éltük át az együttes támadás és védekezés összeolvasztó és szétválasztó kalandjait. Nem 

szakadtunk el egymástól, mert valójában sohasem tartoztunk össze; nem gyorsítottuk föl 

egymás gondolatait, mert senki sem volt kíváncsi a gondolatainkra (és a gondjainkra)”.4 Az 

egymás iránti elfogulatlanságot jelzi Ördögh Szilveszter kritikája Bereményi A svéd király 

című könyvéről, Ördögh a „kötet ürügyén” pályatársairól mond szigorú ítéletet.5 A nemzedék 

létezett, csak „sajátosan negatív formában: mint az együvé-nem-tartozás nemzedéke.”6  

 1969-ig szűkös lehetőségei voltak a publikálásnak. Igaznak bizonyult a megállapí-

tás, „ritkaság számba megy, hogy valakinek az első kötete hamarabb megjelenjen, mint 

mondjuk Petőfinek az utolsó”, sok esetben a pályakezdők nem voltak egészen fiatalok.7 Fa-

zekas László negyvenegy éves, mikor A megvallott gyermekkor című önéletrajzi regénye 

megjelenik. A fülszöveg szerint „fiatal, elsőkönyves író jelentkezik önéletírásával”.8 A Na-

                                                 
1 NÁCSA Klára, Vita a fiatal prózaírókról, Valóság, 1972/8, 81. 
2 ALEXA Károly, Ahol a sziget kezdődik, Kortárs, 1971/7, 1148. 
3 Ld. ehhez a fiatal írók válaszát az Új Írás kérdésére: „Lát-e olyan közös vonásokat a legutóbbi években indult 
írók törekvéseiben, amelyek alapján irodalmi »új hullám«-ról beszélhetünk?” = Ankét a fiatal írókról, Új Írás 
1969/8, 63–99. 
4 Beszélgetések fiatal írókkal. Varjas Endre interjúja Bereményi Gézával, Élet és Irodalom, 1971/33, 7.; Széky 
János Kibújni a kalap alól című esszéjében így fogalmaz: „Utálom, ha egy szorosabb-lazább írói csoportosulás 
valamennyi hasonló korú író nevében nyilatkozik. Vagyis a demográfiai értelemben vett nemzedék nevében.(…) 
Másfelől: reménytelennek tartok minden olyan kísérletet, hogy írókat – csupán életkoruk miatt – egy kalap alá 
vegyenek. S még reménytelenebbnek tartok minden kísérletet, mely az egy kalap alá vett írók mindegyikében 
valami közös vonást próbál kimutatni.” = FASÍRT, avagy viták a fiatal irodalomról, JAK Füzetek I., Magvető 
Könyvkiadó, Bp., 1982, 204.  
5 ÖRDÖGH Szilveszter, Tanulságok egy kötet ürügyén, Napjaink, 1971/2, 10. 
6 TARJÁN Tamás, Lézengés, fejfájás, lovagkor. Fiatal próza, 1965–72, Új Forrás, 1972/2, 113.  
7 JUHÁSZ Béla, Fiatalok vagy pályakezdők?, Alföld, 1975/5, 49.  
8 FAZEKAS László, A megvallott gyermekkor, Magvető Könyvkiadó, Új Termés, Bp., 1965. 
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ponta más című antológiából életkorát tekintve kilóg Tóth Bálint és Varga Lajos9, az Ahol a 

sziget kezdődik című kötetben ketten (Bereczky László, Csalog Zsolt) a negyvenhez köze-

lednek, Tóth Bálint 1971-ben már negyvenhárom éves.10  

A szaporodó antológiák, s a Mozgó Világ létrejötte javított a publikálási lehetőségen, 

de „kialakulatlan, ellentmondásos szerkesztési elveikkel többször is magukra vonták a kriti-

ka (és az írók) rosszallását”.11 Gáll István a Naponta más című kötet „megkésett utószavá-

ban”12 vall az antológiaszerkesztés nehézségeiről. „Egy nemzedéket akartam bemutatni. 

Reprezentáns írókat és írásokat.”13 A szerkesztői elképzelés szerint az antológiából nem ma-

radhattak ki a már kötetes fiatalok, ugyanakkor könyvben, vagy más antológiában megjelent 

írás nem szerepelhetett. Gáll kihagyta a válogatásból – többek között – Lengyel Pétert és 

Zimre Pétert, mert kötetük készült a kiadónál, s új írást nem tudtak adni az antológiába. Ná-

das Péter és Simonffy András pedig „nem a legjobb novellájával szerepelt”.14 Időközben 

megjelent Módos Péter, Nádas Péter, s Szántó Erika kötete, benne a Naponta másban is sze-

replő írásával, a szempontok a megjelenés idejére értelmüket vesztették. A nemzedéki beso-

rolás sem volt egyértelmű, Tóth Bálint, Varga Lajos, inkább Gállék nemzedékéhez tarto-

zik15, Módos Pétert, Nádas Pétert, Simonffy Andrást Gáll István saját nemzedéke „utóvédje-

inek” tekinti, a tizenkilenc éves Wilt Pál  pedig egy újabb generációba sorolható.  

1980-ban jelent meg az Akadémiai Kiadó Kortársaink sorozatában a Fiatal magyar 

költők s a Fiatal magyar prózaírók című tanulmánykötet. Vasy Géza, a Fiatal magyar köl-

tők szerkesztője bevezetőjében megpróbálja körülírni a „hatvankilences nemzedéket”. 

„Vannak, akik az életkort tekintik döntőnek, vannak, akik az egyszerre indulást, s vannak, 

akik a közös nevezőre hozható célkitűzéseket. (…) Ahhoz, hogy nemzedékről beszélhes-

                                                 
9 Tóth Bálint 1932-ben, Varga Lajos 1929-ben született. 
10 „Meddig »fiatal író« az író? A fiatalság határa, úgy látszik, kitolódott az átlagéletkor növekedésével. Sőt az 
íróknál még azon is túl. Negyvenéves múltam; egy verseskötetem jelent meg.” (Tóth Bálint) = Ahol a sziget 
kezdődik, szerk. VILMON Gyula, Magvető Könyvkiadó, Bp., 1971.  
11 TARJÁN Tamás, Lézengés, fejfájás, lovagkor. Fiatal próza, 1965–72, Új Forrás, 1972/2, 113.  
12 „Forgatom a Naponta más című fiatal prózaírók antológiáját. Egy s mást mondanék róla – de kritikát nem 
írhatok, a kötetet én szerkesztettem. A konvencionális utószó elmaradt a könyvből. Készültem rá, aztán mégse 
tudtam idejében megírni.” = GÁLL István, Megkésett utószó. Fiatal prózaírók antológiája, Új Írás, 1970/1, 105.    
13 Uo. 106. 
14 Uo. 
15 „Én a felszabadulás utáni irodalom első nemzedékéhez sorolom a prózaírók közül Örkényt, Sarkadit, Cserest, 
Mándyt, Mészölyt, Karinthyt, Szeberényit (…) A második nemzedék, az enyém, az ötvenes évek közepén kez-
dett megjelenni, egy nagy társadalmi törésvonal (1956) két partján: legelőször Galgóczy, Sánta, Kamondy, aztán 
Csurka, Moldova, Szabó István, majd ötvenhét után Fejes, Szakonyi, Kertész, Galambos, Bertha és mi többiek. 
(…) A mai fiatal prózaírók a »harmadik nemzedéket« jelentik. = GÁLL István, A párbeszéd egyik fele, Új Írás, 
1972/ 9, 65.  
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sünk, egyvalami feltétlenül szükséges: a történelmi-társadalmi élmények azonossága – ro-

konsága.”16  

Ám a kötetben elemzett legfiatalabb s legidősebb lírikus közti korkülönbség tizen-

négy év, s már a bevezetőből is kiderül, hogy a harmincegy költő célkitűzései a legjobb 

szándékkal sem hozhatók közös nevezőre. Az együtt indulás17 szempontja sem pontos, Szil-

ágyi Ákos és Pintér Lajos nem sorolható a „hatvankilences nemzedékhez”, csak később, a 

hetvenes években tűntek fel. A Fiatal magyar prózaírók bevezető tanulmányában Kulin Fe-

renc elismeri, hogy a kötetben kirajzolódó csoportkép hiányos, „(…) mert az időközben – 

értsd: a könyv megszerkesztése és nyomdába kerülése közötti időszakban – megjelent köte-

tek már módosították a nemzedék prózájának értékarányait. Az 1978-as és 1979-es könyv-

termést is figyelembe véve méltánytalanul maradt ki a portrék sorából például Csalog Zsolt, 

Lengyel Péter, Hajnóczy Péter és Esterházy Péter.”18 

 

                        A hősök falnak támaszkodnak és legyintenek             

A hetvenes évek végére a „fiatal írók” megszűntek „fiatal írók” lenni, a kritika – kisebb-

nagyobb sikerrel – az egységes képbe, az egész magyar irodalom értékrendjébe próbálta beil-

leszteni őket, immár a magyar próza figyelemre méltó alkotóiról beszéltek. A hatvanas évek 

második felében viszont még fenyegető problémát jelentettek az atyáskodó hangot megütő 

„idősebbek” számára, akik szerint egy újnak ható, meglehetősen kezelhetetlennek látszó 

„nemzedék” jelentkezett. „Amikor a hatvanas évek második felében életstílusban, érzelmi 

világukban, gondolataikban bizonyos hasonlóságokat mutató hősök tűntek föl addig ismeret-

len és általában húsz-harminc év közötti szerzők írta novellák, kisregények egymás után meg-

jelenő sorában, igen tekintélyes számú versre bukkanhatott az olvasó a folyóiratok ilyen-olyan 

publikációi között, melyeknek érzelmi, gondolati anyaga, stílusa elütött a már ismert, meg-

szokott vagy éppenséggel ünnepelt költők közönnyel, tisztelettel vagy lelkesedéssel fogadott 

verseitől, s amelyekben a megszólaló, kitárulkozó, lírai vagy líraellenes álarcait mutató fiktív 

én inkább ezeknek a bizonyos novelláknak, kisregényeknek a hőseivel mutatott közelebbi 

rokonságot, az olvasói véleményt jól vagy rosszul reprezentáló kritika tévedhetetlen bizton-

                                                 
16 VASY Géza, I. Bevezetőül. Az első évtized. A hatvankilences nemzedék = Fiatal magyar költők 1969–1978, 
szerk. VASY Géza, Akadémiai Kiadó, Bp., 1980, 7. 
17 „1968 táján megváltozott a kiadók és a szerkesztőségek gyakorlata. Ennek hatására lehetett 1969 a betörés 
esztendeje.” = Uo. 8.   
18 KULIN Ferenc, Előszó = Fiatal magyar prózaírók 1965–1978, szerk. KULIN Ferenc, Akadémiai Kiadó, Bp., 
1980, 16. 
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sággal mondta ki a lehetséges magyarázatok közül az elsőt: nincs szó irodalmi értékről”19 – 

foglalta össze a hetvenes évek végén Csaplár Vilmos. 

1972-ben a Valóság című folyóiratban zajlott vita a fiatal prózaírókról. A Valóság nem 

a fiatal írókkal s konkrét műveikkel foglalkozott, hanem a nemzedék közérzetét, társadalmi-

szociológiai meghatározóit vette szemügyre. A „konszolidációs korosztály” a hatvanas évek 

közepétől az érdeklődés középpontjában állt20, Gáll István a Naponta másról szóló esszéjében 

kitért a szerzők életrajzára is.21 A pályakezdők ellen hangoztatott vádak egyike volt a kiáb-

rándultság, a mesterségesen előidézett mélabú, ezért emeli ki Alexa Károly Az ahol a sziget 

kezdődik című antológia kapcsán, hogy – a Naponta máshoz képest – „nem borít be mindent 

úgy a kiábrándultság”.22 A fellépő új nemzedék első írásai tehát nem esztétikai színvonaluk-

kal, hanem megegyező tematikájukkal s sajátos látásmódjukkal hívták fel a figyelmet. „A 

most jelentkező nemzedékben azt szeretem leginkább, hogy a maguk közérzetének »kiírásá-

val« felrajzolják egy szélesebb réteg közérzetét: legjobb írásaikkal ábrázolják a devalvált élet-

viteleket, a még ki sem alakult, máris elvesző személyiségek rajzát, a pótcselekvések között 

tépelődő tanácstalanságát.”23  

  Az elemzők igyekeztek a pesszimista hangulatnak, s a rossz közérzetnek magyaráza-

tot adni. „Történelmünk harsányabb és szemléletesebb pillanatai – negyvenöt, negyvenkilenc, 

ötvenhat – távolodóban”24, s a fiatalok úgy érzik, hogy kimaradtak valamiből. A lelassult tör-

ténelem nem ad lehetőséget látványos, önigazoló cselekvésre. A csalódottságot, befelé for-

dultságot, a feleslegesség érzetét a hősi élet utáni vágy, s persze a fiatalok társadalomba való 

beilleszkedésének nehézségei idézik elő.25 A fiatal írókat a forradalmi nosztalgia nemzedéké-

                                                 
19 CSAPLÁR Vilmos, A hősök falnak támaszkodnak és legyintenek = Fiatal magyar prózaírók 1965–1978, szerk. 
KULIN Ferenc, Akadémiai Kiadó, Bp., 1980, 303. 
20 „Ez a generáció akkor végezte egyetemi tanulmányait, amikor az országban – a politikai konszolidáció megva-
lósulásával, a békés együttélés uralkodó szocialista jelszavához igazodva – a gazdasági építés és korszerűsítés 
került előtérbe. (…) Többségük 1942-ben, 1943-ban született; a háborúról emlékük sincs, a személyi kultusz 
éveiről gyermekkori képeik maradtak, a gyermekkor utolsó kalandja vagy traumája 56 volt. Ezt a jellemzést 
maguk is tudják, főként mert untalan hallják és olvassák. Benne van a köztudatban; zavaró viszont, hogy e »köz-
tudat« az illetékes korosztályon kívül fogalmazódott meg, az ő vélekedésüket nem kérték ki a szövegezéshez; az 
őket minősítő nézetek, megítélések más történelmi élmények és tapasztalatok birtokában fogantak, eleve más 
látószögűek; a »köztudat« túlságosan kívülről nézi, akiket megítél.” = SÜKÖSD Mihály, Értelmiségi terepszemle, 
Magvető, Bp., 1969, 31–32. 
21 „Antológiánkban 17-en szerepelnek. A két »öreg« (Varga Lajos 1929-es, Tóth Bálint 1932-es) kilóg közülük. 
A további adatok: 1936-os 2, 1939 után született 13. Tehát többségükben a háború alatt s után születtek. (…) Az 
1936 után született 15 közül 12 értelmiségi családból való, az antológia egyetlen résztvevője sem parasztszárma-
zású.” = GÁLL István, Megkésett utószó. Fiatal prózaírók antológiája, Új Írás, 1970/1, 108. 
22 „Komolyabb vitánk egyetlen írással, Dobai Péter novellájával van. Témája – a teljes kilátástalanság, elbizony-
talanodás, magány” = ALEXA Károly, Ahol a sziget kezdődik, Kortárs, 1971/7, 1149-1150. 
23 SÁNDOR Iván, Hozzászólás a fiatal prózaírókról szóló vitákhoz, Valóság, 1972/11, 98. 
24 ABODY Béla, Hat pályakezdő = ABODY Béla, Félidő, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1973, 233. 
25 Ld. még Csaplár Vilmos A hősök falnak támaszkodnak és legyintenek, Tarján Tamás Jegyzetek a Hősről, va-
lamint Lézengés, fejfájás, lovagkor. Fiatal próza, 1965–72 című tanulmányát. 
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nek tekintették, akikben a cselekvés szándéka, a szép elképzelés él ugyan, de a megvalósításra 

képtelenek, a cselekvés módját nem találják. Tennék, de mit?, küzdenék, de miért?, írnék, de 

kinek? ebben a „holtidőben” a „senkiföldjén”. „A márüres a mégüres / pillanat senkiföldje 

lesz / aki azt gondolja éppen / ami már éppen nem kimondható” – olvasható Petri György 

Történet és elmélkedés című versében.  

