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I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
 
Települési Értéktár Bizottság, POLGÁRMESTERI HIVATAL, 2119 Pécel, Kossuth tér 
1. +36 (28) 662 007, ertektar@pecel.hu 
 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
 
Név: Települési Értéktár Bizottság, Pécel, Heltai Miklós elnök 
Levelezési cím: 2119 Pécel, Korányi u.14.  
Telefonszám: +36 (28) 788 940 
E-mail cím: heltai.miklos@digikabel.hu 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 
1. A nemzeti érték megnevezése    
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
 � agrár- és 

élelmiszergazdaság 
� egészség és életmód � épített környezet 

 � ipari és műszaki 
megoldások 

x kulturális örökség � sport 

 � természeti környezet � turizmus és vendéglátás  
 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:  
Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa művei. 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
 � települési � tájegységi x megyei � külhoni 

magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 
leírása: 
Lázár Ervin (1936-2006) Budapesten született 1936. május 5-én. Édesapja Lázár István 
uradalmi intéző, édesanyja Pentz Etelka. A Tolna megyei Alsó-Rácegrespusztán – ahol 
a Lázár-család 1951-ig élt – töltötte gyermekéveit. Iskolába a környező falvakba járt. 
1950 októberétől a szekszárdi Garay János Gimnáziumban tanult tovább s 1954-ben ott 
érettségizett. Felsőfokú tanulmányait az érettségi évében kezdte meg a budapesti Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Bölcsészkarán, újságíró szakon. Az Eötvös-kollégiumban 
lakott. 1956-ban a harmadévesek kötelező szakmai gyakorlatát Nyíregyházán töltötte, 
majd 1957-ben Pécsre került. 
Mivel 1959. február 1-jétől az Esti Pécsi Napló újságíróként alkalmazta, az egyetemen 
ugyanez év decemberében különbözeti vizsgát tett, és tanulmányait magyar szakon, 
levelező tagozaton folytatta. 1961-ben szerzett magyartanári diplomát.  



1959-től 1963-ig dolgozott az Esti Pécsi Naplónál. 1964. január 1-je és 1965. március 
15-e között a Dunántúli Napló s egyidejűleg a Jelenkor munkatársa volt. Újságíróként 
igazi műfaja a riport. 1965 márciusában Budapestre költözött: az Élet és Irodalomhoz 
került tördelőszerkesztőnek, ahol 1971. április 30-ig állt alkalmazásban. Ettől kezdve 
1989-ig szabadfoglalkozású író. 
1971 és 1980 között Pécelen élt, véglegesen 1980-ban költözött Budapestre. 
1989-ben – a lap első számának megjelenéséig – az Új Idők szerkesztőbizottságának 
tagja volt. A Magyar Fórum alapító tagja; a lapnál 1989. október 1-jétől 1990. 
augusztus 10-ig főmunkatársként dolgozott. Majd olvasószerkesztőként 1990. augusztus 
11-től 1991. május 9-ig a Magyar Napló, 1991. május 10-től 1992. január 15-ig a Pesti 
Hírlap, 1992. január 16-ától augusztus 31-ig a Magyar Nemzet munkatársa volt. 1992 
szeptemberétől a Hitel olvasószerkesztője.  
Tagja volt 1959-től 1994-ig a Magyar Újságírók Országos Szövetségének, ahol 1991 és 
1994 között az etikai bizottság munkájában is részt vett. A Magyar Írószövetségbe 
1969-ben lépett be, sokáig választmányi tag volt. 1994-től a Magyar Művészeti 
Akadémia tagja.  
Számára meghatározó volt a gyermekkor alapélménye: inspirációi java részét – 
bevallottan – onnan meríti. Stílusa filmszerű, „láttató” (szövegei a rádiós, színpadi és 
filmes feldolgozások alapjául szinte kínálják magukat); dialógusai balladisztikusan 
tömörek. Nyelve egyéni, játékos, melyet sajátos humora, iróniája több jelentésréteggel 
gazdagít. Írásainak középpontjában mindenkoron a morális értékek problematikája állt. 
Első megjelent novelláját 1958-ban a Jelenkor közölte.  
1964-ben jelent meg A kisfiú meg az oroszlánok című meseregénye a Móra Kiadó 
gondozásában, későbbi állandó illusztrátora, Réber László rajzaival. 1966-ban 
Csonkacsütörtök címmel látott napvilágot első elbeszéléskötete, amelyet rövidesen 
követett a második: Egy lapát szén Nellikének (1969), majd a – már az abszurd jegyeit 
is magán viselő – harmadik: Buddha szomorú (1973).  
Jellemző műfaja továbbra is az elbeszélés és a mese; A fehér tigris (1971) című, 
groteszk hangvételű regénye az egyetlen maradt.  
Meséi példa nélkülien új, jellegzetes hangon szólaltak meg, s ez olvasói körében a 
rajongásig népszerűvé tette. A Hétfejű Tündér (1973) című kötete két kiadónál 
nyolcszor jelent meg nyomtatásban, s számos színpadi adaptációja is készült – amelyek 
közül a Kőváry Katalin rendezte első előadássorozat (bemutató: 1976. február 6.) azért 
is jelentős, mert biztosította az író számára, hogy továbbra is szabadúszó legyen. 
Berzsián és Dideki (1979) című meseregényéért – amely szintén több feldolgozást ért 
meg; Lengyel Pál például megrendezte színházi és bábszínházi produkcióként egyaránt 
– a nemzetközi zsűri 1982-ben Andersen-diplomával tüntette ki. A Négyszögletű Kerek 
Erdő (1985) című kötet megkapta az Év Könyve jutalmat – később a Bab Berci 
kalandjai (1989), valamint a Csillagmajor (1996) nyerte el ugyanezt.  
A Magyar Rádió Elnöksége I. díjban részesítette a Rádiószínház 1986. évi kishangjáték-
pályázatára benyújtott Ó be szép az élet, s minden más madár című hangjátékáért. 
Hangjátékai A Franka Cirkusz összefoglaló cím alatt 1990-ben kötetbe gyűjtve jelentek 
meg. Közülük A hang címűt Rózsa Pál zenéjével Sándor János operaszínpadra állította. 
A legkisebb boszorkány című mesejátékáért 1991-ben megkapta az Új Magyar 
Hangjáték – 1990 pályázat szerzői díját.  
Az Év Gyermekkönyve kitüntetésre – amelyet az IBBY (Nemzetközi Gyermekkönyv 
Tanács) Magyar Bizottsága adományoz – meséit három alkalommal találták 
érdemesnek: az 1989-es év díjazottja a Bab Berci kalandjai lett; az 1990-esé a Lovak, 
kutyák, madarak; az 1993-asé pedig A manógyár.  



