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A családról Lezsák Sándorral, 
Lezsák Sándornéval, 

és Anna lányukkal
Videón látható Lezsák Sándor 

és felesége egy kiskunfélegyházi 

rendhagyó órán, amint végzős gim-

nazistáknak a családról beszélnek, 

megélt közös életük alapján. A  há-

zaspár egymásnak adja a szót, foly-

tatva mesélik a közös történetet. 

Első találkozás, udvarlás, egymás 

egyre jobb megismerése, majd az 

otthonteremtés állomásai, a  há-

rom gyerek születése és felnevelése, 

a  nyolc unoka melletti nagyszülős-

ködés, és ebben a történetben érzé-

kelhető a férj felépített-felépült élete, 

és a feleség, amikor már tehette tán-

cos életének kialakulása is. Mert, 

hogy is teremtődhet újra meg újra 

egyensúly két ember életében, ha 

nem úgy, hogy mindketten élik azt 

a saját életet is, aminek a család 

ad hátteret. Ott van történetükben 

a Lakitelek Népfőiskola kialakítása 

és vitele, mint páros projekt. És a 

rendhagyó óra példája annak, mi-

lyen jó érzés két olyan embert hal-

lani, akiket jellemez egymás erőssé-

geinek és gyengéinek tudása, a foly-

tonos és szeretetteli fi gyelem, ami a 

két óra alatt egy percre se szünetel. 

Az a feszesség, amit ketten hoznak 

létre egymás között, hozza létre azt 

a fi gyelmet, amit az osztályban fent 

tudtak tartani. Csaknem kétórányi 

tapasztalattár, nézni, hallgatni ér-

demes, és akár megállítani, és ösz-

szevetni mindazzal, amit ember eb-

ből a folyamatból már megélt, vagy 

elképzelni a saját változatot. Lehet, 

hogy másképp képzeli el a magáét, 

amit meg szeretne élni, aki részese 

lesz a videó megnézésének.

A  család életszerű bemutatásá-

ra vállalkozó rendhagyó órán túl 

olyan beszélgetésekre vállalkoztunk 

elnök úrral és családtagjaival, ami 

szakmánkat különösen erősen fog-

lalkoztatja, hogyan teremtődnek és 

adhatók tovább értékek generáció-

ról generációra.

M. A.: Mit élt át elnök úr ab-

ban a családban, amelyikbe bele-

született, és mit vitt tovább belőle 

magával az életére? Hogy hatott ez 

arra a családra, ami elnök úrnak 

köszönhetően alakult ki? Érdekes 

lenne, ha a gyerekei családjáról 

is beszélne ebben a viszonylatban. 

Három generációnyi család, mint 

a létező legkisebb szerves közösségi 

egység, mit képzett családi életében, 

hogy kellő útravalóval bocsássa 

útra a gyerekeit?

L. S.: Istenről, hazáról, szere-

lemről nem fogok beszélni, ezt élni 

kell, megélni kell. Nehéz lenne át-

hozni szavakba azokat az élménye-

ket, gondolatokat, érzéseket, hely-

zeteket, konfl iktusokat, sikerélmé-

nyeket, emlékeket, amelyek ezek-

hez a fogalmakhoz kötődnek, és 

mindegyik torzó, bennem egésszé 

illeszkedő rész. Önmagában mind-

egyik legföljebb egy csillagszóró, 

amelyik elvilágol, és aztán marad 

belőle egy kormos drótdarab.

Amit én hoztam a családomból, 

abban meghatározók a nagyszüle-

im anyai ágon, elsősorban a nagy-

apa.

M. A.: Így nem is három gene-

rációról fogunk beszélni, hanem 

négyről.

L. Zs.: Meghatározók a nyári 

nagy vakációk a kis szabolcsi fa-

luban. A  Dob utcában, a  Klauzál 

téren nőttem fel, Kispesten szü-

lettem, aztán a Józsefváros, ötéves 

koromban költöztünk át a Dob ut-

cába, Illés utcába. Pest, hetedik ke-

rület, Klauzál tér és a körút világa, 

és utána pedig egy kicsi falu. A ket-

tő közötti másság, és amiben más 

volt, mindenben a falu javára, rám 

erős hatással volt. Az a természet. 