Sokat idézték ebben az időben Béres Attila Bonfini című versét: „Én tulajdonképpen 

harcosnak születtem / de mire elvégeztem a kötelező tanfolyamokat / már nem volt / felvétel a 

Fekete Seregbe.” Az a bizonyos fiatalember, a nemzedék kedvelt hőse (s önarcképe) vála-

szolna a történelem nagy kérdéseire, de nem kérdezte senki, ezért „legalább képzeletben és 

gondolatban vagy a diákmozgalmak karneválszerű módján szeretné viszonyítani magát a for-

radalmi cselekvés példáihoz”.26 Simonffy András 1966-os A medveölő fia című novellájának 

hőse bizonyítaná, hogy ő is van olyan bátor, mint apja volt, nem ijedne meg egy medvétől, de 

Magyarországon már nincsen lelőhető medve. A pótcselekvések szükségszerűen kudarccal 

végződnek, s láthatóan az ifjú emberek körül egyre kevesebb a hasznosnak, látványosnak tűnő 

feladat, elfogytak a medvék. Az a bizonyos fiatal lány, aki Ajtony Árpád novellájában (El-

mentem Cselebihez), unalmában elmegy Cselebihez, nem jó s rossz között dönt, hanem a na-

gyobbik semmi helyett a kisebbiket választja, döntésének nincs igazi tétje, legfeljebb nem 

megy el Cselebihez. A fiatal prózaírók felfedezték a „történelmi nemtörténést”, „nem-

cselekvést”27, a novellákban állandó szereplőkké váltak a meditáló fiatalok. Mózsi Ferenc 

parabolájában (Wyman) Robinson Crusoe cselekvést elszalasztó hősként jelenik meg. Egész 

életét York városában tölti tisztes polgárként, noha a vágya az, hogy tengerre szálljon, s vilá-

got lásson.  

Györffy Miklós mutat rá arra, hogy Dobai Péter Csontmolnárok (1974) című regénye, 

„amely az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc emigrációjáról szól eredeti dokumen-

tumok alapján, már-már anakronisztikusan érvényesíti a hetvenes évek elejének eszmevilágá-

ból származó személyes szempontját: a defenzívába szorult forradalmi magatartás típusának 

elemzését. Hasonló indíttatású volt Magyar Dezső Agitátorok (1969) és Büntetőexpedíció 

(1970) című filmje. Az utóbbit maga Dobai Péter írta. És közeli rokona volt Dobai regényé-

nek, sőt formanyelvi szempontból túl is haladta Bódy Gábor Amerikai anzixa (1975)”.28 

(Bódy már A harmadik (1971) című BBS-filmjében is foglalkozott ezzel a kérdéssel. A Faust 

                                                 
26 GYÖRFFY Miklós, Párhuzamok és metszéspontok: a magyar film és az irodalom = A magyar irodalom történe-
tei  3., 1920-tól napjainkig, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András, Gondolat, Bp., 2007, 631. 
27 TARJÁN Tamás, Lézengés, fejfájás, lovagkor. Fiatal próza, 1965-72, Új Forrás, 1972/2, 120. 
28 GYÖRFFY Miklós, Párhuzamok és metszéspontok: a magyar film és az irodalom = A magyar irodalom történe-
tei  3., 1920-tól napjainkig, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András, Gondolat, Bp., 2007, 631–632. 
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bölcsészkari előadásának próbafolyamatát egy egész nemzedék szellemi-politikai érlelődésé-

nek dokumentumaként örökítette meg. Az amerikai–vietnámi háborúból beillesztett képsorok, 

a Vietnám pártját fogó fiatalok indulatai a magyarországi konszolidált viszonyokból való for-

radalmi-romantikus elvágyódást fejezik ki.)  

 

Általános volt az a vélemény, hogy a fiatal prózaírók ugyanazt a közérzetet sugallják, ábrázol-

ják, „sok az elkeserítő egyformaságú állókép, Kerouac világa, a száguldó céltalanság jut az 

ember eszébe, csak szűkebb térben s ideológia nélkül”.29 „Amit több fiatal író művel – a jelek 

szerint – , az az Üvöltés című antológiából sugárzó életérzés – a csömör, a kiúttalanság, a 

perspektívátlanság – honi megfelelője szeretne lenni.”30 A kritikusok a megválthatatlanság 

tudatát vetik a fiatal prózaírók szemére, számon kérve tőlük a változtatni akarást, hőseiktől 

pedig a cselekvési vágyat. Szerintük a novellák és regények elsősorban életérzések megfo-

galmazásai, jól vagy rosszul sikerült házibulikról szólnak, autóstoppos lengyelországi kirán-

dulásokról, könnyű fajsúlyú, fájdalom nélküli szakításokról, a katonáskodás megpróbáltatása-

iról, „melyek se nem izgalmasak, se nem megrázóak, mert a békebeli katona csak potenciális 

hős, tehát valójában komikus alak”.31 Nagy önérzeteknek lehetünk tanúi „semmi kis történe-

tekben.”32„Addig beszélünk együtt a fiatal írókról – vélte Hernádi Miklós – amíg nincs köztük 

jelentős. Miért hajlik rá mégis az ember, hogy együtt említse őket? Véleményem szerint azért, 

mert az általuk megörökített életanyag meglehetősen egyöntetű. Mintha valamennyien egy-

azon elemibe, középiskolába jártak volna. Mintha mindnyájan ugyanazzal a lánnyal randizná-

nak, házibuliznának, szeretkeznének örökké. Mintha mindnyájan bejárták volna autóstoppal 

Lengyelországot, Jugoszláviát, s mintha jártukban-keltükben mindnyájan ugyanazt, mindig 

csak ugyanazt látnák.”33 A szerzők pedig csak ülnek a presszóban, s egymást biztatják, cso-

portjuk szűk körében keresik közönségüket. „Mi tréfásan, magunk közt, »motyogóknak« hív-

juk őket. Talán véletlen, hogy olyan halkan, alig érthetően beszélnek: Nádas selypeg, Módos 

susog, Simonffy motyog, Császár pötyög. Nagy hangzavart nem keltenek.”34 

Nem maradtak adósok a válasszal a fiatal írók sem. Orbán Ottó ironikusan jegyezte 

meg: „Fülsiketítő a visszhangja annak, hogy Csaplár Vilmos és Munkácsi Miklós megeresz-

tett néhány, a házibulik légkörét idéző, lezser mondatot. Minden jó érzésű állampolgárnak föl 

                                                 
29 NÁCSA Klára, Vita a fiatal prózaírókról, Valóság, 1972/8, 82. 
30 ZÁM Tibor, Hozzászólás a fiatal prózaírókról szóló vitákhoz, Valóság, 1972/8, 89.  
31 ÖRKÉNY István, Hozzászólás a fiatal prózaírókról szóló vitákhoz, Valóság, 1972/9, 82. 
32 GÁLL István, Sziget és mozgó világ. Ahol a sziget kezdődik – Mozgó Világ – Universitas ’ 70, Új Írás, 1971/6, 
122.     
33 HERNÁDI Miklós, Vita a fiatal prózaírókról, Valóság, 1973/1, 92. 
34 GÁLL István, Megkésett utószó. Fiatal magyar prózaírók antológiája, Új Írás, 1970/1 109.  
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kell figyelnie arra a riasztó tényre, hogy Lugossy Gyula az Új Regény híve. Ha ezt megtette, 

nyugodtan figyelmen kívül hagyhatja Nádas Pétert, aki a múlt század nagy realistáitól tanult 

ritmust és cselekménybonyolítást, Dobai Pétert, aki prózaverset elegyít filozófiai traktátussal, 

valamint azt a csekélységet, hogy egyikük sem igen ír házibulikról, de mindketten érzékenyek 

a morális kérdések iránt.”35 

 „Tanulságosak lehetnek azok a viták, amelyeknek »nincs« tárgyuk; ráébreszthetnek 

arra, hogy valaminek lennie kellene” – írta Ajtony Árpád. A Valóság Ajtony hozzászólásával 

lezárta a fiatal prózaírókról szóló vitát.36  

                                                   

                                                      Ügyeletes tekintet 

Vitathatatlan, hogy a hatvanas évek végén – eltérő stílusban ugyan – filmben s iroda-

lomban egyaránt megjelent a lézengő hős, a „nem muszáj hősnek lenni, ha nem lehet”37 vers-

sort szinte minden alkotó mottójául választhatta volna, József Attila akkoriban nemzedéki 

élménynek számított. A felnőtt, önmagát kereső embertípus már a hatvanas évek elejétől jelen 

van a magyar filmben, igaz akkor még inkább cselekvő hősként. „Talán még vannak, akik 

emlékeznek, hogy akkoriban Kozák András volt az ügyeletes tekintet, ő nézett Jancsónál, 

rendőrtisztként, vörös forradalmárként, ő nézett a Sodrásban, az Eltávozott napban, s még ki 

tudja, hol.”38 Szabó István „ügyeletes tekintete” s a közvélekedés szerint alteregója Bálint 

András volt.39 A korabeli kritikák szerint Szabó nemzedéki, önvallomásos filmjeiben (Álmo-

dozások kora, Apa, Szerelmesfilm) fogalmazódik meg legközvetlenebbül saját nemzedéke 

felnőtté válásának krónikája.40 A szerzői kézjeggyé vált kollektivista gondolatot megjelenítő 

zárlattal sikerül kitágítania hőse személyes történetét generációja közös élményévé.41 A „ho-

gyan kell hát élnünk” típusú kérdésekre Szabó István sem ad választ, de ha „másnak, mások-

                                                 
35 ORBÁN Ottó, Hozzászólás a fiatal prózaírókról szóló vitákhoz, Valóság, 1972/8, 91. 
36 AJTONY Árpád, Hozzászólás a fiatal prózaírókról szóló vitákhoz, Valóság, 1973/1, 93–95. 
37 József Attila [Szállj költemény…] 
38

 BÁN Zoltán András, Fimak, avagy a kopernikuszi fordulat, Beszélő, 1997/12, 96. 
39 Marx József Szabó Istvánról írt monográfiájában külön szól Bálint Andrásról, s idéz Szekfű András Szabó 
Istvánnal készített interjújából, amelyben Szabó a Bálint András által megformált karakterről a következőt 
mondta: „Végül is az a fiatalember, akit Bálint András alakít, töprengő, kínlódó, önmagát és a világot sokszor 
idézőjelbe helyező, önmaga fölött ironizáló, a dolgokat mégis nagyon komolyan vevő fiatalember, akire állandó-
an hat a világ. Minden idegszálával figyeli is a világot, így alkalmas arra, hogy a korjelenségeket rajta mérjük 
le.” = MARX József, Szabó István. Filmek és sorsok, Vince Kiadó, 2002, 166–168.  
40 Pl. LÉTAY Vera, Álmodozások kora, Filmvilág, 1965/5, 3. MÁRIÁSSY Judit, Az illúzióvesztés kora, Filmvilág, 
1965/6, 31–32.   
41

 „Az Álmodozások korát záró tömeges „Tessék felébredni!” felszólítás, az Apa magányosnak vélt, valójában 
közösségi Duna-átúszása és a Szerelmesfilm végén a távoli szeretteiknek sürgönyöző emberek sora az alanyi én-
filmben megfogalmazható, egyes szám első személyben elbeszélt történetet tágítja egy nemzedék közös sorsá-
vá.” = GELENCSÉR Gábor, A Titanic zenekara. Stílusok és irányzatok a hetvenes évek magyar filmművészetében, 
Osiris Kiadó, Bp., 2002, 121. 
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nak is azonos gondjaik, fájdalmaik vannak, az ember már nem érzi magát egyedül.”42 A vi-

dékről nagyvárosba kerülő elsőgenerációs értelmiségi fiatalember szintén tipikus karakter. A 

népi származékkal, aki kitör a szűk falusi létből, otthagyva apái-nagyapái világát, Ördögh 

Szilveszter novelláiban, Gaál István (Sodrásban, Zöldár), Zolnay Pál (Hogy szaladnak a fák!) 

Kósa Ferenc (Tízezer nap), Sára Sándor (Feldobott kő) filmjeiben találkozhatunk. Jancsó 

Miklós Oldás és kötés című filmjében már krisztusi korban jelenik meg az enervált, belső 

válságba került értelmiségi, aki visszamegy szülőfalujába, „megmártózni az egyszerű igazsá-

gok tiszta forrásába.”43  

A női tekintetekről sem szabad megfeledkezni. Kovács Kati az 1966-os táncdalfeszti-

válon kidagadó nyaki ütőérrel énekelte, hogy „nem leszek a játékszered”. Mészáros Márta 

filmjeiben az öntudatos, lázadó típusú nők kapnak főszerepet, azok, akik megőrzik független-

ségüket s képesek kiállni önmagukért. Férfi szemmel nézve a „nehezen szerethető”44 nőtípust 

képviselik. A hatvanas-hetvenes évekből leginkább Kovács Kati (Eltávozott nap, Holdudvar), 

Kútvölgyi Erzsébet (Szabad lélegzet) s Monori Lili (Kilenc hónap) „tekintete” emlékezetes. 

