
Ködöböcz Gá bor

„MIN DENT A GYE REK KO ROM FE LÕL 
TU DOK CSAK MEG KÖ ZE LÍ TE NI”

Láz ár Er vin tü ne mé nyes élet mû vé re gon dol va ön kén te le nül eszünk be
jut nak Goe the sza vai: „Hej, szür ke min den el mé let, ba rá tom, csu pán
az élet arany fá ja zöld”. Igen, mert a rácpácegresi Mes ter mû vé sze té ben
úgy van je len a ma gyar iro da lom szí ne-vi rá ga, hogy eköz ben a má gi kus
re a liz mus te rem tõ ere jé vel az élet em ber ar cú an igé zõ tel jes sé gét tár ja
elénk. Álom lá tó re a lis ta ként és re a lis ta álom lá tó ként — a vi lág job bí tók
örök hi té vel és il lú zi ót lan sá gá ban meg ka pó böl cses sé gé vel — így vál ha -
tott õ so kak ál tal sze re tett me se köl tõ fenoménná. 

Akarj bol dog len ni, az az ta nulj meg sze ret ni — akár ez a mon dat is
le het ne Láz ár Er vin élet mû vé nek egyik lé nye gi üze ne te, ame lyet leg -
föl jebb csak ár nyal hat , de ér dem ben nem vál toz tat hat  meg a láz ári szo -
mo rú ság-re per to ár Berzsián és Didekibõl is me rõs zse ni á lis szó kre á ciója:
„lyu kas ser pe nyõ-szo mo rú ság, her vadt dá lia-ál la pot, elázottzász ló-
szomorúság, vízzeltelt-szarvasnyom-szomorúság”. 

Láz ár Er vin sze re tet re mél tó an ked ves, em be ri me leg sé get és ter -
mé sze tes sé get su gár zó vi lá gá ban ne megy szer a ke le ti fi lo zó fi ák esz mei-
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kom po nált nap ló szer ke zet jön lét re, amely a hossz met sze ti és ke reszt -
met sze ti elv kom bi ná ci ó já val a ho ri zon tá lis és ver ti ká lis ti tok za tos ság
egy ide jû je len lét ét, egy szer smind a sze mé lyes és sze mély te len vo nat ko -
zá sok ál lan dó érint ke zé sét, szub jek tív és ob jek tív tar tal mak szün te len
pár be széd ét va ló sít ja meg. Ács Mar git kö tet szer kesz tõ ként és szö veg -
gon do zó ként is pél da sze rû en ki vá ló mun kát vég zett, ami a könyv át te -
kint he tõ sé gét, be fo gad ha tó sá gát és él vez he tõ sé gét je len tõs mér ték ben
elõ se gí ti. A nagy kö rül te kin tés sel és gon dos ság gal ké szí tett jegy zet ap pa -
rá tus is ezt a célt szol gál ja, akár csak a szer kesz tõ lényegretörõen prak ti -
kus, ta pin ta tos fi gye lem re val ló ma gya rá zó jegy ze tei a kö tet vé gén.

A Nap ló mû fa ji lag és be széd for mák te kin te té ben rop pant vál to za tos,
hi szen a sze mé lyes és his tó ri ai élet vo nat ko zá sok mel lett bib li ai idé ze tek,
klas  szi ku sok tól és pá lya tár sak tól va ló ven dég szö ve gek, könyv aján lók,
kiállításmegnyitók, em lé ke zé sek, val lo má sok, ref le xi ók, lá to má sok, láz -
ál mok, tû nõ dé sek, anek do ták, gyer mek mon dó kák, arany kö pé sek, le -
gen dák, öt let sze rû fel jegy zé sek, szó já ték ok és kre a tí van nyelv öl tö ge tõ
pa ra dig ma so rok te szik te ma ti ka i lag és nyel vi leg is iz gal mas sá, sok szí nû -
vé és ré te ge zet té. A ha gyo má nyos nap ló for má tól az a lé nye ges el té rés
kü lön böz te ti meg, hogy Láz ár Er vin a kö tet leg je len tõ sebb ré szét ké pe -
zõ Nagy fü zet be igen gyak ran egész no vel lá kat és/vagy me sé ket jegy zett
le, ame lyek ki sebb-na gyobb vál toz ta tá sok kal ké sõb bi kö te te i ben lát tak
nap vi lá got. Kö zü lük né há nyat ta lá lom ra ki ra gad va: a Sza már fül vég le -
ges vál to za ta a Tüvüdsz ivigy, a Bab Ber ci jót tesz a Bab Ber ci ka land jai,
A bõ be szé dû Ar nold Anasz táz a De cem ber tá bor nok, A leg ki sebb bo szor kány a
Hap ci ki rály, A zöld lific és a Tó tá gas A ma nó gyár, A baj nok, A cir kusz és
A le lenc pe dig a Csil lag ma jor cí mû kö tet ben je lent meg.

