
vagy gereblyézzük, de lapátolni nem 
szoktuk. Elkezdtek nevetni, mondták, 
hogy ők sem, csak gondolták, próbára 
tesznek, hogy észreveszem-e, mert ha 
nem, akkor nem is nagyon érdekel ez 
a dolog. De épp csak a tehenek nem 
vigyorogtak, amikor interjúztam, mert 
azt is olyan szívvel-lélekkel csináltam. 
Az igazi területem viszont a sport ma-
radt. Nagyon szeretem ezt a világot, 
mindazt, ami ebből fakad, jóval, rosz-
szal együtt. Sokat lehet belőle tanulni. 

Most is ezt csinálom, már nem vagyok 
konkrétan sportriporter, de a Magyar-
országon rendezett világesemények-
nek én csinálom a sajtóját, és imádom, 
mert rengeteg kihívás van benne, jó 
csapatot kell építeni, és ezek nekem 
ilyen mániáim.”

Nevetve meséli, hogy az „az a leg-
fontosabb” kifejezést a diákjai napon-
ta legalább huszonötször hallják tőle, 
mert mindig azt érzi, hogy valamit 
még el kell mondania nekik, amit az 
apjától tanult, vagy amit az élet adott 
neki. Emberileg próbálja építeni őket. 
„Persze megtanítom nekik, hogy mi a 
hír, az interjú stb., de ha az ember gon-
dolatai, a lelke nincs rendben, akkor 
nem tud jó dolgokat csinálni, monda-
ni, írni. Azt próbálom nekik megtaní-
tani, hogy ne egy beszűkült sávon lás-
sák a világot, hanem vegyenek észre 
hangtalan mondatokat, olyan gondo-
latokat, amelyek nincsenek kimond-
va, vegyék észre egy emberen – akár 
interjúalanyon –, ha fáradt, nincs jó 
kedve, mert nem jön ki belőle jó do-
log. A másik, hogy szív nélkül semmi 
nem megy az életben, a jó élethez szív 
is kell, és ez az első legfontosabb, amit 
próbálok a diákjaimnak átadni.”

Mitől szép ez a szakma?

Úgy véli, szakmája is attól szép, hogy 
szívvel csinálja. Sosem vette észre, 
hogy neki sportriporterként „eltűn-
nek” a hétvégék, hogy tizenkét órát 
dolgozik. Ugyanakkor attól szép ez a 
szakma, hogy érdekli őt a vele szem-
ben álló. „Nemcsak azért megyek oda, 
mert kiküldött a főnök, hanem mert 
haza fogok vinni tőle valamit. És ha 
ráfi gyelek, akkor a csomagom egyre 
nagyobb lesz tőle. Ez a szakma cso-
dálatos, minden ága-bogával együtt, 
de nem lehet úgy csinálni, mint ami-
kor a ló húz elöl és az eke szarvával 
próbáljuk visszafogni és nyomorultul 
megyünk utána. Emlékszem, annak 
idején milyen boldog voltam, amikor 
nagyapám megengedte, hogy a lovat 
vezessem a barázdában, a másik héten 
pedig, hogy megtapasztaljam, milyen 
az ekefogás. Tőle tanultam a bizalmat, 
hogy meg tudom csinálni, és ugyanez 
vonatkozik a szakmára is. Ha az em-
ber nem próbálja ki minden ágabogát, 
és belesüpped abba, hogy jaj, már 
megint egy nap, amit valahogy le kell 
tudni, akkor ez a szakma nem szép. Ez 

a szakma akkor szép, ha belül nekem 
szép. És nem érdekel, hogy hány órát 
dolgozom, nem érdekel, hogy nincs 
formában az interjúalany abban a 
pillanatban, megpróbálom kinyitni, 
megpróbálok vele úgy beszélgetni, 
hogy azért vagyok itt, mert ő érdekel.”