 

A hatvanas évek végén s a hetvenes évek elején a beatnemzedék megjelenése, beilleszkedési 

konfliktusai, a generációs szembenállás, s általában az ifjúság problémája a már „nem egészen 

fiatal” rendezőket is foglalkoztatta. Ha egy filmnek szerves részévé vált a beatzene, az éneke-

sek pedig színészekké léptek elő, akkor a rendező garantáltan számíthatott a fiatalok szimpáti-

ájára. Nem véletlen, hogy Kovács Kati 1968-ban öt filmben szerepelt (Eltávozott nap, Fejlö-

vés, Fényes szelek, A hamis Izabella, Holdudvar), az Illés zenekar gyakran tűnt fel a vásznon, 

a Szerelmes biciklistákban pedig az 1965-ben még kevésbé ismert Cseh Tamás is látható. 

„Nincs kínai fal a nemzedékek, a múlt és a jelen között”45 – nyilatkozta Bacsó Péter  Zsugán 

Istvánnak. A „rögeszmésen ifjúságpárti”46 rendező elkötelezte magát a fiatalok aktuális gond-

jainak filmi megfogalmazása mellett. Első négy játékfilmjében (Nyáron egyszerű, Szerelmes 

                                                 
42 Tapasztalat értékű élményt adni, Geszti Pál interjúja Szabó Istvánnal, Magyar Hírlap, 1973, dec. 24, 18. 
43 „Feminizmus”- vagy az emberi kiteljesedés. Zsugán István interjúja Mészáros Mártával = ZSUGÁN István 
Szubjektív magyar filmtörténet 1964–1994, Osiris–Századvég, Bp., 1994. 383. 
44 Gelencsér Gábor a Kilenc hónap kapcsán írja le: „A sokszor kiszámíthatatlan, provokatív, az elvárásokkal és 
az előítéletekkel dacosan szembeszegülő, tiszteletet parancsoló, de nehezen szerethető nőtípus ebben a filmben 
nemcsak főszerephez jut, hanem Monori Lili személyében megtalálja a szerepre legalkalmasabb színésznőt is 
(Monori hasonló karaktert alakít az egy évvel korábban forgatott Ha megjön József című Kézdy-Kovács Zsolt 
filmben, valamint Mészáros Márta következő munkájában, az Ők kettenben).” = GELENCSÉR Gábor, A Titanic 
zenekara. Stílusok és irányzatok a hetvenes évek magyar filmművészetében, Osiris Kiadó, Bp., 2002, 308., ld. 
még GELENCSÉR Gábor, Mészáros Márta és a hetvenes évek „szabad lélegzete”, Filmkultúra online, 2001. 
45 Cselekvő és „zötyögő” fiatalok. Zsugán István interjúja Bacsó Péterrel = ZSUGÁN István Szubjektív magyar 
filmtörténet 1964–1994, Osiris–Századvég, Bp., 1994. 79. 
46 Egy nemzedék közéleti felelőssége, Zsugán István interjúja Bacsó Péterrel = ZSUGÁN István Szubjektív magyar 
filmtörténet 1964–1994, Osiris–Századvég, Bp., 1994. 99. 
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biciklisták, Nyár a hegyen, Fejlövés) a huszonévesek helykeresését, nyugtalanságát, szabad-

ságvágyát ábrázolta. Bacsó hősei tele vannak elégedetlenséggel, de aktív, cselekvő részesei a 

konfliktusoknak. A rendező harmadik fiatal-filmje, a Nyár a hegyen (1967) az előzőekhez 

képest komolyabb színezetet ölt. A fiatal szereplők szembesülnek apáik múltjával, az elhall-

gatott történelemmel. Bacsó Péter nemzedéki közérzetfilmjében egy balatonfelvidéki láger-

maradványba költözik két huszonéves fiatal, azzal a céllal, hogy festőtelepet hozzon létre. 

Társtulajdonosuk lesz az egykori fogoly, Szabó Dávid, s feltűnik a volt lágerparancsnok 

Veszeli is. Bacsó a múlt s a jelen összefüggéseiben vizsgálja a fiatalokat, hiszen a múlt akara-

tuk ellenére is beleszól jelenükbe. A fiatal festő nem törődik ezzel, „a múlt nem érdekel, más 

körülmények között élek, mások a gondjaim”. A tanárnő viszont szenvedélyesen nyomoz a 

múlt eseményei után, mert érzi, hogy csak így találhatja meg a helyét a világban. A film jelen-

tősége abban rejlik, hogy először beszél az ötvenes években zajló internálásokról, s arról, 

hogy a munkatáborokban kommunisták is voltak. Kiderül az is, hogy nincs „kínai fal a nem-

zedékek között”, a fiatal tanárnő érzelmileg egyre közelebb kerül az egykor internált orvos-

hoz, de szerelmét a férfi visszautasítja.  

A film világa és stílusjegyei többé-kevésbé valamennyi fiatal íróra hatottak. Zimre Pé-

ter 1961 s 1966 között írt elbeszélései (a Napágyú című kötet megjelölése szerint kisregé-

nyek)47, inkább a filmnovella s az irodalmi forgatókönyv műfajával rokoníthatók. Zimre hőse-

inek dühe, s durvaságai mögött az élhető élet igénye feszül, mégis mikor változtathatnának 

sorsukon, meghátrálnak, s folytatják folytathatatlannak tűnő életüket (Napágyú, A haraggyűj-

tő). A Vezérhang című elbeszélés 8. „képe” (Valamit tenni!) egy bűnügyi film lehetőségét 

rejti magában, társadalmi s morális mondanivalóval. A fényképész Soliom (alakja sokban 

idézi Antonioni Nagyítás című filmjének fényképészét) egy reggeli újságban bűnügyi hírre 

lesz figyelmes. „A budapesti Rendőrfőkapitányság gyilkosság alapos gyanúja miatt körözi 

Kántor Imre 26 éves, budapesti lakost.” „Szánalmas, ócska fickó – gondolja”48, mégis mikor 

véletlenül Kántorba botlik az utcán, hazaviszi, ételt és szállást ad neki, megpróbál „valamit 

tenni” érte. Kántor nem bízik Soliomban, abban sem hisz, hogy ha önként feladná magát ke-

gyelmet kapna, ezért az öngyilkosságot választja, leugrik a hatodik emeletről. A történet ke-

gyetlen s groteszk. A fényképész végre cselekvő hősként szerepelhetne, de a cselekvésnek 

nem a megfelelő módját választja. Először egy anyagyilkos pártjára áll – ahelyett, hogy felad-

ná a rendőrségnek – majd öngyilkosságba kergeti. Ráadásul csak azért vitte a lakásába Kán-

tort, hogy készítsen róla néhány fényképet, s hogy elűzze unalmát. Soliom olyan mélyen kö-

                                                 
47 ZIMRE Péter, Napágyú. Kisregények, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1968. 
48 Uo. 263. 
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zönyös, hogy egy ilyen esemény sem tudja kizökkenteni napi rutinjából, sőt megerősíti abban 

a hitében, hogy felesleges tenni bármit is. Zimre Péter elbeszéléseiben kíméletlen választ ad 

arra a kérdésre, hogy milyen egy huszonéves számára a szocialista hétköznapok levegője (a 

válasz a legjobb esetben is az, hogy fojtogató). Erre a kérdésre keresi a választ Bacsó Péter 

negyedik játékfilmje, a Fejlövés (1968) is. A film a tárgyilagos és rideg előadásmód s a törté-

net végkicsengése miatt rokonítható Zimre elbeszéléseivel, nem véletlen, hogy a forgató-

könyv társírója Zimre Péter49. Bacsót egy 1966-ban, a Népszabadságban olvasott rendőrségi 

hír inspirálta (Zimre ekkor írta a Vezérhangot), „öngyilkosságban való részvétel miatt elítéltek 

két fiatalt”. A film története szerint egy fiú (Laci) és egy lány (Klári) elhatározzák, hogy ön-

gyilkosok lesznek. Csatlakozik hozzájuk Laci barátja (Béla), aki autólopásból él, és fegyvere 

is van. Elindulnak, hogy a visegrádi erdőben végrehajtsák tervüket, de csak Laci lövi agyon 

magát, Klári és Béla megijed, a disszidálás mellett dönt s menekülni kezd, „hogy aztán ez a 

szabadulási kísérlete is kudarcba fulladjon. Nem annyira a balszerencse, mint a szabadságtól 

való félelme miatt.”50
 Bacsó dokumentáris hitelességre, tárgyszerű, száraz előadásmódra töre-

kedett, mellőzött minden kommentárt, kihagyásos, sűrített lélek- és társadalomrajzot ad, hősei 

a hitelesség kedvéért civil szereplők (Kovács Kati, Miller József, Horváth Károly/Charlie). A 

Fejlövésben nagy jelentősége van az operatőri munkának, a cselekmény hetven százaléka 

autóban játszódik, Zsombolyai János végig kézikamerával dolgozott. Bacsó először készített 

úgy fiatal-filmet, hogy hagyta, hogy fiatal nyelven szólaljon meg, csak az utolsó mondat az 

övé. A Nyugat felé menekülő fiatalokat elfogó határőr így szól felettesének: „Mit csináljunk 

velük?”, ez a kérdés izgatta Bacsó Pétert is.51 

 

Az ügyeletes tekintetek sorát bővítette Zolnay Pál Hogy szaladnak a fák! (1966) című filmjé-

nek főhőse, Horváth Simon (Iglódi István). Zolnay52 fiatal alkotótársat választott maga mellé, 

a forgatókönyvet Módos Péterrel írta. Egy átitalozott nyári éjszakán Simon, a fiatal történész 

                                                 
49 Zimre Péter korábban is dolgozott együtt Bacsóval, a Nyár a hegyen című film forgatókönyvét közösen írták, 
de ott inkább Bacsó anekdotikus, poentírozó stílusa érvényesült. 
50 SCHUBERT Gusztáv, Fejlövés  = http://filmtortenet.hu 
51 „(A) Fejlövés (…) nem egyéb, mint annak ábrázolása, hogy nagyon fáj a szívem ezekért a gyerekekért, akik 
okosabban és boldogabban élhetnének, ha mi, felnőttek valamivel értelmesebben bánnánk velük.” = Egy nemze-
dék közéleti felelőssége. Zsugán István interjúja Bacsó Péterrel = ZSUGÁN István Szubjektív magyar filmtörténet 
1964–1994, Osiris–Századvég, Bp., 1994, 99.  
Bacsó Péter fiatal-filmjeiről ld. SZABÓ B. István, Bacsó Péter tanúságai = ANDOR Tamás–KENDE Tamás–SZABÓ 
B. István, Bacsó Filmkönyv, Napvilág Kiadó, Bp., 2007, 210–221. 
52 „A legbalszerencsésebb korosztályhoz tartozom: a mi indulásunk volt a legnehezebb. Ez az a generáció, 
amelynek tagjai a Makk–Kovács–Jancsó-féle korosztály után, s a Gaál – Szabóék előtt, 1957-58 táján léptek a 
pályára, s talán akkoriban volt a legnehezebb elkezdeni. Nagyjából ide tartozik például Zolnay is” = Eltávozott 
nap, Zsugán Istán interjúja Mészáros Mártával = ZSUGÁN István, Szubjektív magyar filmtörténet 1964–1994, 
Osiris–Századvég, Bp., 1994, 95–96. 
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tizenegy év múltán ötletszerűen látogat haza gyerekkora balatoni falujába Lina nénihez, aki a 

nevelőanyja volt. Szokatlan, szubjektív képekben zajlik le a véletlenül visszatért fiatalember s 

az elhagyott falu találkozása. Széchenyi Ferenc érzékeny kamerája Simon szemszögéből indul 

el, az ő látásmódját követi. Simon miután másnap felébred, Lina néni keresésére indul, aki 

már hajnalban elment a krumpliföldre. Séta közben ismerős arcok bukkannak fel, keveredve a 

fiú gyerekkori emlékeivel. Zolnay a mozaiképítés technikájával dolgozik, múlt s jelen érzelmi 

összemontírozásából, az egymásra illeszkedő epizódelemekből alakul ki Simon érzelmi ka-

raktere. A fiú egy szomszédtól tudja meg, hogy nevelőapja, Ferkó bátya már két éve halott, a 

látszólag léha Simon bonyolult lélektani fejlődése a délelőtti sétával kezdődik el. A krumpli-

földön – ahová Lina néni jár kapálni – csupa hetvenéves, szikkadt kis öregasszony dolgozik, 

fekete kendős, fekete ruhás alakjuk egybemosódik a fekete földdel. Simon a nézőkkel egy-

szerre döbben meg, s mondja ki: „ezeket már nem szabadna dolgoztatni”. Fiatal arcot legin-

kább csak a szombati táncmulatságra hazavonatozott, városiasan öltözött visszalátogatók kö-

zött lehet látni. Nem véletlen, hogy a korabeli kritikák egy része a film fő kérdésének azt te-

kintette, hogy miért nem találják a helyüket a fiatalok ebben a környezetben. A falu új viszo-

nyai idegenek Simon számára, ténfereg a házak között, a kamera viszont célirányos, objektív 

riportképeket mutat be egy elöregedő faluról. Simon ismeretséget köt a minden nehézség el-

lenére még kitartó agronómussal (Koltai János), fásult feleségével s a felkínálkozó óvónővel, 

aki szintén nem találja a helyét. S bár Simon (fehér) farmert húzott, kitört a szűk kis falusi 

létből, otthagyta Lina néni s Ferkó bátya rögvaló világát, egyetemre járt s nem a krumpliföld-

re, ráébred felelősségére s arra, hogy az öregek csendes, kötelességtudó munkájából lehet me-

ríteni. A kamera elsősorban Simonnal mozdul, de Lina néni (Kiss Manyi) drámája is pontosan 

kirajzolódik. Az öreg parasztasszony egész életében egy tíz-húsz kilométerre lévő faluba vá-

gyott a csatkai búcsúba. Simon elviszi Lina nénit Csatkára, az öregasszony gyermeki önfe-

ledtséggel élvezi a nyüzsgést, a táncot, a vattacukrot. Hazafelé Lina néni boldogan, Simon 

karjai között nézi a teherautó fölé hajló faágakat, „Hogy szaladnak a fák!” – sóhajtja s meg-

hal. A rendező a filmben a riportszerű s a lírai ábrázolásmód ötvözésére tett kísérletet, a film 

minden jelenetét eredeti helyszínen, Gyermelyen53, illetve Csatkán forgatta, nincsenek mű-