A bábjáték műfajához is vonzódott (1992–93 folyamán rövid ideig az Állami 
Bábszínház dramaturgja volt). A legkisebb boszorkány bábdarabként is sikert aratott s az 
Árgyélus királyfi eleve bábszínpadra íródott.  
Elbeszélései többféle összeállításban, több kiadásban is olvashatók; a legbővebb 
válogatást a Hét szeretőm (1994) című kötet tartalmazza. Csillagmajor (1996) 
cikluscímmel – a szülőföld, a puszta hangulatát idéző – új elbeszéléseivel jelentkezett, 
majd Kisangyal (1997) összefoglaló cím alatt régebbi és még meg nem jelent 
novelláiból válogatott.  
2006. december 22-én hunyt el Budapesten. 
 Fontosabb díjak, elismerések:  
1974 – József Attila-díj 
1980 – a Művészeti Alap Irodalmi Díja 
1981 – Állami Ifjúsági Díj 
1982 – Andersen-diploma 
1985, 1989, 1996 – Az Év Könyve-jutalom 
1989, 1990, 1993 – Az Év Gyermekkönyve-díj (IBBY) 
1990 – Déry Tibor-jutalom 
1992 – a Soros Alapítvány Életműdíja 
1995 – MSZOSZ-díj 
1996 – Kossuth-díj 
1999 – Pro Literatura-díj 
2005 – Prima Primissima-díj 
Felesége, Vathy Zsuzsa (Pápa, 1940 - 2017) elemi és középiskolai tanulmányait 
szülővárosában végezte, 1958-ban érettségizett. Felsőfokú tanulmányokat a Veszprémi 
Vegyipari Egyetemen folytatott. 1965 és 1970 közt a százhalombattai olajfinomítóban 
dolgozott vegyészmérnöki beosztásban. 1970-ben elszegődött újságírónak, a Képes 7 
gyermekrovatát szerkesztette, 1970-től folyamatosan jelentek meg novellái, 
elbeszélései, riportjai, kisregényei kötetekben is a Magvető, a Kozmosz, az 1990-es 
évektől a Pesti Szalon és a Palatinus kiadóknál. 1990 és 1992 közt a Kortárs című 
szépirodalmi folyóiratnál a prózarovatot vezette, 1992 óta szabadfoglalkozású író. 
Szépirodalmi munkái életútjának forrásaiból táplálkoznak, ábrázolja a gyermek- és 
ifjúkort, a nemzedéki ellentéteket, a fiatalok helykeresését, az életmódváltás nehézségeit 
és kudarcait. Környezetrajzai hitelesek és pontosak, képes a dolgok és az atmoszféra 
realisztikus megragadására. A szociográfiai szépirodalom jeles képviselője. 
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 
Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa alkotó éveik egyik jelentős korszakában éltek Pécelen. 
Mindketten bekapcsolódtak a helyi társadalmi-kulturális életbe, rendszeres résztvevői 
voltak az irodalmi-zenei, képzőművészeti összejöveteleknek, ezeken alakult ki 
barátságuk Karsai Zsigmonddal, s a helyi értelmiség irodalmi-közéleti érdeklődésű 
képviselőivel. Jelentős szerepük volt mindkettőjüknek társasélet korábbi 
hagyományainak éltetésében, folytatásában, a Ráday-klub, később a Péceli Olvasókör 
(ma: Karsai Zsigmond Baráti Társaság) kialakulásában. Összejöveteleiken Budapestre 
költözésük után is rendszeresen részt vettek, többször előadóként is. 
Lakásaik a Petőfi utcai lakótelepen, majd édesapja házában, a Kölcsey utcában szinte 
irodalmi szalonként vonultak be a péceli köztudatba. 
Lázár Ervin természetkedvelő volt, gyakran kijárt a Várhegyre, a Csunyába gombászni 
(fantáziáját erősen foglalkoztatta ez az érdekes tájnév), irodalmi élményanyagának 
jelentős részét merítette a péceli tájból. 