Osztálytörténet tanításokkal

2012-ben jelent meg a Rejtőző kavicsok 
című regénye, majd 2014-re elkészült a 
második, amely négy évig pihent egy 
kiadónál, végül az Ad Librum kiadá-
sában jelent meg 2018-ban a folytatás, 
amelyeket L. I. Lázár néven jegyez. A 
regény egyik fő alakját édesapjáról 
mintázta, az ő és édesanyja tanításai 
jelennek meg a kötetekben. Beszélge-
tésünk során kiderült, hogy édesapjá-
val nevezték az értékes embereket ka-
vicsnak. A szerző úgy véli, senki sem 

érkezik üres csomaggal erre a világra, 
mindenki értékes ember, és nem más-
hoz kell hasonlítania magát, hanem 
önmagához képest kell kicsomagol-
nia, amit leküldtek vele. „És ezek az 
értékes emberek azért rejtőzködnek, 
mert némelyik nem tudja, nem lesz 
ideje rá, nem biztatják rá a szülei, nem 
emelik fel a környezetében az embe-
rek, nem adják meg neki a lehetőséget, 
hogy elhiggye magáról, ő is különleges 
valamiben. És ezek a tanítások vannak 
a regényben elrejtve egy osztálytör-
ténet köré. Nem papolást szerettem 
volna, hanem valós sztorikat megmu-
tatni, ami alapján ki lehetne kerülni az 
élet nagy labirintusaiban a kóválygást. 
Mert ha nekem sikerült, ha egy jó pél-
da van valamire, akkor más is merjen 
nekivágni annak a dzsungelnek, ame-
lyen egy ember már átment. Ifj úsági 
regénynek terveztem, hogy ezeket a 
lámpásokat meggyújtogassam a fi a-
talok fejében, de rájöttem, a felnőttek 
ugyanezért szeretik. Vészabó Noémi 
Hungaricum-díjas festőnő, aki a borí-
tót tervezte, mondta, hogy ez a regény 
híd a fi atalság és az idősebb korosztály 
között, és évente érdemes újraolvasni. 
És mindig hálát adok a Jóistennek, 
amiért sikerült valamiféle hidat bele-
rakni ebbe a könyvbe.”
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Vallja: ha 
az ember 
gondolatai, 
a lelke nincs 
rendben, 
akkor nem tud 
jó dolgokat 
csinálni, 
mondani, írni

Utazó kavicsok

Mozgalom is indult a könyv kap-
csán, Madárlátta kavicsok néven. 
A lényege, hogy az olvasók a világ 
különböző pontjain fotózzák le a 
regényt. Ily módon 60 országba ju-
tottak el a „kavicsok”, noha a szerző 
soha nem kérte. „Egy haditudósító 
kollégám épp Dubaiban pihent, és 
elvitte magával a könyvet. Meglá-
tott egy szörfdeszkát, és gondolta, 
milyen jópofa lenne, hogy úszó 
kavicsok. Rátette, és lefotózta. Ez-
után mindenhol kezdte fotózni, és 
utaztak a Kavicsok. Utána az egyik 
kommentátor kolléga bevitte magá-
val közvetítéskor, és odaírta, hogy 
Kavicsok nélkül a közvetítés sem 
ugyanaz. És ettől mintha valami 
szikra pattant volna az emberekben. 
Nem számít, hogy a fapados járato-

kon utaznak, ahol az utolsó deka is 
lényeges, pakolják be magukkal, és 
most már 60 országban jártak a Ka-
vicsok. Mindenik a szívem csücske, 
de volt olyan, hogy az egyik srác el-
vitte Európa legmagasabb csúcsára, 
majd Afrika legmagasabb csúcsára, 
és legutóbb Indonézia és Ausztrália 
legmagasabb csúcsaira. Mindenki 
hülyének nézte, mert mások a zász-
lót vették elő a csúcson, ő meg elő-
vette a Kavicsokat, és fotózkodott. 
Mindenhonnan érkeznek fotók, esz-
méletlen jó érzés. Soha nem kértem, 
mert ha magától viszi valaki, akkor 
érzi csak a fontosságát. Ha elolvas-
sa, fontos. De valamiért hozzájuk 
nő, és ez óriási jó dolog. Valamiért 
érzik, hogy ők is Kavicsok lehetnek, 
kapnak egy energiát a könyvtől. Ez 
is volt a célom, hogy az én energi-
áimat írjam bele. Szabó Magda, aki-
vel jó barátságba kerültem, mondta 
nekem: »kisanyám, ha beleteszed 
ezt a sok energiát, ami benned van, 
akkor ez a könyv megmozdul«. És 
azt szokták mondani nekem, hogy 
él minden oldala. Remélem, ez így 
is van.”
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