                                                 
53 A film ősbemutatóját Gyermely községben tartotta meg a rendező. „Hat héten át itt élt, dolgozott tavaly ősszel 
a stáb. A rendező Széchenyi Ferenc operatőrrel a fél Dunántúlt összebolyongta, amíg erre a falura rábukkant. 
Harmonikus tájat, falut kerestek: itt megtalálták. Az egymásra találás kölcsönösnek bizonyult. A falu azóta is 
emlegeti azt a jó mozgalmas időt , azokat a kedves pestieket. /»Nem nagyzoltak kérem, nem uraskodtak, csak: – 
így, kedves néni, úgy, drága néni…«/ Emlegetik a mindennel és mindenkivel törődő Vámos Juditot, a szép Sza-
bó Tündét és Pap Évikét; meg a »Pista gyereket« – a főszereplő Iglódi Istvánt, aki fehér ingben és fehér farmer-
nadrágban itt futkosott köztük reggelente az utcákon: »bejáratva« öltözetét, amelyben a forgatókönyv szerint a 
Pestre szakadt egykori nevelt fiú téved haza részegen, tíz év után falujába, Lina néni házába, emlékek és érzések 
váratlan forgatagába. (…) És emlegetik a gyermelyiek Manyikát – Kiss Manyit, Lina néni alakítóját –, aki az 
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termi megoldások, Zolnay a szereplőket a valódi búcsú forgatagába állította be. Iglódi pedig 

igazi Ajka környéki fiataloktól kérdezgeti, miért hagyták ott a falusi munkát. A film tervezett 

címe A zsák volt (a montreáli világkiállítás filmversenyén is The Bag címmel szerepelt), utal-

va a film végi „zsákjelenetre”. Simon zsákba pakolja nevelőszülei tárgyait, fali órát, fényké-

peket, polcon porosodó árvalányhajat, családi papírokat; magával viszi a városba. A fiú üres 

kézzel érkezett, s vállán az emlékek batyujával távozik. A szimbolikus gesztust példává emeli 

a hazautazás képe. A vonaton Simon fiatalok között utazik, egy barátnője hangosan felolvassa 

Ferkó bácsi végrendeletét. A lány kérdésére, „eladod?”, Simon határozottan mondja, „nem, 

megtartom a házat”. A fiú rájön, „hogy tartozunk azoknak, akik pályánkra bocsátottak, tarto-

zunk, akik velünk hurkot vetettek a jövőnek, akiknek nyomát továbbvisszük. Igen, Zolnay 

jövő időbe fogalmazta át Babits szavait: csak posta legyél, amíg futja erődből – erre, a legne-

hezebbre” – zárta kissé patetikusan B. Nagy László korabeli kritikáját.54  

1968 után eltűnik a filmekből a pátosz, s a Simon típusú cselekvő hőst a csellengő hős 

váltja fel. Zolnay következő filmjében (Próféta voltál, szívem), „egy közérzet kórrajzát”55 

ábrázolja. A főszereplő Szabados Gábor (Darvas Iván) pedig kimondja: „cselekvőképtelen 

vagyok.” A nagy prófétai illúziókkal nemcsak a főhős, hanem egy ország számolt le. 

 

                                                       Lázadás reggelig 

Simonffy András Lázadás reggelig (1965) című kötetét a fiatal írók jelentkezésének határkö-

veként szokás emlegetni. A könyv 3600 példányban fogyott el, sikere volt a címadó novellá-

ból készült tv-filmnek is. A közvélekedés szerint, Simonffy fogalmazta meg legtalálóbban, 

legőszintébben önmagát s nemzedékét.56 Elbeszéléseiben következetesen a „hogyan kell hát 

                                                                                                                                                         
asszonybrigáddal együtt dolgozott a krumpliföldön, barátkozva és kedvesen. S most végre itt vannak újra vala-
mennyien, a brigád sorra ölelgeti Manyikát, nem győznek örülni neki. (…) – Ez így igaz, ez így történik…– 
bólogatnak. A Pestről visszatérő fiú hálátlansága is; meg az itt rátörő hála és együttérzés is: igaz. A magányos 
vénasszonyok sorsa, régtől átmentett adakozó, robotoló élete: igaz. A fiatal agronómus házaspár magárahagya-
tottsága, az öreg kanász italos semmiembersége: való igaz. A csatkai búcsú – amelyre elvitték az asszonyokat a 
filmesek: ijesztően, szédítően igaz… S a filmet lezáró szép jelkép. a zsák, amelyben múltunkat magunkkal cipel-
jük: elgondolkoztatóan igaz. A végső szentenciát Lujzi néni – Vas Jánosné – filmkritikusokat lepipáló egyértel-
műséggel így szögezi le: – Hát, ha ez a film nem fog tetszeni a pestieknek, egy szem krumplit se érdemelnek 
meg!...” = FENCSIK Flóra, Hogy szaladnak a fák. Ismerősök a vásznon. Egy különös ősbemutató, Esti Hírlap, 
1967, március 17. 
54 B. NAGY László, „Csak posta voltál” = B. NAGY László, A látvány logikája, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 
1974, 385. 
55 Egy közérzet kórrajza, Zsugán István interjúja Zolnay Pállal = ZSUGÁN István Szubjektív magyar filmtörténet 
1964–1994, Osiris–Századvég, Bp., 1994, 105–108.  
56 A Tiszta szívvel című folyóiratban (Az ELTE KISZ VB és az Alkotókör lapja. Felelős szerkesztő: Asperján 
György. Szerkesztő: Sumonyi Zoltán. Szerkesztőbizottság: Bella István, Győri László, Kamarás István, Szabó B. 
István.) 1964. november I. évf. 1. sz.-ban vita kezdődött az ifjúságról. Simonffy András hozzászólása a 124–130. 
oldalon olvasható. 
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élni”57 kérdésre kereste a választ, s igyekezett magyarázatot adni arra is, hogy nemzedéke 

miért „rosszkedvű”, „pesszimista”, „befelé forduló”. Első novelláiban szinte kizárólag fiata-

lok szerepelnek, a későbbi kötetekben hősei vele együtt öregednek. Simonffyt a hatvanas évek 

közepén s a hetvenes évek elején az tette rokonszenvessé, népszerűvé, hogy megvolt benne a 

társadalmi vizsgálódás igénye, írásaiban a valóságról adott számot, az élet lényeges konfliktu-

sait mutatta be, nem szerepeltetett elvont képleteket. Nem követett divatot, a „fiók-Robbe-

Grille-k, a fiók-Salingerek, fiók-Kerouacok korában”.58 Mindez elég volt ahhoz, hogy a kriti-

kusok fiatal kedvencévé váljon (főleg Gáll Istváné), ahhoz viszont kevés, hogy az irodalmi 

kánonban maradjon. Szkárosi Endre már a hetvenes évek végén felhívta a figyelmet arra, 

hogy Simonffy kultusza megrendült.59 Mára szinte teljesen elfeledték, igazságtalanul. 

Simonffy András lényeges életrajzi adata születési dátuma (1941). A fiatal írók nagy 

többsége a háború alatt, vagy közvetlenül utána született, s ez a tény többnyire jelentőséggel 

bírt munkásságukban. Simonffy egyes novellái azért „szóltak nagyot” a korban, mert a fiatal 

olvasó viszontlátta világának első látásra felismerhető összefüggéseit, ismerős figurákkal, 

helyzetekkel, magatartásokkal találkozott. A kötet címe is nemzedéki élményt jelöl, a „törté-

nelmi nemtörténést” fejezi ki, a lázadás-t a reggelig szókapcsolattal Simonffy ironikusan idé-

zőjelbe tette, történeteiben a cselekvő húszéveseket rajzolta meg, akik a cselekvést az akadá-

lyok (főként a felnőttek világa) ellenére is megkísérlik, igaz csak „reggelig”. A címadó novel-

la fiatal asztalos hőse fellázad, mert idősebb kollégái meg akarják rövidíteni, ugyanazt a mun-

kát (pavilonbontás), feleannyiért kéne elvégeznie. Elhatározza, hogy marad reggelig s egyedül 

„dobálja szét a csehót”, majd reggel a „képükbe vágja a pénzt”, »Nesztek, itt van, osztozza-

tok! Marjátok szét egymást a fillérekért.«60 A lázadás végül még reggelig sem tart, éjszaka 

összerogy a fiú alatt a pavilonváz, két hétig kórházban kell feküdnie, igaz végül megkapja a 

teljes összeget (kétszázötven forintot). Simonffy első kötetében még ott bujkál a generációs 

különállás leegyszerűsített szemléletének veszélye. A kötet nyitó darabjában (Csupasz ide-

                                                 
57 „(…) Kevesünknek volt szerencséje: szüleink induló felnőtt korát zilálta szét a háború, szétszakadtak, elsod-
ródtak egymástól, nem is tudom, hogyan neveltek fel minket mégis, honnan teremtették elő mindazt, aminek 
saját gyerekkorukban hiányát érezték. Féltettek, óvtak bennünket, s észrevétlenül azt is elhitették velünk, hogy 
könnyű életünk lesz, csak meg kell becsülnünk magunkat s nem beleszólni abba, ami nem a mi dolgunk. Tele 
voltunk jó szándékkal és energiával, de közben nem készültünk fel eléggé a helytállásokra, az emberség próbái-
ra, nem sejtettük, hogy az élet mindenképpen nehéz, s hogy egyszer szembe kell néznünk önmagunk felelőssé-
gével. A jövő, lám, már jelenné bonyolódott, de még ma sem a miénk. Várakozunk, eltékozoljuk erőnket. El sem 
tudjuk kezdeni életünket: legtöbbünknek arra sincs lehetősége, hogy saját otthonában saját életformát teremthes-
sen. Lázadások, kompromisszumok, megalkuvások hálójában vergődünk, egyre gyakrabban tükröződik sze-
münkben a gond: hogyan kell hát élni?” = Fiatal írók vallomásai. Új Írás, 1969/8. = Lillafüred 
1969/Dokumentumok, szerk. ZIMONYI Zoltán, Széphalom Könyvműhely, Új Kilátó, 1995, XXVII. 
58 MARX József, Művészi fegyelem, Élet és Irodalom, 1973/13, 10. 
59 SZKÁROSI Endre, Simonffy András = Fiatal magyar prózaírók 1965–1978, szerk. KULIN Ferenc, Akadémiai 
Kiadó, Bp., 1980, 175–185. 
60 SIMONFFY András, Lázadás reggelig, Magvető Kiadó, Új Termés, 1965, 52. 
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gen), a fiatalok kioktatják a pöffeszkedő, elhízott középkorú disszidenst, mert csupasz felső-

vel ül le ebédelni a balatoni étteremben. A kicsit erőltetett történet tanulsága az, hogy a pénz 

nem biztosít viselkedési kiváltságokat, a három fiatal ugyan burgonyával eszi a halászlevet, 

de tudatában van annak, hogy mi illik s mi nem. Jellemző Simonffyra, hogy az erkölcsi kérdé-

sek túlságosan közvetlenül kerülnek az előtérbe, s mind lélektanilag, mind a történet vonalve-

zetésében valamennyi mozzanat kizárólag csak ennek logikai igazolását szolgálja. A bitang 

kölyök című novella tizenegy éves gyermekhőse elviselhetetlennek érzi szülei képmutatását, 

lázad ellenük, de végül maga is hazug, képmutató, sőt bűnöző felnőtté válik. Az ötvenes 

években sok gyerek érezte idegennek magát saját családjában, s szüleiktől hiába vártak eliga-

zítást. Simonffy tehát létező problémáról szól, csak nem sikerül művészi szintre emelnie, rá-

adásul a didaxis csapdájába esik. A zavaró riportos, publicisztikus hang a későbbi novellákból 

eltűnik, Az áldozat című elbeszélésben Simonffynak sikerül A bitang kölyök problematikáját 

pontos pszichológia-társadalmi térben vizsgálnia.  

A Szekrénylakók című novella szintén nemzedéki problémát fogalmaz meg, humoros, 

ironikus tónusban. A lakáshiány a korszak sajátja, a hetvenes évek filmjei tele vannak félkész, 

soha fel nem épülő házak képeivel. A főhős apósa óriási szekrénnyel (Koloniál) ajándékozza 

meg a nála lakó fiatalokat, akik szekrény nélkül is nyomorognak a kétszer háromméteres kis 

szobában pár hónapos gyermekükkel. A főhős szabadulna a szekrénytől, de kísérlete kudarcba 

fullad, igaz végül a Koloniál segítségével jutnak garzonhoz. Egy műgyűjtő intézkedik a la-

káshivatalban, mert fél, hogy az értékes antik bútor megfelelő tárolás nélkül tönkremegy. 

Simonffy 1977-es kötetében (A világnagy zsíroskenyér)61 hangjátékként szerepel a történet. 

Mészáros Gyula 1966-ban készült Az első esztendő című filmje szintén a fiatal házasok ne-

hézségeiről szól, a forgatókönyvet Simonffy András írta.  

Simonffy társadalmi kérdések iránti érzékenységét mutatja a kötet záró novellája, a 

Hat ujj. A történet fiatalember hőse (András) cigány kollégájánál (Losó István) Kókán tesz 

baráti látogatást. Losót a munkahelyen közösítették ki a köztudatban élő előítéletek miatt, 

Andrást pedig Losó rokonsága („nekem a gádzsó nem haver”). A látogatás kudarccal végző-

dik, Simonffynak nincs megoldási javaslata, de a helyzet tarthatatlanságára felhívja a figyel-

met.  

Az Egymás nélkül című elbeszélés gyermektörténet, az egyetlen novella a kötetben, 

amelynek nincs különösebb erkölcsi mondanivalója, értékét az adja, hogy közvetett művészi 

úton szólal meg. Simonffynak a főszereplő kisfiú belső világa szemléletmódjának kivetítésé-

                                                 
61 SIMONFFY András, A világnagy zsíroskenyér, Magvető Kiadó, Bp., 1977.  
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vel sikerül sajátos, meghitt légkört teremtenie (ezt teszi Vámos Miklós Zenga zének című re-

gényében), olykor még az apa is fia szavaival gondolkozik, a szomszédokat ő is „Trottyék”-

nak, „Undokék”-nak nevezi. Barack, a kisfiú rosszul érzi magát, mert apja nem foglalkozik 

vele. Karácsony napján olyan nagy mennyiségű hó esik, hogy az egész ház a havat lapátolja 

az utcán. Hólapátolásnál a kisfiút játszani hívja az egyik szomszéd. Az apa („Medve-apa”) 

rájön, hogy elhanyagolta kisfiát, s végül leül vele társasjátékozni.   

Az egy remek nap (1973) című kötetben62 Simonffy folytatja a nemzedéki önvizsgála-

tot, de novelláiból eltűnnek a didaktikus elemek, az igazságok most már nem tételes megfo-

galmazások, hanem lélektani-társadalmi mozzanatként bomlanak ki. A hősök – Simonffy 

Andráshoz hasonlóan – megtették első lépéseiket a felnőtté válás útján, túl vannak a katona-

ságon (Sátrak melege), az egyetemen (Idegen városban), első házasságon (Sima leszállás). A 

kérdés, hogyan éljenek tovább, illetve hogyan tudnak élni a mindennapok szürkeségében. Az 

egy remek nap című novella ironikus hadüzenet a megalkuvás kényszere ellen, a köznapiság 

teljes, s nyílt vállalásával. A főhős „remek napja” hétköznapi örömöket rejt magában, kipi-

henten ébred, uszodába megy, sétál a fiával, szeretkezik a feleségével. Egy remek napot bárki 

képes megszervezni, a kötet többi története viszont azt sugallja (különösen A nagyevő), hogy 

egy remek élet megkomponálására kisebb az esély. A hétköznapiság kényszere elől nem lehet 

elmenekülni, de mindenképpen meg kell próbálni. 