És az a természetesség. Nagyapa és 

nagyapával a természet. A  kis fa-

lusi, szekérnyomos utcán kihajlott 

az ág, az arra járó levett róla egy 

almát, egy meggyet. Természetből 

fakadó látvány, érzések, minden 
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sokkal egészségesebb, egyenesebb. 

Miközben egy élet, amelyikben 

meg kellett küzdeni minden napért, 

minden óráért. Ezt a küzdelmet, 

ezt hozta magával édesanyám ab-

ból a világból. Hét évig éjszakázott, 

megkínlódott azért, hogy fölnevel 

édesapámmal együtt három gye-

reket. És volt bennem, talán test-

véreimben is – hárman voltunk 

– egy megértés, egy érzés, hogy 

elismerjük, hogy anyuka éjszaka 

dolgozik azért, hogy nappal velünk 

legyen. Meg, mert több volt a ke-

reset. Édesapám a Csepel Vas- és 

Fémművekben dolgozott, egy na-

gyon tehetséges ember volt, ő való-

ban politikai okok miatt nem vitte 

többre. Egy csöndes ellenálló volt, 

így lehet őt jellemezni. Gyöngy írá-

sával gyerekkorában országos he-

lyesírási versenyt nyert. De 14-en 

voltak testvérek Pesterzsébeten.

Nem haragudtunk a szüleink-

re, hogy nem tud tornacipőt ven-

ni anyu. Az egyik rokon szertáros 

elhasznált tornacipőkkel segített 

bennünket, és mindig szorított a 

tornacipő. Elviseltem, megértet-

tem. Nem voltunk szegények, de 

próbáltuk palástolni, hogy azért 

némely osztálytársamhoz képest 

más körülmények között élünk. De 

jött a nyár, és az mindent feledte-

tett. Olyan élmény, élményforrás, 

amely összekovácsolta a családot. 

A pesti élet megértést követelt, de 

ugyanakkor rajongtunk édesapáért 

és anyukáért is. Édesanyám nagy 

mondása, 90 éves korában, hogy 

ha tudtam volna, hogy ilyen soká-

ig élek, jobban vigyáztam volna az 

egészségemre.

M. A.: Ilyen előzmények után 

hogy gondol valaki a jövőjére és ab-

ban a családra? Milyen családot 

akar?

L. S.: Hogy család legyen a csa-

lád. Legyen ott helye az asszony-

nak, a  férjének, a  gyerekeknek. És 

a rokonoknak, akik a szűkebb csa-

ládot kiegészítik, elsősorban akkor, 

amikor szükség van fi gyelemre, se-

gítségre, egy kézfogásra, egy aján-

dékozásra, egy ünnepi alkalomra. 

