
„Ki ennek születik, ki annak, Lázár 
mesemondónak jött a világra. Min-
den azzá tette: a «rácpácegresi» örök-
ség, a látásmódja, a fantáziája, a be-
szédmódja.” (Komáromi Gabriella)

„Lázár Ervin meséi engem arra tanítottak, hogy 
mindig van remény. Még akkor is, ha a kerek erdő 
négyszögletűre sikeredik. Mert nem az a fontos, 
hogy az erdő deformálódik, s a kerek négyszög-
letű lesz, hanem az, hogy mégiscsak létezik egy 
hely, ahol nem számít, ha az ember kicsit elüt a 
megszokottól: például kék (miként Ló Szerafi n), 
fenyőfa létére lépkedni tud (akár Nagy Zoárd), fé-
kezhetetlen agyvelejű, szeleburdi, öreg vagy csak 
annyit tud mondani: «dömdödöm». Az egész if-
júkoromat áthatotta ez a Lázár Ervin meséiből 
merített remény, hogy egyszer én is megtalálom 
majd ezt az erdőt (legyen akármilyen formája is), 
és végigbukfencezem az elejétől a végéig.” 

(Boldizsár Ildikó)

Író, elbeszélő, meseíró.
A Tolna megyei Alsó-Rácegrespusztán nevelkedett, a családja 1951-ig élt itt. A 
magyartanári diplomája megszerzése után több folyóiratnál, irodalmi lapnál dol-
gozott. Első novellája a Jelenkorban jelent meg, 1958-ban. Az 1964-ben megje-
lent A kisfiú meg az oroszlánok című kötetét Réber László illusztrálta, aki ekkortól 
kezdve az íróval rendszeresen együttműködött.
Jellegzetes hangvételű, mára klasszikussá vált meséi mellett regényt, elbeszélése-
ket, hangjátékokat is írt.

„A mesefigurák általában vagy 
az én gyermekkoromból származ-
nak – idevalók, erre a vidékre, amit 
látunk –, vagy pedig a saját gyerme-
keim, esetleg más gyerekek a kitalá-
lói. Ővelük közösen alakulnak ezek 
a mesék. Én a gyerekektől tanultam 
a legtöbbet. Ők még nagyon egyé-

nien látják a világot, amit aztán a felnőtt valahogy elfelejt. Ha én hallok egy mon-
datot vagy egy történetet, amit a gyerek előad, akkor ráébredek – úgy gondolom 
– arra a gyerekkori világra, amiből megszületnek a mesék.

A Berzsián és Dideki című könyv úgy született, hogy középső lányom, Fruzsi-
na – aki akkor két és fél, hároméves volt – a gyerekverset mondogatta: «Csigabi-
ga, gyere ki! Ég a házad ideki. » S valahogy furcsán tartotta a szünetet. Azt mondta, 
hogy «...ég a háza – dideki ». Rákérdeztem: «Kinek a háza ég? » Azt mondja: «Nem 
érted? Hát a Didekié. » S ekkor, itt már megvolt a Dideki.

Egyik szobánkban pedig lógott a falon egy Berzsenyi-kép. Ő, ugye, egy elég szi-
gorú ember. Lányom jött át hozzám, s majdnem sírt. Kérdeztem: « Mi a baj? » « 
Nagyon csúnyán néz » – válaszolta. « Ki? » Azt mondja: « A Berzsián ». – Mármint 
Berzsenyi képe. Ekkor ezt is leírtam. Ebből lett aztán a Berzsián és Dideki. Valószí-
nű az egész történet csak később született meg hozzá, s ha nincs ez a két név, akkor 
a meséből sem lesz semmi.

De nem mindig születik így a 
mese, hogy előbb van meg a hő-
sök neve. Van úgy, hogy fordítva 
jön létre, s olyankor a mese címe 
is sokkal később alakul ki. Lehet-
séges, hogy a történetnek megvan 
a magja, megvan egypár fordulata, 
ám a hősöknek még nincs nevük.”
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Kriszti királykisasszony nem sajnálta volna érte a fele országát. 
Kincstárából a legszebb smaragdot. Karkötőt, gyűrűt, feliratos tri-
kót, akármit! Meg is hirdette a Királyok Lapjában: „Fele országom, 
kincstáram legszebb smaragdja, karkötő, gyűrű, feliratos trikó, 
akármi annak az embernek, aki megutáltatja velem a palacsintát.”

Kriszti királykisasszonynak nyomós oka volt rá, hogy meg-
utálja a palacsintát. Ő maga volt a nyomós ok. Mert gömbölyű 
volt, mint egy búbos kemence, széles, mint egy szalmakazal, és 
vastag, mint a rácpácegresi Nagyszederfa.

S mindez miért?
Bizony azért, mert módfölött szerette a palacsintát. Palacsin-

tával kelt, palacsintával feküdt, a palacsinta volt a mindene.
Na, özönlöttek a hirdetésre a különböző doktorok, kuruzslók, 

kutyapecérek. Egyik injekcióval próbálkozott, a másik ráolvasás-
sal, a harmadik kocsikenőcsös palacsintával; majd ettől megun-
dorodik, jajdefinom, mondta Kriszti királykisasszony, és befalt a 
kocsikenőcsös palacsintából háromszázat, az injekcióra rá se he-
derített, a ráolvasás szertefoszlott, mint egy nyár végi bárányfel-
hő – csak a palacsinta, a sok palacsinta, meg a palacsinta. – Tes-
sék velem megutáltatni a palacsintát – toporzékolt Kriszti király-
kisasszony egy ízes meg egy mézes palacsinta között. – Karcsú 
akarok lenni, mint a nádszál, hamm, egy túrós, lenge, mint a ta-
vaszi szellő, hamm, egy kakaós, hamm-hamm-hamm.