Az egy remek nap történeteit, a Lázadás reggelig generációs különállásával szemben, a 

korábbi nemzedékek értékeinek megismerése, elsajátítása jellemzi. Az apanélküliség visszaté-

rő motívum Simonffy András műveiben (pl. Az áldozat, A medveölő fia, Sátrak melege), az 

apakeresés legszebb példája A medveölő fia. A novellában Simonffy az apák s fiúk örök konf-

liktusáról beszél allegorikusan. Dávid apja medveölő volt, de „mára” mindennek csak a híre 

maradt fent. A fiú hinni akar apjában s medveölő múltjában, mert „a távlattalan életlehetőség-

gel küszködő fiúval szemben az apa egykori hősi világa a tiszta értékrend világát jelenti, ahol 

»jó és rossz tisztán, élesen elválik egymástól«”63. Dávid elindul, hogy megkeresse apja egy-

kori vadászterületét, de csak a régi várost találja, éjszakai bárokkal, kitömött medvékkel. A 

magas hegyet (Rysy) már senki sem meri megmászni. Dávid egyedül vág neki a csúcsoknak, 

fél, de nem fordul vissza, meg kell keresnie/találnia a saját medvéjét. A novella vége Szabó 

István Apa (1966) című filmjének záró képére rímel. Az „apa-álomból” fel kell ébredni, mert 

csak így tudjuk kiépíteni saját személyiségünket, életünket. „Át kell úszni a Dunát! A saját 

                                                 
62 SIMONFFY András, Egy remek nap, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1973.  
63

 SZKÁROSI Endre, Simonffy András = Fiatal magyar prózaírók 1965–1978, szerk. KULIN Ferenc, Akadémiai 
Kiadó, Bp., 1980, 179. 
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erőnkből s nemcsak elmesélni, hogy apa átúszta” – mondja a film főhőse, Takó Bence s a 

magányosnak induló (jelképes értelmű) Duna-átúszás tömeges „nemzedéki úszásba” vált át.  

A medveölő fia az „apátlan (prózaíró)nemzedék” emblémája lett, az 1981-ben megje-

lent harmincnyolc fiatal prózaírót bemutató antológia a novella címét viselte.64   

 

Nem keresett új ábrázolási formákat Marosi Gyula sem, kerülte az absztrakciókba hajló álta-

lánosítást, a filozofálgató parabolát, de „panaszkodó pályakezdő társai között az elsők egyike-

ként bátorkodott »pozitív« hősöket ábrázolni.65 Realista szemléletű, „erős társadalmi hitelű” 

írásai miatt, s mert gondot fordított hősei történelmi-szociográfiai hátterének megjelenítésére, 

első két kötetét (A hétszázadik napon, Motívumnak jó lesz) a kritika örömmel fogadta.66 A 

hetvenes évek végén, amikor már a „tükröt tartani mintegy a valóságnak” program kevésnek 

bizonyult, Simonffyhoz hasonlóan veszített népszerűségéből.67   

Temesi Ferenc már 1971-ben A hétszázadik napon című kötet kapcsán megjegyezte, 

„Marosi nem a mai fiatalok írója, jóllehet alapélménye a fiataloknak a »megállapodott forra-

dalmárokkal« való konfliktusa. Írói egyéniségével túlságosan is a középnemzedékhez kötő-

dik.”68 

Marosi Gyula tagadhatatlanul realista mesterektől tanult69, de novelláiban a felnőtté 

válás pillanatában látjuk nemzedékét, generációja keresi önmagát s helyét a világban. Első 

kötetében – amely hét novellából s egy kisregényből áll – az albérleti szerelem pontos rajza 

(Fehér lesz minden, hófehér), a munkásfiú első összeütközése az osztálya vezette társada-

lommal (A tejesfiú), a Kötelező esti séta fiatal házaspárja, két katonaélményből táplálkozó 

novellája (A hétszázadik napon, A tető) a prózairodalomban megszokott nagyvárosi képet 

idézi, ötvözve a „fiatal” Simonffy által megkezdett tematikával. Marosi Gyula hősei kemé-

nyebb karakterűek, mint Simonffy Andrásé, már lelepleződött előttük a felnőttek társadalma, 

céljuk, hogy jobb emberré váljanak, mint szüleik voltak. Marosi alakjainak jellemző vonása a 

                                                 
64 A medveölő fia. Fiatal prózaírók antológiája, vál. és szerk. VASY Géza, Kozmosz Könyvek, Bp., 1981. 
65 KULIN Ferenc, Motívumnak jó lesz, Kritika, 1977/1, 22.  
66 „Amikor tehát Marosi Gyula első novelláskötetét üdvözöljük, ebben annak az öröme is benne van, hogy végre 
egy fontos, de elhanyagolt területről olvasunk: a munkáséletről és az ifjúságról. Pontosabban a nagyváros, Buda-
pest munkáskörnyezetben élő fiataljairól.” = POMOGÁTS Béla, Marosi Gyula: A hétszázadik napon, Alföld, 
1971/6, 83.  
67 Berkes Erzsébet Marosi Mélyütés című kötete kapcsán hívja fel erre a figyelmet. = BERKES Erzsébet, Hány jó 
írás egy siker? Marosi Gyula: Mélyütés = BERKES Erzsébet, Pillanatképek. Irodalmi bírálatok, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Bp., 1984, 231–235.  
68 TEMESI Ferenc, Marosi Gyula: A hétszázadik napon, Új Forrás, 1972/3, 94.  
69 Déry Tibor nyolcvanadik születésnapjára Marosi Gyula írt köszöntőt. „Azt hiszem, természetesebb és egész-
ségesebb egy vajúdó világ rothadékain átgázolva eljutni akár a semmihez is, mint egy jó minőségű és tetszetős 
üvegbúra alatt várakozni, önpusztítással ütvén el a fecsegő időt, vagy beteges hitben önsanyargatással és más 
undoksággal készülni a törvényszerűen elkövetkezendő próbákra” – idézi Görömbei András = GÖRÖMBEI And-
rás, Marosi Gyula prózája, Alföld, 1976/10, 67.  
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tiltakozó gesztus, indulatos szembeszegülés, s önmaguk vállalása a világgal szemben. A nem-

zedéki ütközés s nemzedéki helykeresés Marosinál erős társadalomkritikai éllel jelenik meg. 

A tejesfiúban azt mutatja be, hogy egy kamasz fiú érzékenysége, önérzetes becsületessége a 

társadalom, főként a felnőttek érzéketlensége folytán, hogyan válik érthetetlenné a társadalom 

szempontjából, s önpusztító keserűséggé a fiú számára. Karesz, akit egyedül nevel munkás 

anyja, nem kap megfelelő mintát az őt körülvevő felnőttektől, ezért bizalmatlan, minden ellen 

lázad, s mindenki elől menekül (anyja, főnök, személyzetis, házmesterlány). Ugyanakkor ro-

mantikus vágyak fűtik, vörössipkás honvéd szeretne lenni, aki láncra fűzi a Habsburgokat, 

megcsinálja a proletárforradalmat, s Lenin munkatársa lesz. Álmodozásaiból felébredve kese-

rűen állapítja meg, „Nagyon rosszkor születtem (...)Minden lejátszódott nélkülem, ami szép 

volt. Ma már semmi sincs, csak kulizás, hajbókolás a főnökök előtt.”70 Nosztalgiával emlék-

szik vissza anyja illegális kommunista múltjára Gromek, Az egyezkedő hőse is. „Te, sokszor 

az az érzésem, hogy ma már nincsenek olyan lányok, mint amilyen anyám volt. Egyáltalán, 

nincsenek olyan emberek”71 – mondja barátjának Szanyi Józsefnek. A didaktikus elbeszélésbe 

fulladt kisregényben Marosi a fiatal nemzedék viselkedését, magatartását vizsgálja, családjuk, 

a közelmúlt története s emberi kapcsolataik viszonylatrendszerén keresztül. A szereplők 

egyetlen közös jellemvonása az egyezkedés, merészebb vágyaik fokozatos feladása. Marosi 

három különböző származású fiatal vergődését mutatja be, akiket a körülmények megalkuvás-

ra kényszerítenek. Az ifjú szakmunkás Szanyi József végül elveszi teherbe ejtett barátnőjét, az 

értelmiségi származású Beliczay Évát, noha lázad a kispolgári életforma ellen, nagyra törő 

vágyai vannak, saját ideát akar teremteni. Éva pedig rögtön igent mond Józsinak, pedig a fiú 

dühében, erőszakosan tette magáévá, s a lány azt tervezte, egyedül neveli fel gyermekét, a 

saját értékrendje szerint. Gromek folyamatosan lázad magas beosztású, pártfunkcionárius szü-

lei ellen, be akarja bizonyítani, hogy nélkülük is boldogul, de végül mindig visszatér hozzá-

juk, a kényelmet választja. A szereplőket összeköti az apanélküliség érzete is. Mindhármuk-

nak él az apja, de egyikük sem talál benne támaszt, vagy követendő példát. Józsi állandóan 

gúnyolódik lakatosmester apján, aki nem tesz semmit, kritizálni is csak részegen meri a vilá-

got. Éva érzelmileg szorosan kötődik apjához, de nem számíthat rá, apja képtelen erőt adni 

neki. „Apa, rettenetesen egyedül vagyok ezen a világon, valakire szükségem lenne, hogy be-

lekapaszkodjam. Akiről tudom, hogy bármi történjék velem, szeretni fog. Téged nagyon sze-

retlek, apa, de beléd nem kapaszkodhatok, mert gyáva vagy. Húsz éve álmodsz valamiről, 

                                                 
70 MAROSI Gyula, A hétszázadik napon, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1970, 61. 
71 Uo.122. 
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húsz éve hajtod a pénzt, és képtelen vagy egy lépést is tenni az álmod felé.”72 Gromek pedig 

attól szenved, hogy mindenhol Vermes elvtárs fiát látják benne, saját egyénisége nem tud ki-

bontakozni apja árnyékától. 

A kötet utolsó novellájában (Játsszunk novellát) Marosi írói ars poeticáját fogalmazza 

meg. A történet két hőse, Gereb és Slézinger-Somos játszhatónak fogja fel az irodalmat, de a 

valóság állandóan áttör készülő novellájukon. Gereb (Marosi alteregója), a munkásfiú számá-

ra szent dolog az írás, s bár hetykén javasolja, „játsszunk novellát”, indulata elragadja, a ké-

szülő történetből önvallomás kerekedik. Ebben a játékban barátja, a polgári származású 

Slézinger-Somos a verhetetlen, aki nem szólít fel játékra, hanem játszik. A játék hevében 

Slézinger hatására Gereb így beszél a komótosan részletező írói ábrázolásmódról: „Ezt meg-

hagyjuk a trottyosoknak (…) az ő életszagukkal úgyse tudunk versenyezni.”73 Mikor 

Slézinger-Somos elalszik, a játék véget ér, a novella Gereb-Marosi művészi hitvallásába vált 

át. A fiatalember arra a megállapításra jut, hogy az eleven élet igazságát kell bemutatni, ehhez 

pedig a múltat be kell vallani. A novella ihletője, s Marosi ars poeticája József Attila A Duná-

nál című versének gondolatsora. A költőt s versét idézi az elbeszélés záróképe is. Gereb haj-

nalban elsétál a Duna-partra, leül, s nézi a lábához úszó dinnyehéjat. „Nézte, torka összeszo-

rult, szíve kitárult, tudta, hogy Attila üzent.”74       

 A pikulás ifjú című kisregényben Marosi egy huszonkét éves fiatalember karakterré 

formálódásának történetét írja le. Korábbi hőseitől eltérően, a fiú nem gondolja, hogy mindent 

elvégeztek helyette, vállalja a küzdelmet a világ megértéséért s alakításáért. Az első személyű 

előadásmód egy látszólag tipikus fiatalember portréját festi meg. A főhős gyökértelen értelmi-

ségi fiú Pesten, aki segédmunkásként dolgozik (csomagoló a PIREX-nél), szebb ábrándjait 

egy pepita füzetben írja meg versekben, szombatonként pedig kilesi a szomszédban éppen 

fürdő nőt. Életében akkor történik változás, amikor elmegy modellnek Tarr-Koczó Bertalan 

szobrászhoz. A szobrász sarkítottan egyedi figura, valószerűtlenül gusztustalan alak, de meg-

szállott hittel dolgozik, s felfedezi az átlagos fiatalemberben a „pikulás ifjú” lehetőségét. Tarr-

Koczó kétféle hatással van a fiúra, állandó zabálásával, cinikus okfejtéseivel ellenszenvet vált 

ki belőle, ugyanakkor tettekre sarkallja, le akarja győzni a szobrászt, s rajta keresztül megvál-

toztatni a világot. „Tarr-Koczót gyűlölöm, de tesz valamit: szobrokat csinál és vörös mázol-

mányokat. Nekem is cselekednem kell, különben soha nem tudok meggyőződni, még a ku-

                                                 
72 Uo. 159. 
73 Uo. 265–266. 
74 Uo. 286. 
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darcaimról sem.”75 A hős jellemformálásának folyamata szoros kapcsolatban áll a művészet-

tel. Marosi a Játsszunk novellát című elbeszélésben is hitet tett amellett, hogy a művészet le-

leplezi a hazugságot, s a felületességet. A fiúban van többlet, menekül az átlagosságtól, nem 

érzi jól magát a céltalan létezésben, szorongását, félelmét s világgyűlöletét a rossz közérzet 

okozza. Készül a mássá levésre, csökkenti a napi cigaretta adagját, fekvőtámaszokat csinál, 

székre állás nélkül lesi meg a szomszéd nőt. Az igazi tett azonban elmarad, a szobrászt nem 

sikerül kizökkentenie sajátos világából, nem zavarja, hogy a fiú el akarja csábítani a vele élő 

Julit, s az sem, hogy a fiatalember legszívesebben megölné. Tarr-Koczó egyetlen gyengéje a 

kész szobor, ezért határozza el a fiatalember, hogy összetöri, de rájön, a pikulás ifjú szobra 

legjobb lehetőségeinek művészi látomása. Képtelen összezúzni „magát”, hiszen „pikulás ifjú-

vá” akar válni, hogy fújja a dalt, s végre cselekvő emberként éljen.  