Együtt legyenek, ne csak esküvőn, 

keresztelőn, temetésen, hanem egy 

kicsivel többet. Eléggé zaklatottnak 

tűnhet az életünk egy külső szemlé-

lőnek, ugyanakkor a mi családunk-

ról az mondható el, hogy együtt 

van. Minden esztendőben a három 

gyerekemmel és a családjukkal 

együtt eltöltünk egy hetet, és ez él-

tető eleme lett annak, hogy az uno-

katestvérek, a  három gyerekünk 

gyerekei, a  nyolc unoka nagyon 

szeretik egymást, nagyon kívánják 

egymás barátságát. Kicsi koruk óta 

hozzá is szoktak. Most a hétvégén 

is Anna lányom a négy gyerekkel 

elment Visegrádra a Gabi lányom-

hoz, ezt az egynapos, egy éjszakás 

kis kirándulást alig várták már. Te-

hát ez egyik nagy erénye úgy gon-

dolom, a  mi családunknak, hogy 

nemcsak a gyerekek között, hanem 

az unokák között is erős a kapcso-

lat. Jó kötőanyagnak bizonyulnak a 

találkozások, beszélgetések, kirán-

dulások. Fölmentek a Fellegvárba 

Visegrádon, fölgyalogoltak, és jól 

elfáradtak. Mondja az egyik unoka, 

Benedek, hogy jól elfáradtunk. De 

olyan jóízűen mondja, az a jelen-

tése, valamit megcsináltunk. Anna 

lányom a szomszédunkban lakik a 

fi ú hármas ikrekkel és a bátyjukkal, 

sűrűn ebédelünk együtt hétvégén, 

hétköznap is előfordul. Fontosok 

ezek az együttlétek. „Ez történt az 

iskolában.” És miről is beszélget-

hetnénk még, népfőiskola, fejlesz-

tés. Az unokák is képben vannak, 

érdekli őket, és a maguk módján 

értékelik is. Az ilyen jellegű együtt-

lét is megerősítő hatású. Nyáron 

készülünk közös egyhetes kirán-

dulásra.

M. A.: A kiskunfélegyházi rend-

hagyó óra videóján a felesége érzé-

keltetett egy helyzetet az otthonról, 

ahol gyakran szól a népzene, és 

ahol az unokák már maguk is be-

kapcsolják, hogy hallgathassák, és 

kedvük szerint nekiállnak rá tán-

colni. Közös emlékezésükből, és an-

nak összes tapasztalatából látszik, 

hogy a minta az, amit egy család 

a nevelése során adni tud, és a kör-

nyezet hat, amelyet meghatároz a 

kultúra. Az, amit az a család őriz, 

amit teremt. Ez van nagyon nagy 

hatással a következő generációra.

Abból, amit elnök úr mond, és 

azáltal, ahogy a nagyapa emlékét 

felidézi, látható, hogy a pesti gye-

rekre a természet és a természetes-

ség olyan erős hatású volt, amiről 

elmondható, és ez élettörténetéből 

tudható is, hogy döntően befolyá-

solta választásait, döntéseit. Ha 

ezt és a felesége tevékenységei kö-

zül a táncot, a  hozzá tartozó kul-

túrával kiemelve együtt gondolom, 

máris kész egy kultúra és környe-

zet a felnövekvőknek. És végül is 

az, hogy egy társadalom milyen 

lesz, az ilyen élettérré, helyzetté 

alakított kultúrákon múlik. És a 

család, a  házasság, az intézménye-

sített kapcsolat ezt segíti és stabi-

lizálja. Ezt igazolja nekem Anna 

lányuk, aki a Népfőiskolán tovább 

viszi mindazt, ami a szüleinek fon-

tos. És hogy ez sajátja, érezni abból, 

ahogy beszél, ahogy megnyilatkozik. 

Négy fi a nevelésében a megterem-

tett családi környezet még abban is 

segíthet eligazodni, hogy mit jó, ha 

szoros gyeplővel tart, és mik azok a 

dolgok, amiben szabadon jó hagy-

ni gyerekeit. Úgy látszik, ő  nagyon 

derűs. Jó családot teremtett, és örö-

mét leli bennük.

L. S.: Mind a három gyerekem-

nek volt és van faluélménye. Ahol 

ma is élünk, ott a szabad tér. Em-

lékezetesek gyerekkori kirándu-

lásaink, különösen, amikor hor-

gászni vittem őket. Soha nem fog-

tunk nagy halat, nem is az volt az 

izgalmas. Mindig azzal indultunk 

el, hogy elmegyünk, és most elté-

vedünk. Ami azt jelentette, hogy 

bebarangoltuk a környéket. Fölfe-

deztük. Ezek közös délelőttök, dél-

utánok voltak, jó beszélgetésekkel. 