Láz ár Er vin meg ka pó at mosz fé rá jú nap ló já ban szo mo rú an vi dám
és vi dá man szo mo rú tör té ne te ket for mál ab ból az élet anyag ból, amit
úgy mond a na pok hor da lé ká nak szok tunk ne vez ni. Ön saj ná lat és ön -
ámí tás nél kü li il lú zi ót lan ság, a meg pró bál ta tá so kon és vi szon tag sá go -
kon fö lül emel ke dõ fe gyel me zett ség és irigy lés re mél tó lé lek de rû szer -
ve zi és ala kít ja a tör té ne tek vi lá gát. A sö tét ár nyak kal vi as ko dó elé gi -
kus ság tól az idil li kus mi nõ ség gel érint ke zõ de rûs lá tás mó dig, a lí rai
rész vét tõl a csil lám ló já té kos sá gig sok fé le hang nem szí ne zi a tör té ne tek
par ti tú rá ját. A ha tás me cha niz mus szem pont já ból is fon tos moz za nat,
hogy a tör té net mon dó (me sé lõ, nap ló író, el be szé lõ) nem fél az õszin te
meg ren dü lés, il let ve az ön fe ledt öröm gesz tu sa i tól, s a nap ja ink ban
avítt nak tar tott, le saj nált ér zés mi nõ sé ge ket oly mó don kel ti élet re,
hogy so ha sem esik túl zá sok ba.
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er köl csi su gal la ta it fe dez het jük föl. Tõ le ta nul hat juk meg, hogy öröm
csak la za lé lek re száll, de azt is üze ni, hogy a bölcs a hi bák ra mint
gyöngy sze mek re néz. A bel sõ bé ké hez és kül sõ har mó ni á hoz ve ze tõ
úton ar ra is rá esz mél tet, hogy „ne akarj fon tos len ni, csak sze ress és
fon tos le szel”. Az sem ke vés bé lé nyeg te len, ami az em be ri ki tel je se dés
és az õszin te bol dog ság le he tõ sé gét kí nál ja: „csak ak kor nyílsz meg iga -
zán, ha el fe lej ted, hogy vi rág vagy”. 

Bár mily meg le põ en han goz zék is, Láz ár Er vin a sze re tet misz ti kát a
tu dás misz ti ká val öt vö zõ szem lé let mód ja ré vén Ham vas Bé la kö ze li ro ko -
na. Az alap mo ti vált sá guk ban mély sé ge sen egy lé nye gû élet mû vek ben az
éber ség ál ma az álom éber sé gé vel egé szül ki. A lát szat és a lé nyeg re lá ci -
ó já ban ez azt a fel is me rést hor doz za, hogy „fe cseg a fel szín és hall gat a
mély”. Az egész re te kin tõ, az egy ség tu dat és lét tel jes ség igé ze té ben élõ
Ham vas Bé la és Láz ár Er vin szá má ra ez a vi lág szük ség sze rû en ir re á lis,
ho má lyos, il lu zó ri kus, szem fény vesz tõ és ab szurd. Ket te jük tes ta men tu -
má nak egyik leg fon to sabb üze ne te ta lán az le het, hogy az egé szet csu kott
szem mel, ha úgy tet szik az éber álom ré vén le het a leg tisz táb ban lát ni. 

Láz ár Er vin sze rény sé gé ben sú lyos és sú lyos sá gá ban sze rény pél dá -
za tai vé gül is olyan lét fi lo zó fi ai ta nul sá got hor doz nak, ami éle tünk és
em ber sé günk ab szo lút meg bíz ha tó iránytû je ként, il let ve pró ba kö ve ként
szol gál hat. A ma gát na iv, gyer me teg lé lek nek tar tó író tud ja a külsõ-bel -
sõ har mó ni á hoz ve ze tõ leg fon to sabb tit kot: sze re tet tel jes iró ni á val
szem lél ni ön ma gunk és em ber tár sa ink kö vet ke zet len sé ge it, esen dõ sé -
ge it. Mû ve i nek zö me er rõl a ti tok ról leb ben ti föl a fáty lat: a jó ság, a lel -
ki szép ség, a tö rek vés, a sze re tet igaz gyön gyei ál tal mi ként le het nénk
õszin tén bol do gok. Be ava tás jel le gû tör té ne tei ép pen az ál tal hor doz nak
kü lön le ges mû vé szi ér té ket és szel le mi iz gal mat, hogy a köz vet le nül ér -
zé kel he tõ fi zi kai vi lág vég ös  sze ge ként a me ta fi zi ka je le nik meg. 