A motívumnak jó lesz című kötet címadó kisregénye a sablonos, felületes gondolko-

dásnak, szemléletnek a kritikája a mindennapi élet s a művészet területén egyaránt. A mű egy 

film forgatásának, motívumkeresésének mozzanataira épül, elsősorban a művészvilág szatírá-

ja. A rendező, az asszisztens, a kis színésznő, Írókám s a Nagyöreg egy erkölcstelen, öntelt 

művészvilág képviselője, ahol minden az érvényesülés és a pénz hajkurászása körül forog. A 

központi figura, Írókám átlát a helyzeten, de végül maga is a gépezet alkatrészévé válik. Ma-

rosi hisz a művészet társadalomformáló erejében, iróniával, szatírával harcol az erkölcstelen-

ség, a szemléleti sablonok, a hazugság ellen, ám a szatirizáló erő hatása nem tart ki a mű vé-

géig. Az esztétikai deficit ellenére Marosi műveit az igazságkeresés szenvedélye hatja át. „A 

társadalmi feladatokat sohasem osztogatták, azokat felkutatni és vállalni kell” – nyilatkozta 

Marosi Görömbei Andrásnak.76 Marosi Gyula írásaiban kétségkívül „vállal” s „felkutat”. 

 

A tejesfiú történetét gondolta tovább Gábor Pál Horizont (1970) című filmjében. A forgató-

könyvet közösen írta Marosi Gyulával. Marosinak szinte a film bemutatásával egy időben 

jelent meg első elbeszéléskötete, mégsem mondható, hogy a film a fiatalok filmje lenne fiata-

lokról, Gábor Pált77 s Marosi Gyulát nem az életkor, hanem a „földhözragadtabb realizmus”78 

s a közéleti érdeklődés kötötte össze. A film lényegesen módosult a novellához képest. A 

tejesfiú végén a túlfűtött Kareszben a forradalmi mítosz s a valóság összekeveredik. A fiú a 

                                                 
75 MAROSI Gyula, Motívumnak jó lesz, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1976, 55. 
76 „A társadalmi feladatokat sohasem osztogatták” (Beszélgetés Marosi Gyulával), Alföld, 1977/3, 35–38. 
77 Gábor Pál 1932-ben született s 1961-ben kapott filmrendezői diplomát.  
78 Gábor Pál nyilatkozta 1969-ben Zsugán Istvánnak: „Meglehet egyébként, hogy ez a fajta »földhözragadtabb« 
realizmus áll hozzám közelebb”. = A legújabb magyar „új hullám”. Pályakezdő filmművészek – bemutatkozás 
előtt. Sára Sándor, Gábor Pál, Elek Judit, Gyöngyössy Imre, Gyarmathy Lívia, Rózsa János, Simó Sándor = 
ZSUGÁN István Szubjektív magyar filmtörténet 1964–1994, Osiris–Századvég, Bp., 1994, 114. 
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Gellérthegyen háborúsdit játszik, látja maga előtt a fiúkat, akikkel „bevette Bécset, akikkel 

hóban gázolt és éhezett”79. Sziklát mászva belekapaszkodik egy facsemetébe, ami kiszakad a 

földből, Karesz pedig lezuhan. A film viszont azt sugallja, hogy létezik a cselekvés-

lehetőségnek horizontja.  

Kareszt, aki kimaradt a gimnáziumból, édesanyja egy hivatalba kényszeríti, hogy ma-

gasabbnak vélt pozíciót szerezzen, mint szülei. Egy elkallódott írat miatt kirúgják, a fiúnak 

döntenie kell, merre menjen tovább. Az iroda személyzeti vezetője, Hajdú elvtárs, az idős 

kommunista segíteni szeretne Karesznek. Felajánlja, hogy elhelyezi egy gyárban, ahol a fiata-

lok között barátokra, az idősebbek között mesterre találhat. Karesz a gimnáziumba már nem 

tud visszamenni, iskolaundorát fejezi ki, hogy a moziban kétszer is megnézi Lindsay 

Anderson Ha… (1968) című filmjét, amiben az utolsó jelenet nyílt összecsapásában az iskola-

igazgató könyörög, „Fiúk, fiúk, hallgassátok meg az érveimet és higgyetek nekem!”, a film 

befejező képsorában, a fiúk a háztetőről mindenkit lelőnek, az igazgatót is. Karesz mosolyog-

va nézi a jelenetet. Ágnes, a fiú szerelme s volt osztálytársnője segíteni szeretne Karesznek, 

meghívja egy gimnáziumi buliba, de volt osztályfőnöke megerősíti benne azt az érzést, hogy 

már nem tartozik ide. Végül a fiú úgy dönt, hogy elmegy egy gyárba dolgozni, produktív em-

berré akar válni. A film a dokumentarista stílus jegyében készült. Zsombolyai János kamerája 

szociológiailag pontos környezetrajzot ad, a külváros, az ipari táj jellegzetes képei rajzolód-

nak ki, a szürke, a fekete s a fehér árnyalataiból.80 Gábor Pál a város peremén, a külterületek, 

a mellékutcák szűk horizontú vidékén kereste a köznapok szürke arcú hőseit. „A Horizont a 

szó legteljesebb értelmében mai témájú film, de igazán maivá, igazán fontossá a szemlélete 

teszi. Amikor Gábor Pál a magáénak vallja a látóhatár peremén bolyongó kamasz sorsát, 

mindannyiunk látóhatárának kitágításáért teszi. A saját sorsunkért, a saját világunkért akar 

felelőssé tenni bennünket”81 – írta a filmről Császár István. Gábor Pál következő, nemzedéki 

közérzetfilmek tematikáját előlegező Utazás Jakabbal (1972) című filmjének forgatókönyvét 

Császár Istvánnal írta. A film alapjául Császár első novelláskötete (Fejforgás) Utazás Jakab-

bal ciklusa (Utazás Jakabbal, Circumdederum, Kísérletem barátunk megölésére) szolgált.   

                                                 
79 MAROSI Gyula, A hétszázadik napon, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1970, 71. 
80 „A filmben végül is nem történik semmi különös – egy kamasz rezdüléseiben mégis ott tükröződik a társada-
lom. A Horizont kétségtelenül vázlatos lélekrajzát szociológiailag pontos környezetrajz pótolja; az elbeszélés 
üresjáratait ezúttal is a dokumentarista stílus passzázsdramaturgiája tölti ki. Az élet és a város peremén élő embe-
rek világa nem történetükben, konfliktusaikban vagy a nehéz helyzetekből fakadó döntéseikben – azaz a narratív 
eszközökben –, s nem is a lélektani motivációk felkutatásában ragadható meg, hanem a mozdulatokban, tekinte-
tekben, továbbá a mozdulatokat, tekinteteket folytató külvárosi és vidéki tájak életképein.” = GELENCSÉR Gábor, 
A Titanic zenekara. Stílusok és irányzatok a hetvenes évek magyar filmművészetében, Osiris Kiadó, Bp., 2002, 
234. 
81 ld. Zolnay Pál Horizont című filmjének dossziéja, Magyar Nemzeti Filmarchívum Könyvtára. 
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Császár István az egyik legidősebb fiatal író volt. Utazás Jakabbal című novellája már 

1962-ben megszületett, de Császár csak 1967-ben kezdett publikálni, ekkor jelent meg Fej-

forgás című elbeszélése a Kortársban. 1969-ben az Utazás Jakabbal című elbeszéléssel sze-

repelt a Naponta másban, harmincöt éves volt, amikor 1971-ben az első novelláskötete megje-

lent. A Fejforgás című kötetben széthullott egzisztenciák, kallódó egyének jelennek meg, 

Császár az ő félbetört cselekvéseikkel, életsorsukkal foglalkozik. A kötetben szereplő írások 

hősei zömmel fiatalok, nélkülöznek minden irányultságot, viszont konkrét társadalmi környe-

zetben mozognak, Császár Marosihoz hasonlóan erősen társadalmi érzékenységű író. Nem 

véletlen, hogy Veres András Császár első két kötetét szociológiai, szociálpszichológiai szem-

pontból elemezte.82 Császár István legjellemzőbb figurája a csavargó entellektüel, aki szinte 

mindig fiatal, járja az országot, alkalmi munkából él, vagy ha rendszeresen dolgozik is, mun-

kahelyét sűrűn váltogatja, olyan munkakört keres, amely (pl. tűzoltókészülék-ellenőrzés) lehe-

tővé teszi a csavargást. A hobó-magatartás, az utazó életforma arra is alkalmas, hogy a fiata-

lok érzékeltessék apáik világával való elégedetlenségüket.83 Gábor Pál Utazás Jakabbal című 

filmjében e nemzedéki életérzés megjelenítésére vállalkozott.  

Istvánt helyhiány miatt nem vették fel az egyetemre, apja segítségével bejuthatna, de ő 

inkább beáll tűzoltókészülék-ellenőrnek. Társával, Jakabbal járják az országot, állami pénzen 

élvezik az életet és a lányok társaságát. A film István felnőtté válásának folyamatát követi 

nyomon. A fiú fokozatosan ébred rá arra, hogy ez az életforma sehová sem vezet. Télen tüdő-

gyulladást kap, a betegség után is vannak vidám, apró kalandok, de a két fiatalember többet 

lát meg a valóságból, mint eddig. Istvánt elhagyja barátnője, Kati, mert a fiút túl felelőtlennek 

tartja, úgy érzi, hogy már nem tudnak mit mondani egymásnak. Jakabnak pedig meghal a 

nagyapja, az egyetlen ember, akihez kötődött. A fiatalok egyre inkább rájönnek, jelenlegi 

életmódjuk nem megoldás, egy tűzeset során az is kiderül, hogy tűzoltókészülékük nem mű-

ködik, még hivatásukat sem tudják rendesen ellátni. Jakab lendülete, rögtönzései az egyéves 

együttlét során megkopnak. Istvánban tart még a sértődöttség, nem akarja szülei életét élni, de 

az utazást sem élvezi már igazán. Jakab nem tud kiszakadni ebből az életformából, de István-

nak egy jobb, tartalmasabb életet remél. Egy alkalommal verekedést provokál, s elküldi a fiút, 

aki talán megpróbál újra felvételizni az egyetemre.  

                                                 
82 VERES András, A szerepek elégtelensége. (Császár István írói világáról), Literatura 1975/3–4, 146–159. 
83 Szántó Erika Mit csinálnak télen a hobók? című novellájában a hobó életmód, mint vágyott életforma jelenik 
meg. „A hobóknak nincs is más dolguk, csak mennek, nézegetnek erre-arra, barátkoznak, a hobóknak nagyon jó 
a dolguk…” = Naponta más (Fiatal prózaírók antológiája), szerk. GÁLL István, Magvető Könyvkiadó, Új Ter-
més, Bp., 1969, 295. 
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Gábor Pál nem sajátította el Császár István világát, a szertelen ironikus játékosság, a 

beatregényeket idéző véletlen szerkezet távol állt tőle, inkább a reális ábrázolásmód felé haj-

lott. Az eredetileg csak lazán összefüggő „Jakab-novellákat” úgy fűzte fel Császárral egy 

dramaturgiai szálra, hogy az epizódokból pontosan kirajzolódjon, ez az utazás Jakabbal mind 

értelmetlenebbé, céltalanabbá válik. Az Utazás Jakabbal című novella légy-parabolája a film-

ben egészen más értelmet nyer, mint az elbeszélésben. A film végén Jakab és István egy falusi 

vasútállomás várótermében ülnek. Kint esik az eső, az ablaküvegen s az ablakpárkányon oda-

tapadt döglött legyek hevernek. „Ezek mind dilis legyek – mondja István. – Látod, itt volt 

előttük az üvegtábla, és egyszer nekirepültek, mert ugyanolyan átlátszó, mint a levegő. Egy-

szerű ez. Ha te légy lennél, te is nekirepültél volna. Legalább egyszer. A nagy térség, amiben 

szabadon mozogtak, egyszer csak fejbe vágta őket. Egy kicsit lepottyantak, aztán feltápász-

kodtak, és azt kérdezték: »Miért?! A kutyaúristállát! Mi azt tanultuk, hogy a levegő átlátszó és 

átrepülhető.« Nagy lendületet vettek, és még jobban fejbevágta őket az üveg. Persze, ők nem 

tudták, hogy üveg, mert fogalmuk sincs az üveggyártásról. De csak le kellett volna nézniük 

erre a halom dögre! Az is lehet, hogy volt, amelyik lenézett, de azt gondolta, hogy ezek mind 

tehetségtelenek, gyengék voltak az élethez. És csak vágódtak egyre tébolyultabban az üveg-

nek. »Nekem van igazam! Kell, hogy igazam legyen!« – zizegték fortyogva a dühtől. Aztán 

egyszer csak vége. Lepottyantak a többi közé. Szomorú sors.”84 A novellában a „felnőttek” 

világát gúnyolja ki István (ill. Károly), akiknek szemléletük merev, képtelenek újítani, inkább 

nekirepülnek a falnak. A filmben viszont ez a Jakabbal folytatott életformára értendő. István 

is légyéletre szánta el magát, a szabad élet reményében csatlakozott Jakabhoz. Az utolsó pil-

lanatban azonban észhez tért, ő lesz, aki lenéz a halom dögre, ráébred, ez a sors vár őrá is, ha 

a szabadság látszatát összetéveszti az igazi szabadsággal. Ott kell hagynia Jakabot, hogy elin-

duljon az igazi élet felé.                

A Fejforgás című kötetben szereplő tizenhat írás közül tizenkettő egyes szám első 

személyben íródott. Az első személyű elbeszélő fontos tényezője az elbeszéléseknek, feladata 

a történet hitelesítése. A novellafüzér állandó narrátora hangsúlyozza az elbeszélő író voltát, 

különösen az Én voltam az ciklus novelláiban (Fejforgás, Apánknál, Körülmények, Én voltam 

az). A kötet végén Császár nyilvánvalóvá teszi, hogy fiktív énről van szó, „a fenti történetet 

csak kitaláltam, vagyis egyszerűen elképzeltem magamnak egy fickót, aki megírja az élete-

met”.85 Császár István állandóan kiszól a szövegből, megfogalmazza viszonyát az irodalom-

hoz. „A sikereim azt bizonyítják, hogy még irodalmi művek termelésével is foglalkozhatnék. 

