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K
olozsi-Lázár Ildikó 
Gyergyószentmikló-
son született 1970-
ben, az érettségit 
követően 1990-ben 
családjával Magyar-

országra költözött. „Iszonyat szeren-
csés vagyok, több okból is. Egy olyan 
korszakot fogtam ki, amikor igazából 
elkerült a »pokol«. Édesanyám keres-
kedő volt, és bár üresen kongtak az 
üzletek, pult alatt mindent lehetett 
kapni. Előfordult, hogy éjszakánként 
szeleteltük a szebeni szalámit, majd 
bedobáltuk a szomszédok postalá-
dáiba, mert anyukám úgy volt vele, 
hogy ne csak nekünk legyen, hanem 
akinek csak lehet, adjunk. Egy alka-
lommal megkentem reggel a kenye-
remet, beletettem a téliszalámit, és 
apukám megkérdezte, hogy hol van 
a másik 39? Nem értettem. »Annyian 
vagytok az osztályban, nem?« – kér-
dezte, és mondta, ha nem akarok 
még 39 kenyeret kenni, akkor ve-
gyem ki az enyémből is. Egy életre 
megtanultam, hogy bármit kapok az 
élettől, azt soha ne tartsam meg ma-
gamnak, hanem próbáljak meg mi-
nél többet adni belőle”– emlékszik 
vissza a gyergyói évekre. Hozzáteszi, 
mivel sportolt, ugyancsak kiváltsá-
gokban volt része, például utazha-
tott külföldre, és itthon is megkapott 
mindent. Épp akkor került ki az élet-
be, amikor eljött ’89-ben a változás 
pillanata. Mint mondja, itthon és ott-
hon van, mert szükségét érzi ugyan, 

HA REGÉNYT ÍR 
A SPORTRIPORTER

A riporteri szakma minden műfajában dolgozott, tele-
víziós szerkesztőként a rá jellemző energikussággal 
vágott neki minden feladatnak, diákjainak pedig első-
sorban emberséget próbál tanítani. Azt, amit szüleitől 
és az élettől gyűjtött a zsákjába. Kolozsi-Lázár Ildikó 
ezúttal ifjúsági regényeivel érkezett Csíkszeredába a 
Kájoni János Megyei Könyvtár meghívására, ebből az 
alkalomból beszélgettünk vele szakmája szépségeiről 
és a felbecsülhetetlen értékű Kavicsokról.

Megtanultam, 
hogy bármit 
kapok az élet-
től, azt soha ne 
tartsam meg 
magamnak, 
hanem próbál-
jak meg minél 
többet adni 
belőle.

hogy évente két-három alkalommal 
fenyőillatot szippantson, de Buda-
pesten is megtalálta a helyét: abba az 
irányba tudott menni, ahol boldog, 
legyen az tanítás vagy újságírás.

A színészettől 
a sportriporterségig

Noha színésznek készült, mégsem ezt a 
pályát választotta, és örül, hogy így ala-
kult. Mivel kosarazott, amikor Magyar-
országra került, szerződést kapott egy 
csapathoz, de lesérült, és mire helyre-
jött, a csapat megszűnt. Arra gondolt, 
színész lesz, de előtte még pénzt ke-
res, hogy ne a szüleitől kérjen. Ekkor 
jelentkezett Magyarország első magán 
média iskolájába, a Komlósi Oktatási 
Stúdióba (KOS), ahol kimagasló minő-
sítéssel szerzett újságírói oklevelet – és 
ahová pár évvel később mint oktatási 
igazgató tért vissza. „Amikor már fél 
éve dolgoztam jó fi zetésért, megbe-
csülés mellett, eszem ágában sem volt 
jelentkezni a színművészetire. Tudtam, 
hogy ha a színészetnek be kell jönnie 
az ajtón, akkor be fog jönni. A férjem 
színész, Gyergyóban volt színházigaz-
gató (Kolozsi Kilián – szerk. megj.), 
aztán ő is kiköltözött velünk együtt a 
gyerek születésekor. Egy alkalommal 
elkísértem egy magyar fi lm casting-
jára, és azt hitték, hogy én is színész 
vagyok, behívtak. Nemere István át-
íratta az édesanya karakterét rám, úgy 
kaptam meg a főszerepet. Nagyon nem 
szerettek akkor a szegedi színésznők, 

de még a férjem sem. Mondta, hogy 
ezzel a renoméjukat rontom. És amikor 
megcsináltuk ezt a fi lmet, jöttem rá, 
hogy az, hogy én adjak a színpadról az 
embereknek lefelé, hiányozna, de min-
den más, ami körülötte van, nem. Nem 
bánom, hogy így alakult.” 

Újságírói pályáját 1995-ben tudósító-
ként kezdte az első magyarországi ma-
gán hírügynökségnél, később főszer-
kesztő lett itt. Országos rádióknak és 
televízióknak tudósított, majd kisfi l-
mek, televíziós műsorok gyártásában 
is részt vett. Több napilap sportrovatát 
szerkesztette, felelős szerkesztője volt 
a Nemzeti Sport online-nak, 2000-ben 
a sydney-i, 2008-ban a pekingi olim-
piáról tudósított. Jelenleg is számos 
magyarországi sportvilágesemény 
sajtóközpontjának vezetője. A Magyar 
Televíziónál több műsor fő- és felelős 
szerkesztője volt, hetedik éve vezető 
tanár a TV2 Akadémia sportriporter és 
újságíró szakán.

Sport, kultúra, gazdaműsor

Kérdésünkre, hogy miért épp a sport 
vált fő irányvonalává munkája során, 
elmondta, hogy mivel sportolt, úgy 
gondolta, ez áll közel hozzá. „De az-
tán az élet megmutatta, hogy a kultú-

rában is eléggé otthonosan mozgok, 
volt is egy műsorom az M1-en, és egy-
szer belekeveredtem egy gazdamű-
sorba is. Először furán néztek rám a 
gazdák, mert azt hitték, hogy Pestről 
lejött a menyecske, és azt sem tudja, 
mit kell ott csinálni. Próbára is tettek. 
Összenézett a két gazda, és sürgettek, 
hogy akkor csináljuk ezt az interjút, 
mert ők mennek szénát lapátolni. 
Néztem rájuk, és mondtam, hogy én 
székely vagyok, mi hányjuk a szénát 
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A szerző a Rejtőző kavicsok c. 
regénye kapcsán az önbizalomról is 
beszélgetett a diákokkal