A nap ló ref lex ív, önreflexív mû fa ji ter mé sze té bõl adó dó an szu ve rén
mó don mû kö dõ, ván dor ló tü kör, me lyet a vi lág nak és ön ma gá nak tart
a nap ló író em ber. A ki emel ke dõ életmû vet al ko tó szer zõk (Márai Sán -
dor, Né meth Lász ló, Il  lyés Gyu la, Nagy Lász ló, Sü tõ And rás, Fe ke te
Gyu la, Fo dor And rás) pél dá ja is bi zo nyít ja, hogy a magasirodalomban
né mi leg ta lán alul ér té kelt mû faj mi lyen prak ti kus, mû vé szi leg is meg -
té rü lõ ha szon nal jár, mi köz ben az eg zisz ten ci á lis szem pont ból szem lélt
és fe le dés tõl meg men tett kül sõ-bel sõ tör té né se ket ne megy szer tör té -
nel mi ös  sze füg gés ben és egye te mes em be ri ho ri zont ban ra gad ja meg. 

Láz ár Er vin sok funk ci ós, ilyen-olyan fü ze te i nek (Nagy, Ko re ai, Bar -
na, Zöld, Kisszé ke lyi) át gon dolt egy be szer kesz té se ré vén egy olyan meg -
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(álom, mun ka, írás, toll/író esz köz, vö rösbor, uta zás, fõ zés, szur ko lás,
ven dég sé gek, sze rep lé sek, be szél ge té sek, egész ség, köz ér zet, is me rõ -
sök, csa lád tag ok, Nagy sze der fa, stb.), il let ve az ál lan dó, vis  sza-vis  sza té -
rõ hely szí nek (Bu da pest, Pécel, Kis szé kely, Rácpácegres). Ezek a sa já -
tos rit mu sú, meg le he tõ sen sza bálysze rû is mét lõ dé sek né mi képp a
Varázs hegy re em lé kez te tõ mó don egy faj ta dra ma ti kus jel le gû ze nei
szer ke ze tet köl csö nöz nek a könyv nek. Eh hez kap cso ló dik a pá lya tár sak
(írók, köl tõk) leg kü lön fé lébb kon tex tus ban tör té nõ em lí té se, akik kö zül
leg gyak rab ban Nagy Lász ló, Bertha Bulcsu, Szakonyi Kár oly, Alföldy
Je nõ, Ágh Ist ván, Csor ba Gyõ zõ, Búth Emí lia, Anga Má ria, Csoóri
Sán dor, Ka lász Már ton, Szé kács Ve ra, Csu kás Ist ván, Do mo kos Má tyás
és Gyurkovics Ti bor ne ve for dul elõ. Nem szá mít va per sze a köl tõ ki -
vá ló pró za író fe le sé gét, Vathy Zsu zsát. Bi zo nyos sport ri por te rek (Kné -
zy Je nõ, Csisztu Zsu zsa, Komlósi Gá bor) is ki tün te tett fi gye lem ben ré -
sze sül nek, leg in kább nyelv he lyes sé gi, sti lisz ti kai hi bá ik mi att. 

A ma gam faj ta meg szál lott sport ra jon gó szá má ra kü lö nö sen em lé -
ke ze te sek azok a szö veg he lyek, ahol az ép pen ak tu á lis sport ese mé nyek -
re (olim pia, fo ci-Eb, ké zi lab da- és ví zilab da-vébé) utal az író. Ezek kö -
zül em lí tek né há nyat: „Az elõbb ért vé get a ma gyar-ko re ai nõi ké zi lab -
da vi lág baj no ki elõ dön tõ, gyõz tünk 40:38-ra. Szívszorulva druk ko lok a
lá nyok nak.” „Ma kez dõ dik a fut ball Eu ró pa-baj nok ság […] Csak azért
írok, mert Bé ké si Bé lá tól aján dék ba ka pott õsöreg tv-nk ki nyif fant (10
éve kap tuk kb.), és nem tu dom raj ta néz ni a cseh—hol land mec  cset.
Mert csak árny ké pe ket lá tok. Kü lön ben is fo ci mér ge zé sem van. Min -
den nap két meccs, tra gi ku san sok.” „Teg nap jöt tünk, az olim pia mi att
egy új kis Thomson tv-vel […] Kivá ló an mû kö dik. Az is vi lá gos lett,
hogy az olim pi át nem le het ilyen in ten zi tás sal néz ni. Ki kell vá lasz ta ni
egy-két adást, mert kü lön ben meg bo lon dul az em ber.” „Teg nap jöt -
tünk. Ga bi ka há za fö lött el rö pült két hol ló. Var jú — mond ta Bé ni, mi re
az egyik meg szó lalt jó mély hol ló-han gon. Va la mi ért azt kép zel tem,
hogy a hol lók sze ren csét hoz nak. Úgy hogy es te biz tos vol tam ben ne,
hogy meg nyer jük a ví zi lab da vi lág baj no ki dön tõt. Meg is nyer tük.”