                                                 
84 CSÁSZÁR István, Fejforgás, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1971, 28–29. 
85 Uo. 384. 
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Nem nehéz szakma egyébként. Szenet lapátolni nehezebb. Én mind a kettőt próbáltam. (…) A 

nemzedéknek, amelyről azt mondják, hogy én is hozzá tartozom, az a tulajdonsága, hogy né-

pes. (…) Az új írónak az életét, az Életet kell megcsinálnia, ha örülni és gyönyörködni akar, 

vagy azt akarja, hogy mások is örüljenek és gyönyörködjenek”.86 – írja az Én voltam az című 

novellában. Az Utazás Jakabbal című filmben Jakab szájából hangzik el Császár ars poeticá-

ja, „megismerni az életet, aztán könyvet írni róla”. Császár István alteregója mégsem Jakab, 

hanem István. A hobó s a Császár által elképzelt íróeszmény között sok a hasonlóság. Mind-

kettő magatartás inkább, mint egzisztencia s mindkettő tagadja a köznapok világát. A hobó is, 

a hobóból lett író is a hivatalos, normális társadalom perifériáján helyezkedik el, s úgy érzi 

csak résztvevője, de nem alakítója a valóságnak. Az író annyi többlettel rendelkezik, hogy 

tudósító funkciót tölt be, feltárja a körülményeket.  

A hobó mellett Császár másik jellegzetes figurája a társadalomból kiszorult, vegetáló 

egzisztencia. Alkoholista szereplőinek világmegváltó terveik vannak, de rájönnek, hogy ezek 

megvalósíthatatlanok, ezért végül semmit sem tesznek. Jól mutatja ezt a Fejforgás című no-

vella példázatszerű motívuma. A fejforgás gyerekes szólelemény, képtelen mutatványt jelöl, 

amit az alkoholista Tarnaynak mutat be egy kisfiú. „– A fejforgás a világ legnehezebb mutat-

ványa – mondta Tarnay. – Szörnyű nehéz. – De én meg tudom csinálni – mondta Gyuszika, 

közben a fejét letette a padlóra, a lábaival pedig a szőnyeget tapodta. – Komolyan mondom, 

hogy meg tudom csinálni. Csak ahhoz azt a falat le kell bontani a konyháig, ezt a másikat meg 

egész Balatonberényig. Igen. Mert csak akkora helyen lehet. – Ez, sajnos igaz – mondta 

Tarnay. – Na ugye, látod – mondta a kisfiú és nevetett Tarnayn.”87 Tarnay ebben a „mutat-

ványban” felismeri élete nagy problémáját. Mindig az volt a vágya, hogy valami rendkívüli 

dolgot tegyen, de annyit sem valósított meg lehetőségeiből, amennyit a körülmények enged-

tek volna (már csak egy vizsgája hiányzott az orvosi diplomához, de nem tette le). Végső el-

keseredésében Tarnay öngyilkos lesz. Császár István hősei elesettek, vergődők, társat hiába 

keresők (Mint a kiskutya), sokszor az életük célját sem találják. Elvonókúrán (Apánknál) vagy 

értelmetlen országjáráson (Utazás Jakabbal) látjuk őket. Császár kórképet közöl alakjairól, 

kívülrekedésük okait kutatja, hősei tanulságot, figyelmeztető, s elrettentő példát hagynak ma-

guk után.88 

                                                 
86 Uo. 382–383. 
87 Uo. 170. 
88 Bán Zoltán András így ír a Fejforgás című novelláról: „Mai szemmel olvasva elbeszélése nem több rosszul 
megírt, rosszul szituált félalkoholista nyafogásnál; ugyanakkor a korszak egyik tipikus életérzését közvetítette, a 
szegény, társbérletben élő magyar Zarathusztrák klapanciáit.” = BÁN Zoltán András, Kik ezek? = Beszélő évek 
1957–1968. A Kádár-korszak története, I. rész, szerk. RÉVÉSZ Sándor, a Beszélő politikai és kulturális folyóirat 
kiadása, Bp., 2000, 591.   
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A nemzedéki közérzetirodalom sok esetben nemzedéki közérzetfilmek alapjául szol-

gált. Zsombolyai János Kihajolni veszélyes (1977) című filmjét Simonffy András Tartályvo-

nat Pest felől (Tragikus játék hangokra) című írásából készítette, Gyarmathy Lívia Minden 

szerdán (1979) című filmje Marosi Gyula Mélyütés című kisregényének adaptációja. A nem-

zedéki közérzetfilmek legkiérleltebb darabja Szörény Rezső Módos Péter novellája (Vereke-

dők) alapján forgatott BUÉK! című alkotása (1978).89 Módos már első novelláskötetében (Fu-

tás) is nemzedéke „helykereső nyugtalanságát”90 ábrázolta, kórképet kívánt nyújtani generá-

ciója, a fiatalság „futásáról”, igyekezett feltárni azokat a motívumokat, melyek e jellemző 

közérzetet meghatározzák, előidézik. A futás s a Találkozások című filmnovellák hősei egye-

temisták, végzős tanárok, népművelők. Nem tudják még, hogy mit várhatnak a világtól s ön-

maguktól. Intellektuális nyugtalanságukat fizikai cselekvéssel vezetik le, futnak, menekülnek, 

utaznak (főleg Lengyelországba), a Találkozások népművelő főhőse pedig megszökik állásá-

ból. Az 1968-ban írt Találkozások sokban idézi a Hogy szaladnak a fák! című filmet, a film-

novella főhőse, Pál Simon azonban inkább Módos Péter önarcképe, mint Zolnay Pálé. Simon 

egy hétig dolgozik „felelős járási vezetőként” egy eldugott faluban, s máris pánikszerűen me-

nekül. Főnöke, Cs. Horváth Lajos a járási könyvtár vezetője még elkapja a fiatalembert az 

állomáson: „– Ne felejtsd el Simon, csak három nap szabadságot adtam… Csak három nap 

szabadságot!...”91 Kérdés marad viszont, hogy a fiatalember három nap múlva visszajön-e, 

csak abban biztos, hogy „ideje volna végre valami rendet csinálni”.92 A Hogy szaladnak a fák! 

című film végén Módos Péter is ott ül Horváth Simonnal a vonaton, mosolyogva beszélget a 

többi fiatallal. A film zárásához hasonlóan, a filmnovellában sem derül ki, hogy Módos/Pál 

Simon mit használ fel a vidékről „elhozott zsákból”, milyen tapasztalatokkal gazdagodott, s 

főleg hogyan él majd ezután. „Pályakezdő írásaiban Módos a kallódás közös élményét az »ol-

dás és kötés« jancsói problematikájával színezve adta elő: vidékről, hagyományos életformák 

és kötések bomló, enyésző, de az ösztönökben még élő világából került az idegen és formát-

lan nagyvárosba.”93 Ördögh Szilveszter A csikó című novelláskötetének (1973) fiatalember 

hőse az elszakadtak szinte már kötelező nosztalgiáját sem vállalja. A falu bezárult, önmagát 

ismétlő, többé nem életképes kisközösség számára. A csikó kötet novelláinak középpontjában 

a parasztvilágon belüli nemzedéki ütközés áll, földmunkát végző kemény apával találja magát 
                                                 
89 Ld. Gelencsér Gábor Forgatott könyvek. Adaptációk az 1945 utáni magyar filmben (vázlat) című írását. = 
Apertúra, 2006/2. = http://apertura.hu/2006/tel /gelencser 
90 Ld. Szabó B. István, Helykereső nyugtalanság. Módos Péter: Futás című kritikáját. = Új Írás, 1969/11, 126–
128. 
91 MÓDOS Péter, A futás, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1969, 297. 
92 Uo. 226. 
93 GYÖRFFY Miklós, Módos Péter: Gyerek, felnőtt, halott (1984) = GYÖRFFY Miklós, Új magyar prózaszemle. 
Nyolcvanas évek, Jelenkor Könyvkiadó, Pécs, 1992, 122.   
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szemben a szellemi pályára készülő fiú. A zárt novellaciklus főszereplői az anya, az apa s az 

egyetemista fiatalember. Ördögh Szilveszter bevallottan saját emlékeit idézi, írásaiban a pa-

raszti világ negatívumait hangsúlyozza, megtagadja, gyűlöli a paraszti életet. A kötet egyik 

legjellemzőbb írása a Vénember, Ördögh ezzel a novellával szerepelt az Ahol a sziget kezdő-

dik című antológiában is. A tanárnak készülő egyetemista fiú anyja kérésére meglátogatja 

magányosan éldegélő nagyapját. A novellákban szereplő fiatalember legfőbb törekvése, hogy 

szemléletváltásra ösztönözze családját, amikor szembesül kudarcával, indulata elragadja. A 

Vénemberben haragja nagyapja felé irányul. „– De hát a fenébe is! – nem bírtam türtőztetni 

magam. – Maga is hibás! Mi célja volt az életének? (…) maga úgy táncolt, ahogy mások mu-

zsikáltak! (…) Élt, mert megszülte az anyja! Felnőtt, mert nem tehet róla! Dolgozott, mert 

szokás volt! Megnősült, mert eljött az ideje! (…) Háborúba ment, mert parancs volt! (…) 

Ivott, mert az apjától látta, mert az volt az igazi legény, mert a szombat-vasárnap arra való! 

(…) Mit ér az élete?! Érti?!... Maga… maga, jobbágy!”94  

A juss, Az elefánt, a Végjáték, A tor a gyerekkor egy-egy darabját jelenítik meg. Az 

idill hiányzik, A tor című elbeszélés gyermekhőse határozottan mondja ki: „Én paraszt nem 

löszök!”95 A Szülőanya című novellában a fiatalember anyjának nézőpontjából ismerjük meg 

a főhős életét, az anya mindennapjait, s fájdalommal teli szeretetét a tőle eltávolodott fiú iránt.      

A kötet A csikó című novellával indul, melyben egy eltévedt kiscsikó kétségbeesetten 

keresi istállóját s gazdáját. Bóklászik a sínek között, amelyen egy fiatalemberrel robog a vo-

nat a város felé. A fiú nem találja a helyét az utasok között, a peronon toporog, eltévedt csikó 

ő is. A fiatalember a későbbi novellák főhőse, aki rosszul sikerült otthoni látogatásainak egyi-

kéből tér vissza a városba, a csikó pedig az övé. A kötet záró novellájában (Éjszaka), mely 

víziókkal átszőtt belső monológ, Ördögh tovább játszik a csikó motívummal, önarcképet lát 

az eltévedt állatban. A múltat ugyan lezárta, de a jelen tele van bizonytalansággal, a paraszti 

élet zárt világából kiszabadult, de még nem találta meg a helyét s küldetését a világban. 

Ördögh Szilveszter egy személyben képviselte a paraszti életre, a falu világára figyelő fiatal 

prózaíró kategóriáját, nemzedékében őt tekintették a parasztírónak, „neve évekig »pozitív 

statisztikai adat« volt”.96  Novelláinak miliője, élményvilága nagy mértékben eltér nemzedék-

társaiétól, de az Éjszaka című elbeszélés gondolatköre, tépelődő kérdéssorozata generációja 

helykereső nyugtalanságát idézi. „Mindazok a konfliktusok, amelyeket első novelláimban 

leírtam, velünk, családunkban történtek meg. Amikor anyámról beszélek, akkor az bennem 

                                                 
94 ÖRDÖGH Szilveszter, A csikó, Magvető Kiadó, Bp., 1973, 34–36. 
95 Uo.169. 
96 REMÉNYI József Tamás, Ördögh Szilveszter = Fiatal magyar prózaírók 1965–1978, szerk. KULIN Ferenc, 
Akadémiai Kiadó, Bp., 1980, 165. 
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valóban az anyámat jelenti, amikor egy öregemberről, akkor a nagyapámról szólók. Szinte 

messianisztikusan vagy prófétikusan szerettem volna megváltani az embereket: a nagyapámat, 

szüleimet, testvéreimet, barátaimat, ismeretlen ismerőseimet.” – nyilatkozta Ördögh 

Görömbei Andrásnak.97 Ördögh Szilveszter novellái elsősorban nem esztétikailag hatnak. 

Gyakori a túlírás, a realista ábrázolás sokszor monoton leírássá szelídül, a hosszabb lélegzetű 

írások íve meg-megtörik. Ördögh nem az absztrakt antirealista irányzatok felé nyitott, nem a 

prózanyelv megújításán fáradozott, munkásságát példaértékűvé, lényeges, igényes mondani-

valója, morális tartása, elhivatottsága teszi. 

             

Bereményi Géza nem vett részt 1969-ben az Új Írás fiatal írókról szóló ankétján, hiányzott a 

lillafüredi fiatal írók konferenciájáról is, műveiben kerülte a vállalás heroikus gesztusát, 

ugyanakkor írásait a históriai elemző igény s a következetes nemzedékkritika jellemezte. Iro-

dalmi törekvéseit, művészi alkatát tekintve pontosan ellentétje Ördögh Szilveszternek.98 „Én 

magam azokkal indultam, akik a magyar irodalom másodlagosnak számító vonulatából, a 

»ködlovagokból« próbáltak kiindulni. Mindenáron új szempontokra törekedtünk, és Csáth 

Géza törekvéseiben különböző indulások lehetőségét láttuk.”99 Bereményi a stilizációt „a tör-

ténelmi idő és a jelen többrétegűségéhez vezető út”-nak tekintette. „Ezeket a rétegeket egy-

máshoz vetítve meg lehet tudni valami újat, fontosat a világról. A stilizáció ugyanakkor ma-

radványokat romboló erő lehet, felismerhető rálátást is biztosít, külön világ, ironikus közeg – 

persziflálja témáját.”100 A stilizáció megjelenítésére Bereményi számára a parabola tűnt a leg-

ideálisabbnak, s vélhetőleg a fiatal nemzedék másik tehetséges parabolistája, Ajtony Árpád is 

hasonló megfontolásból nyúlt ehhez az ábrázolási formához. Ajtony a hatvanas évek második 

felében kezdett publikálni, Elmentem Cselebihez című novellájával szerepelt a Naponta más-

ban, a Csalódás nyári napokon pedig az Ahol a sziget kezdődik című antológiába került be. 

