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„Az életünk így múlik el, s ha jő a nap, 
hogy menni kell, elhal szavunk, elhal dalunk, 
megszülettünk, hát meghalunk. 
De míg vagyunk, emlékezünk. 
Így múlik el az életünk.” 
 
 
Március 18-án a családdal és barátokkal boldogan ünnepelték meg 
88. születésnapját, másnap gyengélkedni kezdett, kórházba vitték, 
de segíteni már nem lehetett… április 1-jén örökre megpihent. 
 
 

Dr. Lázár Szabolcs az egyetemi éveit követően a felnőtt életét katonaorvosként kezdte 
Verpeléten, majd Kunmadarason összesen négy évet töltött el. Ekkor 1956-ot mutatott a naptár. 
Fontos fordulópont az életében, mert február 4-én megismerkedett Záborszky Ilonával, akit 7- én már 
bemutatott a szüleinek, 12-én megkérte a kezét, és nyáron összeházasodtak. Az ismerkedésük 60. 
évfordulóját február 4-én ünnepelték, de a házassági évfordulót már nem érte meg. Olyan volt ez a 
majdnem 60 éves házasság, mint a mesében, „boldogan éltek, míg meg nem haltak”. A 
házasságkötés után Szabolcsot leszerelték, és Karcagon édesapja, dr. Lázár Dezső szülész-
nőgyógyász mellett szerezte meg a szakvizsgát. 

1968-ban kerültek Kisújszállásra; felesége, Cila a zeneiskola igazgatója lett, Szabolcs pedig a 
városi szülőotthon szülész-nőgyógyász szakorvosa. 1990-ben kérte nyugdíjazását. A 22 év alatt 
állandó készenlétben állt, soha nem lehetett tudni, mikor hívják vajúdó kismamához. A 
szülésznőknek, Ráczné Piroskának és Szőke Katának megvolt az útvonalterv, mikor hol tartózkodik, 
hogy utol tudják érni, hiszen akkor még nem volt mobiltelefon. Nagyon sok anyuka hálás neki, 
hogy egészségesen világra segítette gyermekét. Nagyon jó volt a kapcsolata beosztottjaival, 
betegeivel. Megbecsült, elismert orvos volt, akit nagy tisztelet övezett. 

Az én személyes kapcsolatom 1975-ben kezdődött a doktor úrral, ekkor kerültünk Kisújszállásra, 
és ő lett a nőgyógyász orvosom. 1981-től a férjem cipész kisiparos lett, ettől kezdve mi lettünk a 
cipőik doktora. 1984 őszétől együtt voltunk alapító tagjai a Phoenix Kórusnak, amit a felesége, Cila 
hozott létre. Közös próbák, koncertek, vacsorák, turnék emlékei fűznek össze minket. 1998 
októberében költöztek Gencsapátiba, közel egyetlen fiukhoz és unokájukhoz. Kapcsolatuk nem szakadt 
meg a munkatársakkal, barátokkal, kórustagokkal, rendszeres telefon-összeköttetésben vagyunk, 
voltunk. Dr. Lázár Szabolcs búcsúztatása 2016. április 15-én katolikus szertartás szerint történt. 
Városunkat Kecze István polgármester és több barát, kórustárs képviselte. Emberi nagysága 
megmutatkozott abban is, hogy több mint kétszáz fő kísérte utolsó útjára. Nyugodjon békében! 
 

Blum Endréné 
[A kisújszállási „Kisbíró” Önkormányzati hírlevél 2016. május 7-i számából] 
 
Hozzátennék egy személyes vonatkozást. 

Szabolcs édesapja és apám jó barátok voltak. Az akkor még nem annyira divatban lévő keresztneveink a 
Dévai Család legendáriumában így szerepelnek: 

Egyszer beszélgetés (kártyázás, fröccsivás, stb.) közben Dezső bácsi azt mondta apámnak: – Tudod Jóska, 
ha fiam lesz, mi lesz a neve? Szabolcs. 

Mire apám – kis gondolkodás után – azt válaszolta: – Az enyém pedig Huba. 

És lőn. Dévai Huba 