Láz ár Er vin Nap lójá ban az afo risz ti kus szel le mes ség, a jó ízû hu mor
és csil lám ló já tékos ság szin te ki fogy ha tat lan bõ ség gel van je len. Ilye ne -
ket min de nütt ta lá lunk, de a leg szó ra koz ta tóbb pél dák a Bar na fü zet bõl
va lók. „Ker tész Zsu zsa gyö nyö rû ba ki ja: A meg bu kott dik tá tor (Du -
valier) he lyett: BUKTÁTOR. 1987 vé gén: or ga niz mus he lyett or gaz -
mus. Fel szí nén ap ró or gaz mu sok él nek”; „Zsi ga: Hú, de sós ez a ten -
ger! Jö võ re olyan ten ger hez men jünk, ame lyik cuk ros!”; „A ter mé szet
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A szer zõ — ma nap ság már-már uni kum szám ba me nõ ki vé tel ként — a
gyer mek ko ri tisz ta ság ér ték több le té vel gaz da gít ja, a haj da ni rom lat lan -
ság él mény- és ér zé keny ség for má i val mû köd te ti el be szé lõi ho ri zont ját.
Ez an  nyit tesz, hogy a so kat ta pasz talt csa lád apa élõ és ele ven kap cso -
la tot tart fenn va la mi ko ri ön ma gá val, kis, kö lyök ko ri én jét egy pil la nat -
ra sem fe lej ti el. Jól tud ván azt, hogy „ami volt, az van na gyon”. Mi köz -
ben az egy ko ri gyer mek cso dák ra fo gé kony sze mé vel ké pes néz ni és
lát(tat)ni, a haj dan volt vi lág tü kör cse re pei kö zött bot la doz va je len be li
adott sá gát, sze re pét, le he tõ sé gét is re á li san, pon to san ér zé ke li. Leg in -
kább ta lán en nek kö szön he tõ, hogy a meg seb zett, oly kor meg alá zott
em ber po zí ci ó ján túl lép ve Láz ár Er vin ér vé nyes, erõt és mél tó sá got su -
gár zó vá la szo kat (aján lá so kat) tud fel mu tat ni írá sa i ban. Az élet hely ze -
tek eset le ges sé gét, az em be ri vi szony la tok esen dõ sé gét ál ta lá no sabb és
egye te me sebb ös  sze füg gés rend be ál lít va, tör té net mon dói at ti tûd jét tá -
gí ta ni és táv la to sí ta ni tud ja. Az egy más ra utalt sá got és köl csö nös sé get
hang sú lyo san meg je le ní tõ me sék ben és no vel lák ban az élet vo nat ko zá -
sok és va ló ság szin tek ez ál tal vál nak iga zán esz mél te tõ vé és él mény sze -
rû vé. Ka tar ti kus mó don fi gyel mez tet ve min den re mény be li ol va sót oly
gyak ran el fe le dett alap hely ze tünk és alap mo ti vált sá gunk lé nye gé re: mi,
em be rek, tag jai va gyunk egy más nak és ré szei a nagy egész nek. 

