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Régóta kacérkodik az írás-
sal Lázár Csaba. Amint a 
csíkszeredai rádiós mű-

sorvezető, üzletember meséli, 
mindig is írt, már iskolás ko-
rában is próbálkozott a diák-
újságban, de sosem volt eléggé 
motivált, hogy be is fejezze az 
elkezdett műveket.

Indítékra volt szüksége

„Most megvolt a motiváció, 
a nagylányomnak szántam a 
könyvet szülinapi ajándéknak. 
Aztán persze nem bírtam ki a 
szülinapig, amikor elkészült, 
akkor odaadtam mindhárom 
lányomnak egy-egy példányt” 

− osztotta meg. Először csak 
25 példány készült el a könyv-
ből, de aztán mások biztatására 
is úgy döntött, nagy példány-
számban is megjelentetik – új-
ságolta az elsőkötetes szerző, 
aki C.S. Lazzar néven publikál-
ta az ifjúsági kalandregényt. 
Az utolsó őrző fantasztikus tör-
ténetének pillérei személyes 
indíttatásúak. Egyiptom misz-
tikus világa a párja révén fog-
ta meg a szerzőt, egy másik 
vezérmotívum, a varázslás pe-
dig a nagylánya világa. „Ő min-
den ilyen könyvet végigolvasott, 
és a Harry Potter-történetek 
a kedvencei, de én próbáltam 
a varázslást kissé másként, 

úgymond valósághűbben meg-
közelíteni, úgy, hogy akár elkép-
zelhető is legyen, hogy van ilyen” 
– mesélte Lázár. Az írói álnevet 
azért találta ki, hogy a lányai 
ne jöjjenek rá azonnal, ki írta a 
könyvet, amikor odaadja nekik.

Kedvező visszajelzések

Az első visszajelzések a csa-
lád, a közeli barátok, Lázár Csa-
ba szerint, elfogult véleményei 
voltak, de aztán kezdett pozi-
tív véleményeket kapni másoktól 
is, ezeknek nagyon örült. „Egy 
14 éves fiú például, miután el-
olvasta a könyvet, azt kérdezte 
az édesanyjától, hogy ugye van 
még ennek a szerzőnek könyve, 
majd, amikor hallotta, hogy még 
nincs, akkor azt kérdezte, hogy 
de ugye fog még írni? És fog. Az 
utolsó őrzőben elkezdett történet 
folytatódik majd. A történet, ami 
a fejemben összeállt, sokkal hosz-
szabb, de előbb kíváncsi voltam, 
hogy ezt hogyan fogadják, így le-
zártam, amikor elértem egy olyan 
pontig, ahol be lehetett fejezni” – 
tudtuk meg a szerzőtől. Hozzátet-
te, lehet, így kicsit kurtának hat a 
történet, de lesz folytatás.

Írás és eladás

„Az írás érdekes dolog. Van, 
amikor nagyon elragad az ih-
let, és nem tudok olyan gyor-
san írni, mint ahogy jönnek az 
ötletek, máskor meg kellene ír-
ni, de nem megy. Leülök, hogy 
írjak, visszaolvasom, amit ad-
dig írtam, hogy vegyem fel a fo-
nalat, de nem tetszik” − vázolta 
az alkotói folyamatot Lázár Csa-
ba. Az üzletemberként tevékeny-
kedő Csaba a könyv eladásával 
is foglalkozik, már nyomtatott 
változatának megjelenése előtt 
beharangozták az alkotást, nép-
szerűsítették azt a közösségi ol-
dalakon. „Nagyon sokat dolgoztam 
a reklámszakmában. Igaz, az a 
szabály, hogy ha van tíz dollárod, 
akkor kilenc dollárt költs el rek-
lámra, s egy dollárra vegyél ceru-
zát. Megtanultam, hogy rengeteg 
pénzt el kell tölteni ahhoz, hogy az 
emberek valamit venni akarjanak, 
hogy tudomást szerezzenek róla” 
− mondta. Még megtudtuk, jelen-
leg a könyv terjesztésével foglal-
kozik, de keresi közben az időt a 
folytatás megírására is.
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Betegségek, 
védőoltások
Ma délután öt órától tartják a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem csíkszeredai 
karán a Laboron kívül kiállí-
tás újabb kísérőrendezvényét, 
amelynek meghívottja ezúttal 
dr. Tar Gyöngyi, a Hargita Me-
gyei Népegészségügyi Igaz-
gatóság vezetője. Az egyetem 
15-ös termében zajló ötödik 
Science Espresso előadás kere-
tében Rettegett betegségek, 
rettegett oltások címmel a 
szakember arról fog beszélni, 
hogy  hol tart az orvostudo-
mány a járványos betegségek 
leküzdésében.

Bérletes előadások

Ma és holnap is játssza a Csíki 
Játékszín Kurázsi mama és 
gyermekei című, pénteken be-
mutatott új produkcióját. Ked-
den a Csongor és Tünde bérlet, 
szerdán az Arlechino bérlet ér-
vényes. Az előadások mindkét 
nap 17 órakor kezdődnek.

Előadás 
a hiedelmekről
Február 28-án, szerdán dél-
után fél öttől a Pro Scientia 
Siculorum Egyesület szervezé-
sében Tóth Balázs és Csá-
nyi Vilmos tart közös online 
előadást a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem 
csíkszeredai karának nagy 
aulájában. A két szerző a Hie-
delmeink – Az emberi gondo-
latok építőkövei című közös 
könyve kapcsán beszélget. 
„A hiedelmek egész életünket 
behálózzák: hiszünk ideoló-
giákban, politikai pártokban, 
hiszünk Istenben, szellemek-
ben, angyalokban és ördö-
gökben is. Vannak egyszerű 
hiedelmek, mint például hogy 
hány percig kell a lágy tojást 
főzni, vagy mely gyógymó-
dok hatásosak. Ugyanakkor a 
hiedelmek rendkívül összetet-
tek is lehetnek: mi az élet ér-
telme? Miért éppen úgy jó a 
társadalom szerkezete, ahogy 
van? Csányi Vilmos és szer-
zőtársa, Tóth Balázs hiedel-
meink keletkezését és műkö-
dését mutatják be” − ajánlotta 
az előadást a Sapientia.

Ismét kezdődik 
a Nők iskolája
Március 2-ig lehet jelentkezni 
a csíksomlyói KALOT Egyesü-
let által ismét elindított Nők 
iskolája képzéssorozatra. A 12 
héten át zajló képzésen a min-
dennapi életet megkönnyítő 
ismeretekkel gazdagodnak a 
résztvevők. Az órák hétfőn-
ként 18 órától zajlanak, a lelki 
élet, egészséges életmód, ne-
velés, gondozás, külső és belső 
megújulás, háziasszonyi teen-
dők, lakberendezés, kertészke-
dés és egyéb témakörökben. 
Érdeklődni és jelentkezni a 
0758-840279-es telefonszá-
mon vagy az iroda@kalot.ro 
e-mail-címen lehet hétköznap 
délelőtt 8-12 óra között.

Ifjúsági kalandregényt jelentetett meg nemrég 

a csíkszeredai Lázár Csaba. A korábbi rádiós 

műsorvezető és üzletember C.S. Lazzar írói 

álnéven kiadott könyvének címe Az utolsó őrző. 

Mint elmesélte, nagylánya kedvencei a varázs-

lós történetek, ezért úgy gondolta, születésnap-

jára ő is ír neki egyet.