Már–már úgy látszott, hogy senki sem tud kifogni Kriszti ki-
rálykisasszony ádáz szenvedélyén, amikor az erdő felől megér-
kezett a legeslegutolsó pályázó is, egy nagydarab, kövér, sántiká-
ló ember (gondolom, azért sántikált, mert fájt az Achilles-ina), 
és azt mondta:

A soványító palacsinta

– Kedves Kriszti királykisasszony, dehogyis kell neked meg-
utálnod a palacsintát, éppen ellenkezőleg, annyit ehetsz belő-
le, amennyit akarsz, csak az a fontos, hogy az én találmányom-
ból egyél, mert tudja meg mindenki, én, a lángelméjű föl- és 
kitalálnok, föltaláltam a soványító palacsintát.

Így szavalt a nagydarab, kövér, fájós lábú – s amint tőle hallot-
tuk: lángelméjű – föl- és kitalálnok. Kriszti királykisasszony lel-
kesült arccal a nyakába borult:

– Óh, megmentőm – sóhajtotta –, ide azt a soványító palacsintát! 
– Egy pillanat – mondta a nagydarab ember, kibontakozott 

Kriszti királykisasszony karjai közül, és a zsebéből valami csi-
gaszerkezet-félét, meg egy jó hosszú zsineget kotort elő. Az egé-
szet fölhajította egy jó magas fa legfelső ágára, s egy kicsit huzi-
gálta a madzagot.

– Na, most jó – mondta. – Ide egy palacsintát!
A palacsintát fölerősítette a csiga zsinórjára, és fölhúzta a fa 

legtetejére.
– Tessék, Kriszti királykisasszony, edd meg!
– De hogyan? – rémüldözött Kriszti királykisasszony. 
– Mássz föl érte! Esküszöm, mire az ezredik soványító pala-

csintát megeszed, karcsú leszel, mint a nádszál, és lenge, mint a 
tavaszi szellő.

– Brr-krccs-riccs-reccs-zrr – így szóltak az ágak, amint Krisz-
ti királykisasszony szuszogva, fújtatva, lihegve szuszogott, fújta-
tott, lihegett fölfelé a fán. Ez volt ám a mászás! Mint a zápor-
eső, szakadt Kriszti királykisasszony verítéke. Fogadjunk, fogyott 
vagy tíz dekát, mire a fa tetejére ért. Szusszant egyet, és hamm, 
befalta a palacsintát.

– Én innen többé le nem megyek – mondta nekikeseredet-
ten. – Húzzatok föl még egy palacsintát!

– Azt már nem – mondta odalent magabiztosan a kitalálnok. – 
De ha lejössz, idenézz, mit kapsz! – Mutatta, hogy mit. – Lekváros! 

– Húúú – mondta Kriszti királykisasszony, és recsegve, ro-
pogva, szuszogva, fújtatva megindult lefelé. Zirr-zörr, az ágak, 
sitty-sutty, a levelek. És lent, hamm, a lekváros!

– Megy ez, kérem – vigyorgott a kitalálnok, és ügyes szerke-
zetével máris húzta a fa tetejére a következő palacsintát. – Rajta, 
Kriszti királykisasszony!

De Kriszti királykisasszony, ahelyett hogy mászni kezdett vol-
na, elfeketedett, ellilult, elzöldült, és kitört, mint egy gejzír.

– Te hóhér, te körmönfont csaló – ordította –, még hogy so-
ványító palacsinta! Csak nem képzeled, hogy ágheggyel bököd-
tetem, fakéreggel horzsoltatom, mászással gyötörtetem a drága 
testem! Poroszlók, elő! Vágjatok huszonötöt a háta végire!

A nagydarab föl- és kitalálnok lángelme nélkül is láthat-
ta, hogy ennek fele sem tréfa, meglendítette hát súlyos testét, és 
nyilalló Achilles-inakkal rohant arra, amerről jött, az erdő felé. 
Nyomában a poroszlók suhogtatták a pálcájukat. Futott szegény 
kitalálnok, ahogy bírt, és közben azt motyogta: – Pedig ághegy-
gyel böködtetés, fakéreggel horzsoltatás, mászással gyötörtetés 
nélkül nem megy. Esetleg egy kis futás sem árt – tette hozzá, és 
vágtázott a fák közt, ahogy a lába bírta.

Így történt, hogy Kriszti királykisasszony máig is gömbölyű, 
mint a búbos kemence, széles, mint egy szalmakazal, és vastag, 
mint a rácpácegresi Nagyszederfa.

Bezzeg szegény nagydarab, kövér, fájós lábú föl- és kitalálnok! 
Éppen tíz kilót fogyott, mire a poroszlók abbahagyták a kergeté-
sét. Lihegve és kedvtelve nézte megkarcsúsodott alakját egy pa-
tak tükrében, és azt mondta:

– Mégiscsak nagy találmány a soványító palacsinta!

„Gyerekkoromtól kezdve nagyon sze-

rettem az irodalmat. Rengeteg könyvet 

olvastam. Minden könyvet, ami a ke-

zembe került, elolvastam. Volt olyan, 

hogy elmentem vakációra a Mecsekbe, 

nagybátyámhoz, aki tanító volt, gon-

doltam, végre egy kicsit erdőt járok, 

ám kiderült, hogy megvan neki Jókai 

összes könyve. A lakásból nem moz-

dultam ki – nem szép dolog, tudom –, 

de erdőjárás helyett Jókait olvastam.”

„– A szeretet olyan, mint a varázslat? 

– Olyan. 
– De csak a mesében, igaz? 
– Nem. Nemcsak a mesében. 
A valóságban is olyan.”

„Szerda ablakában
csütörtök ül,
és ordít
csütörtökül.”
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