A nap ló mû faj fo ko zot tan sze mé lyes és dialogikus ter mé sze té bõl adó -
dó an az író je len eset ben is ál lan dó pár be szé det foly tat az idõ vel, a tör -
té ne lem mel, Is ten nel, a vi lág gal és az el mú lás sal. Az ide kí ván ko zó ref le -
xi ók lét el mé le ti, tör té net- és er kölcs fi lo zó fi ai szem pont ból is rop pant ta -
nul sá go sak és to vább gon do lás ra mél tók. Íme, né hány jel lem zõ pél da:
„A sze re tet nem ál do zat vál la lás, ha nem élet szük ség let (nél kü löz he tet len
az élet hez)”, „Na gyon sok sze re tet, na gyon sok jó cse le ke det, na gyon sok
hasz nos mun ka át fog ja ala kí ta ni a vi lá got, a ma i nál magasabbrendûvé”,
„Is ten sze ret ben nün ket. És fü tyül min den ki sa já tí tás ra. Is ten nem tö rõ -
dik sem mi lyen kül sõ ség gel és ma gya rá zat tal és dog má val és li tur gi á val.
Is ten csak a te tisz ta szí ved del tö rõ dik”, „El maf fi á so dott a vi lág. Ki csi -
ben, nagy ban csak sa ját vagy leg föl jebb egy kis cso port anya gi és ha tal mi
ér de kei moz gat ják az em be re ket. Nincs is ten hit. Nincs nagy cél. Csak az
ön zés, a rö vid tá vú sa ját ér de kek”, „Egy szer csak ar ra éb re dünk, hogy a
tel jes ség, ami re vá gya koz tunk, amit min den erõnk kel meg akar tunk va -
ló sí ta ni, nagy részt hi á nyok ból áll”, „Aki tá vo lo dik Is ten tõl, az is kö ze le -
dik hoz zá, csak a hos  szab bik utat vá lasz tot ta. Fél úton le he tek.”

A Nap lóban ol vas ha tó írá sok kontextuális ös  sze füg gés rend jét és
szö veg ko hé zi ó ját nagy mér ték ben erõ sí tik a motivikus is mét lõ dé sek
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kór ház ba, kön  nyen le het, a jö võ hé ten már meg is mû te nek. […] Mi -
kor látsz új ra, Kis szé kely?”    

A Nagy Lász ló ál tal Tün dér nek s An gyal nak, a Nagy Gás pár ál tal
pe dig Bol dog Kút ásó nak ne ve zett Láz ár Er vin ön ma gát Kálvintéri La -
jos nak hív ta. A Kis szé ke lyi fü zet 2002. má jus 2-én kelt be jegy zé sé ben ez
ol vas ha tó: „Teg nap megint so kat gon dol tam Kál vinté ri La jos ra. Azért
vál lal ja he lyet tem az írást, mert én haj lan dó va gyok lel kem re ven ni a
múlt ját. Na hát! Az öt let tel elég szé pen el ját sza doz tam, de a lé nyeg ho -
mály ban ma radt.” Anél kül, hogy az önstilizáció és ön meg sok szo ro zás
mû vé szi lé lek ta nát vizs gál nánk, a hit val lás ként is ér tel mez he tõ al te re gó
kap csán el sõ sor ban a Kál vin té ri temp lom ra, il let ve Ször nye teg La jos ra,
a leg jobb szí vû be he mót ra gon dol ha tunk. Ilyen for mán a te li ta lá la tos
alak más hold ud va rá ban a szak rá lis és a pro fán, az éte ri és a dé mo ni mi -
nõ ség pa ra dox pár hu za mos sá ga és köl csö nös fel té te le zett sé ge je le nik
meg. Mint egy emblematikus mó don utal va ar ra a bi po lá ris lét mo dell re
és õsi vi lág ta pasz ta lat ra, amely Láz ár Er vin mû ve i ben sö tét ség és vi lá -
gos ság, jó és rossz, animalitás és divinitás örök küz del mé ben fe je zõ dik
ki. Egyik ol da lon a jó sá gos tün dé rek és an gya lok, a má si kon pe dig a ré -
misz tõ szörny alak ok és bo szor ká nyok tes te sí tik meg ezt a két pó lu sú
világ ren det. Láz ár Er vin azért le het „bol dog kút ásó”, mert az em be ri lé -
lek mély sé ges mély kút ja i ból (vol ta kép pen a kol lek tív em lé ke zet bõl) fel -
szín re ho zott rém sé ge ket és ret te ne te ket a meg ne ve zés nyel vi ere je által
nem csak ural ni, de hu ma ni zál ni is ké pes. Mert — ahogy a má sik ráceg -
resi köl tõ ír ja — „aki szé pen ki mond ja a ret te ne tet, az zal föl is old ja”.