A péceli közvélemény befogadta mindkettőjüket, s elismertségük növekedésével együtt 
nőtt szerepük, jelentőségük a lokálpatrióta érzelmekben, egyre inkább „őspécelieknek” 
tekintették őket. Lázár Ervin mesekultusza az iskolákban, óvodákban még életében 
kialakult, a vetélkedők, ünnepségek, együttlétek nélkülözhetetlen részévé vált a 
mesejátékok bemutatása, a mesék felolvasása.  
 Lázár Ervin ismert művei közül A fehér tigris (1971), A Hétfejű Tündér (1973), a 
Berzsián és Dideki Pécelen születtek, a Zsiga föstő fest és a Négyszögletű kerek erdő 
közvetlenül Pécelhez kötődik.  
Vathy Zsuzsa riportkönyve: Úgy hívták, hogy nyúlpatikus szintén péceli vonatkozású, 
riportalanyai az itteni mezőgazdasági szakmunkásképző diákjai voltak. 
 
Ugyanakkor előterjesztésünkből és a szakirodalomból is nyilvánvalóan kitűnik: 
Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa irodalmi jelentősége túlnő a péceli kereteken, ezért 
indokoltnak tartjuk, hogy Pest Megye Értéktárában mindketten Pécellel 
összekapcsolva legyenek jelen. 
 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források): 
• Lázár Ervinről az olvasólámpa fénykörében | Pedagógiai Folyóiratok 
folyoiratok.ofi.hu/konyv-es-neveles/lazar-ervinrol-az-olvasolampa-fenykoreben 
• Könyv: Lázár Ervin élete és munkássága (Komáromi Gabriella) - Libri 
https://www.libri.hu/konyv/komaromi_gabriella.lazar-ervin-elete-es-munkassaga.html 
• ÍRÓI NÉVADÁS LÁZÁR ERVIN MŰVEIBEN GECSEY SÁNDORNÉ ... 
doktori.btk.elte.hu/lingv/gecseysandornepappkatalin/diss.pdf 
• Komáromi Gabriella Lázár Ervin élete és munkássága, Osiris, Budapest, 2011. 
 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: ----- 
 
III. 
MELLÉKLETEK 
 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-
dokumentációja: 
• Lázár Ervin – Wikipédia https://hu.wikipedia.org/wiki/Lázár_Ervin 
• PIM.h – Lázár Ervin életrajza, digitalizált művei  
pim.hu/object.C27E354E-D01E-4A07-89B9-E0F917AA3CF1.ivy 
• Vathy Zsuzsa – Wikipédia hu.wikipedia.org/wiki/Vathy_Zsuzsa 
 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő 
dokumentumok, támogató és ajánló levelek: 
 
Dr. Komáromi Gabriella egyetemi magántanár: 



 



Támogató 
nyilatkozat 
Ekler Andrea kritikus 
 

 



      
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 

 