Novelláiban Ajtony eredeti módon sejtette meg a hetvenes éveket, meglepő ötletei biztos írni 

tudással párosultak. A hétköznapok unalma, a sivárság titokzatossága, az apróságok felnagyí-

tott idegensége tölti ki a külföldi utazás két napját A kétnapos utazás című novellában. Az 

elbeszélés főhőse egy ügyvéd, aki otthonában is idegenként él, s ezt az idegenséget viszi ma-

gával külföldre is. Nem él, csak létezik, nem résztvevője az életnek, csak egy részlete. Az 

                                                 
97 „…nemzedékünk még nem próbáltatott ki” (Beszélgetés Ördögh Szilveszterrel). = Alföld, 1977/1, 38. 
98 Ördögh Szilveszter A svéd király című kötet „ürügyén” írja: „Egy formai deformáltság determinált itt. (…) 
Hiányolom az élet nélkülözhetetlen mozgatórugóját, a drámai feszültséget. (…) Érdekeset ír de nem mélyet. (…) 
S, amikor súlyos dolgokat fejteget, akkor is a formai-ötlet-ópium elhomályosít, elbújtat, hogy csak a vájt fülűek 
értsenek belőle.” = ÖRDÖGH Szilveszter, Tanulságok egy kötet ürügyén, Napjaink, 1971/2, 10.      
99 Beszélgetések fiatal írókkal. Varjas Endre interjúja Bereményi Gézával, Élet és Irodalom, 1971/33, 7. 
100 Uo. 
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1971-ben írt novella kafkai világa Ajtony nemzedékének közérzetét adja vissza. Ajtony Árpád 

1973-ban Franciaországba távozott101, 1998-ban A birodalom elvesztése című kötetben102 adta 

közre 1967 és 1971 között megjelent s akkor meg nem jelenhető írásait.103 Gödrös Frigyes 

2004-ben készített filmet (Történetek az elveszett birodalomból) a Rákóczi Kázmér s az El-

mentem Cselebihez című novellák alapján.              

Bereményi Géza 1969-ben a Naponta másban tűnt fel A svéd király című elbeszélésé-

vel. A legendák szerint Bereményinek még csak két novellája volt, amikor Sík Csaba szerző-

dést ajánlott neki egy kötetre.  A svéd király (1970) két hét alatt készült el, nem volt egyértel-

műen pozitív a fogadtatása, de a kritikusok kiemelték Bereményi mesélőkedvét, játékosságát, 

atmoszférateremtő erejét, a magabiztos mesterségbeli tudást, az érett formai megoldásokat, a 

feltűnően kiművelt s választékos nyelvet, a szilárd gondolatrendszert.104 Újdonságnak számí-

tott Bereményi Géza sajátos történelemszemlélete is. „Számomra a történelem az a nagyobb 

rendszer, amelyben meg tudom vizsgálni a mai problémákat. Nem a történelmi események 

konkrét tanulságai érdekelnek, hanem a történelem mozzanatainak egyidejűsége. Nevezhetjük 

ezt a külsővé lett prousti időnek. A holt idők érdekelnek elsősorban (…) amelyek a »nagy« 

történelmi korok, fordulatok, csomópontok között telnek, s kifejtetlenül hordozzák energiáju-

kat. Azt hiszem, a mi korunk is ilyen…”105 A svéd király című elbeszélésében Bereményi azt 

sugallta, hogy időtől-tértől függetlenül minden s mindenki között lehet lényegi kapcsolat. „– 

Értse meg végre, hogy az ön hadjárata az enyémtől függ, s az enyém az önétől – dobbantott a 

svéd király. Majd enyhébben folytatta: – Igyekszem gyorsan befejezni, hiszen a döntő csata 

előtt állunk.”106   

Bereményi a kötet novelláit technikásan bontja többsíkúra, át tudja tekinteni a réteges 

időt. Két átlátszó cselekménysíkot terít egymásra, egy valóságosat (az itt és most síkját), s egy 

másikat (A svéd királyban egy múltbélit, az Irodalomban egy képzeletbelit, a Csendőrökben, a 

Játékok a vadászterületenben egy játékét, a Lángosban, az Utolsó kör a vízenben egy illúzió-

ét), s a két síkon egymást keresztező mozgások összefüggéseit vizsgálja. Bereményi kritiká-

                                                 
101 A távozás körülményeiről vall Ajtony Árpád Muhi András 1998-ban készült ’68 című dokumentumfilmjében.  
102 AJTONY Árpád, A birodalom elvesztése, Jelenkor Kiadó, Pécs, 1998. 
103 1972-ben Hap Béla és Ajtony Árpád írógéppel gépelt öt példányban készült underground kiadványt indított 
el, EXPRESSZIÓ – önmanipuláló szétfolyóirat címmel. A birodalom elvesztése című kötetben található szövegek 
között van olyan, ami csak az 1972-es Szétfolyóiratban jelent meg. 
104 Hajdu Ráfis Gábor így írt a kötetről, „Röviddel A svéd király elolvasása után azonban nemigen marad ben-
nünk más, mint a formaélmény emléke. (…) novelláiban mondhatni nyoma sincs azoknak a lényeges társadalmi, 
emberi valóságtartalmaknak, amelyek – párosulva kétségtelenül meglévő írni tudásával – igazi művészi értéket 
revelálhatnának. A fiatal értelmiség egy részének tétova, bizonytalan keresése, nosztalgikus »másravágyása« 
feszítené ezeket az írásokat, múlékony hangulatok, érzelmek, helyenként rokonszenves gondolatok kényszerül-
nek kötetében novellaruhába.” = HAJDU Ráfis Gábor, A fiatal irodalom útjai, Kortárs, 1971/3, 496.    
105 Beszélgetések fiatal írókkal. Varjas Endre interjúja Bereményi Gézával, Élet és Irodalom, 1971/33, 7. 
106 BEREMÉNYI Géza, A svéd király, Magvető Kiadó, Bp., 1970, 37. 
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val, ugyanakkor együttérzéssel szól a csellengő húszévesekről (Utolsó kör a vízen), az Iroda-

lom107 című elbeszélésben pedig a tengő-lengő fiatal íróról. A novellának három különböző, 

de egymással érintkező rétege van. Az első Dobrovics, a huszonhat éves fiatalember jelene, 

mindennapjai, a második a fiú belső monológja, a közhelyszerű kémtörténet, amit ír(na), a 

harmadik pedig nagyanyjával való kapcsolata, beszélgetései. A nagymama jelenti azt a külvi-

lágot, amelyiknek Dobrovics nem tudja elmondani önmagát, s végül ő az, aki rávezeti arra a 

fiatalembert, hogy mi az irodalom. Bereményi Géza ezzel a novellával „lopta be magát Csá-

szár István szívébe”,108 Marosi Gyula pedig Dobrovics alakját s az elbeszélés bizonyos motí-

vumait emelte be Játsszunk novellát című írásába. A kötetet Bereményi a Levelet Zs. asszony-

nak című esszénovellával zárja. A novella tudatosan vállalt művészi elvként jeleníti meg az 

elbeszélt múlt s az elbeszélő jelen azonosságát. Három lengyelországi utazás leírásával, s egy 

magyarországi gőzfürdőzés (az elbeszélő innen írja levelét Zs. asszonynak) képsorainak egy-

bejátszásával mutat rá arra Bereményi, hogy hogyan függ össze a múlt és a jelen. Keresni kell 

az összekötő szálakat történelmünk széthullott darabjai között, hiszen „végtelenbe nyúlnak a 

jelen okai, s meg kell tanulnunk számot vetni velük, ha a pillanatban el akarunk igazodni”.109 

Bereményi ötletes szójátéksorozatokkal (pl.„Egy ingyombingyomot Közép-Európának, böl-

csőmnek. És még egyszer.”; „Pity, paty, mondja a víz. Pity, paty, Asszonyom, mondom én 

is.”; „Zsugorodom, Asszonyom, tehát egy zsigizsugit a hideg víznek. Zsigizsugi.”)110 is fontos 

dolgokat tud elmondani a kor valóságáról, novelláiban a társadalom problémája egyben az 

egyén intellektuális problémája is. 

Csaplár Vilmost Lovagkor (1971) című kötetében az egyszeri próbálkozásokra kiéle-

zett választás kudarcai s a cselekvés lehetősége (lehetetlensége) izgatta. A novellák azt sugall-

ják, hogy az emberiség ügyei nemhogy egyenesbe jönnének, de egyre inkább összekuszálód-

nak, áttekinthetetlenné, s így megoldhatatlanná válnak. A Lovagkor elbeszélései félbe-

félbeszakadó, többször síkot s nézőpontot váltó történetek, nem eseményeket, konfliktusokat 

ábrázolnak, hanem állapotokat s közérzetet jeleznek. Csaplár az eseménytelenségből építi fel 

novellái világát. „A legutóbbi időkben eljutottam a mondatokig, és kiderült, hogy a nem-

történésnek jelentése van.”111 Csaplár Vilmos hőseinek téblábolása – a Hídépítők című novel-

lában Sebestyén „jobbra is ment volna meg balra is. De terve nem volt”112 –, tehetetlensége, 

                                                 
107 A novella tévéfilm változatát Bereményi csak 2008-ban készítette el.    
108 CSÁSZÁR István, Találkozásaim Bereményi Gézával, Új Írás, 1971/2, 117. 
109 BEREMÉNYI Géza, A svéd király, Magvető Kiadó, Bp., 1970, 150, 151, 158,  
110 Uo. 147. 
111 Ahol a sziget kezdődik, szerk. VILMON Gyula, Magvető Könyvkiadó, Bp., 1971. 
112 CSAPLÁR Vilmos, Lovagkor, Magvető, Kiadó, Bp., 1971, 168. 
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rossz közérzetről tanúskodik. „Én mostanában, tudom, hogy cikis dolog az álmodozás…”113, 

„Egy pillanat alatt rájött, hogy minden csalás.”114 – olvasható a Siklópálinka című novellában. 

A kötet első ciklusában (I. Siklópálinka) Csaplár a kor szervezettsége elől csavargásba 

menekülő fiatal társaságot vonultat fel. Az első elbeszélésben, az ügyesen montázsolt A két-

kedés útjaiban, a ciklus főhőse, Sebestyén a csavargás anarchiájával fejezi ki a szabad elhatá-

rozáshoz, élethez való ragaszkodását, azt, hogy nem akarja a társadalmi meghatározottságok-

ban alakuló emberi sorsra kiszabott életet élni. Ám a városba visszakényszerítő önkénnyel 

szemben (vasúti őrök, igazoltató rendőr, csősz, a menekülő fiatalembert csapdába csaló autó-

sok, kispolgári szülők) tehetetlen. A Siklópálinka további darabjaiban (Amit ma megteszel, 

Lovagkor, Siklópálinka, Hídépítők, Gyülekezet) Sebestyén mellett a „galeri” többi tagja (Din, 

Ákos, Zorba) kerül bemutatásra. A fiatalember és társai országos rohanásba, vad akcióba kez-

denek, huligánkodnak, lopnak, erőszakoskodnak, a maguk törvényei szerint akarnak élni. A 

ciklust záró Gyülekezet parabolájában Csaplár hőseit mint az egri vár védőit szembesíti kis-

polgári családokkal s egy külföldi turistacsoporttal az egri várudvaron. Sebestyén Dobó István 

képében a hősi eszményeket kéri számon a megrettent kirándulókon. Az erőszakos játéknak a 

múzeumigazgató vet véget. Az abszurd szituációval Csaplár azt érzékelteti, hogy a fiatalok-

nak jogunk van ahhoz, hogy eszményeikkel kiálljanak az emberek elé. A kötetben Csaplár 

Vilmos részletesen, a megfogalmazás aprólékos fegyelmével (olykor mesterséges szituációk-

ban, mesterkélt leírásokkal, párbeszédekkel) elemzi a történelmi nemtörténést, a hőstelenség 

állapotát s korát, de távlatosabb vizsgálódása jóvoltából ítéletet mond a dezillúzió romantiká-

ja, valamint Sebestyén és társai életformája fölött. A kötet záró novellájában (Ahol a sziget 

kezdődik) a fürkésző, önmagát s az embereket vizsgáló fiatalember képe jelenik meg, aki fi-

gyelni kezdi a látszólag mozdulatlan víztükröt. A Sebestyén-novellák szürrealista lebegése 

után meglepő az az érzékenység, amivel Csaplár megvillantja a cselekményt a táj, a folyó, a 

természet mozdulatlanságában. A fiatal fiú cselleng a vízparton, látszólag nem történik vele 

semmi, kívülállóként szemlélődik, mégis a novella egy antológia címévé, a fiatalember pedig 

egy nemzedék jelképévé vált. A lézengő hős időközben gondolkodó hőssé alakult. 

 

A hatvanas évek közepén-végén s a hetvenes évek elején a „farmernadrágos nemzedék” szín-

relépésével megjelent az ún. „jeans”/„farmernadrágos próza”115. Az elbeszélések tipikus szín-

                                                 
113 Uo. 142 
114 Uo. 152. 
115 „…vagyis a fiatalok útkeresése, azonosságuk jelzése életformában, nyelvben, magatartásban.” = SZABOLCSI 
Miklós, Magyar irodalom, kritika, valóság a hetvenes években = A hetvenes évek magyar irodalmáról, szerk. 
AGÁRDI Péter, Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1979, 348. 
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helyévé váltak a presszók, kiskocsmák, házibulik, s tipikus alakká nőtt a kétségbeesett, csaló-

dott, unatkozó, reménytelen, gúnyos, ironikus értelmiségi, az a bizonyos fiatalember s varián-

sai, a társadalom perifériájára sodródó, a világból kikényszerülő ifjú ember, aki úgy érzi, hogy 

nem engedik közel a kulcsfolyamatokhoz, valamiből kimaradt. A lézengő hős egy rövid peri-

ódus történelmi-társadalmi terméke volt. 1965-ben még csak Simonffy András novelláskötet-

ében találkozhattunk vele, tömeges megjelenését a ’68-as prágai intervenciót követő kiábrán-

dultság hívta életre. A lázadás azonban csak ideig-óráig („reggelig”) tartott, a kedvezőtlen 

belpolitikai fordulat, a gazdasági reformhullám 1972/73-as lefújása lezárta az átmeneti állapo-

tot, konzerválta a merevvé vált rendszert, s a rossz közérzetet. A fiatal prózaíró nemzedék 

„megtalálta a történelmi csomópontokat és azt az elrugaszkodási alapot, amely a nagyepiká-

hoz szükséges: a kelet-európai történelmet.”116 Hőseiket tágabb történelmi összefüggésbe, 

történelmi (pl. Dobai Péter: Csontmolnárok), áltörténelmi (pl. Spiró György: Kerengő), vagy 

családregénybe (pl. Lengyel Péter: Cseréptörés, Nádas Péter: Egy családregény vége, 

Bereményi Géza: Legendárium) helyezték. A lézengő hős pedig „ellökte magát a faltól, mert 

mennie kellett tovább. A sokáig ellenálló olvasó pedig lassan fölismeri, hogy a »kordokumen-

tumok« és az ifjúkori »kísérletek« között akadnak művek is, amelyek valamit megfogalmaz-

tak annak az időszaknak az emberi válságából. Valami újat megmutattak az »időszakokban« 

élő emberről.”117                    

 

  

  

 

                 

             

                                                 
116 SZILÁGYI Ákos, A lírától az epikáig = Fiatal magyar prózaírók 1965–1978, szerk. KULIN Ferenc, Akadémiai 
Kiadó, Bp., 1980, 299. 
117 CSAPLÁR Vilmos, A hősök falnak támaszkodnak és legyintenek = Uo. 313. 