Koncz Ta más

GON DO LA TOK LÁZ ÁR ER VIN NAP LÓ JÁ RÓL

2007-ben, egy év vel Láz ár Er vin ha lá la után az Osiris — mint a szer zõi
ha gya ték gon do zó ja — ki ad ta a szer zõ Nap lóját. Te kin té lyes, ke mény -
táb lás kö tet, 22 év be jegy zé se i nek, mû hely mun ká já nak mél tó ös  sze fog -
la lá sa. A bo rí tón ma ga Láz ár Er vin lát ha tó, ahogy fel néz írás köz ben,
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nagy di let táns. Már mint mû vész nek. Ter mé szet nek majd nem tö ké le -
tes”; „A túl vi lá gon a jó kat vár ják az ör dö gök”; „Her ná di, Galsai te me -
té sén: »Egyébként a ha lál egy jó po fa do log«”; „Eb ben a le szá mo lás ban
a ma gam ki se lej te zé se is ben ne fog lal tatik. (Le szá mo lás a sztá li niz mus -
sal)”; „Az em ber nem olyan, mint a disz nó, az em ber min dent ki bír.
(orosz köz mon dás)”; „Lé lek ván dor lás: Már olyan sok em ber van, hogy
nem mind nek jut lé lek”; „Az író ak kor író, ha ír. Egyéb ként szófosnok
vagy szem fény vesz tõ”.

A Nap ló egé szét vé gig kí sé rik a jel leg ze te sen Láz ár Er vin re val ló,
be szé des ne vû, oly kor meg mo so lyog ta tó an gro teszk fi gu rák. Olya -
nok ra gon dol va, mint pél dá ul Baramburác Bumburác, a hét pró bás
csirkefognok, Duzma Dözmõ, a föld ter he burbók, Riz Tejbeg, a nor-
gol óri ás, Ri ma pén te ki Ri mai Péntekh, a rácpácegresi pa ti kus, Senti
Lupucánia Leo pardina, a min den evõ bo szor kány és ja vas as  szony,
Lapázi Lopez, Grafo Mánuel. (Le het, hogy ezek va gyunk mi, hi va tá -
sos írók és ol va sók?)

Az önreflexív ter mé sze tû meg nyil vá nu lá sok so rá ban meg szám lál ha -
tat la nul sok a szer zõ egész sé gi ál la po tá ra, köz ér ze té re és mun ka ked vé -
re vo nat ko zó meg jegy zé s. Ezek kö zül idé zek né há nyat a Kis szé ke lyi fü -
zet bõl: „Mély de pres  szió. Le het sé ges, hogy a ki ál lí tás meg nyi tás mi att?
Vagy a fotóalbumszöveg ígé ret mi att? Vagy mert ki de rült, hogy ál lan -
dó an 200 kö rü li a vér nyo má som? Nyo mo rék sá gom fo ko zó dik.”
„A mun ka meg nem megy. Mint az érc kon gás olyan a szö veg. Le het,
hogy a szí vem mé lyén már nem ér de kel?” „Két na pig olyan vol tam,
mint az õszi légy. Csak alud tam meg alud tam, az al vás szü ne té ben Né -
meth Lász lót ol vas tam. A fé nyes ész min dig rá éb reszt, hogy mi lyen bu -
ta va gyok. Ma reg gel re, mint ha mi sem tör tént vol na, úgy ér zem, új ra
egész sé ges va gyok. Még né mi ener gia is van ben nem.” „Úgy írok,
mint ha görcs állt vol na a ke zem be, va gyis hogy görcs áll a ke zem be, ha
ilyen gör csö sen írok. Jobb is, ha ab ba ha gyom.” „Ki kel le ne ta lál ni egy
so ha sem volt nya ra ló he lyet. Egy kis szi ge tet a Nin csen óce án ban. Oda
já runk nya ral ni. Ki ta lált óce án ki ta lált szi ge té re, ki ta lált benn szü löt tek
kö zé. Min den éde ni és kü lön le ges.” „Kis szé kely em be ri hely. Kár vol -
na meg vál ni tõ le. […] Fél na pos le ug rás. Csak hogy lás suk. De így is
érez ni, hogy Ksz. mi lyen fon tos és men  nyi re hoz zá tar to zik az éle tünk -
höz. Re u ma gyár ide vagy oda.” „Úgy lá tom, nem va gyok haj lan dó
sem mi lé nye ges rõl ír ni. Se fon tos ról, se fontostalanról.” És vé gül áll -
jon itt Láz ár Er vin Nap ló já nak utol só be jegy zé se (2006. jún. 17.) a Kis -
szé ke lyi fü zet bõl: „Ma mond ja meg az or vos, mi kor kell be fe küd nöm a
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