Voltak esték, amikor lementünk a 

Tisza-partra, és ott sátorban alud-
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tunk. Voltak olyan pillanataik, órá-

ik, amelyekben a gyerekkornak a 

megszokott ritmusából kibújtak, 

körbenéztek, és kicsit másképpen 

látták a világot. Egy éjszaka kint a 

Tisza parton. Vagy éppen az udva-

ron, ott is aludtak éjszaka, próbaté-

telek voltak ezek. A  pesti kirándu-

lásokra édesanyámhoz már kicsi 

korukban hoztam őket, semmi 

vágyódás nincsen bennük ma sem, 

hogy ők nagyvárosban éljenek. 

Érezték rajtam, tudták is, hogy mi-

ért jöttem el, miért kerestem a fa-

lut, a tanyát, miért idegenkedtem a 

lakótelepektől. Fölfedeztük együtt, 

hogy kell metrózni, megtanultuk 

már gyerekkorukban, nincs ben-

nük bizonytalanság, de vonzódnak 

a kerthez, a  családi házhoz, a  sza-

badsághoz, szabad területhez. Vi-

segrádon ilyen helyzetben van a lá-

nyom, a fi amnak is megadatott ez, 

hiszen lovaskultúrát tanít az egye-

temen, kaszkadőr, kaszkadőr szak-

értő, lovai vannak. Kemény pró-

batétel az ő élete is. Gabi lányom 

régész, egy titokzatos, izgalmas 

pálya az övé. Van, ami lekösse a há-

rom gyereket ott is. Anna lányom 

jogi egyetemet végzett, egy egész-

séges próbatétel volt neki a hárma-

sikreket kihordani, aztán istápolni 

egyszerre hármat. A  feleségem 

nyilván nagyon sokat segített, és 

egy nagyszerű férje van, aki való-

ban családapa. És ez egy kis csoda, 

hogy együtt tudnak ebédelni szinte 

minden nap, mert a szülők a nép-

főiskolán dolgoznak, hazamennek 

ebédelni, hazaérkeznek a gyerekek, 

rögtön mesélik, mi volt az iskolá-

ban. Ezt én most érzem, mennyire 

jó lett volna ez nekem is annak ide-

jén. Nem lehetett, de fontos, hogy 

szerethető volt az az élethelyzet is. 

Átsugárzott a szüleimen a bizalom, 

a  szeretet, amit tudtunk viszonoz-

ni. Nekem ez természetes is. Elég 

keserűen veszem tudomásul a kör-

nyezetemben megrokkant csalá-

dokat, a szétválásokat. Ha össze se 

tartoznak igazán, csak együtt élnek. 

Amiben mindig ott van a bizony-

talanság. És ott van az, hogy akkor 

jogilag ez hogy is néz ki. Nagy baj, 

ha már ezt vizsgálják. Az MDF-ben 

is akkor kezdődtek a bajok, mikor 

az alapszabályt kezdtük nézeget-

ni. És általában akkor kezdődnek a 

bajok, amikor nem a jó változatra 

készülünk, hanem a rossz válto-

zatot próbáljuk elemezni. Így van 

egy családnál is. A jó változatra kell 

összpontosítani, annak érdekében. 

Nem erőszakosan, nem ingerülten. 

Építkezni csak nyugodtan lehet. És 

derű is kell.

M. A.: Azt minden gyerek érzi, 

én is így voltam vele, hogy a csalá-

dokba a feszességet az anya szok-

ta hozni, annak érdekében, hogy 

amit kell, végig lehessen csinálni. 

És ennek egy jó mértékét megtalál-

ni, a  ritmusát, ez nem könnyű. Én 

ugyan későn ismertem meg a felesé-

gét, de az eredményeket látva, ben-

ne ez megvan, megvolt.

Mielőtt a Parlementből útra ke-

lek, és feleségét és Anna lányukat 

keresem Lakiteleken, még valami 

családhoz kötődő élményére, örö-

mére kérdeznék.

L. S.: Ha a fi amra gondolok, 

jó érzés. Lányaimra gondolok, jó 

érzés. Unokákra gondolok, jó ér-

zés. Van bennem egy olyan érzet, 

hogyha nem volnának, minek va-

gyok, minek is lennék. És ahogy 

gondolok a húgomra, bátyámra. 

Édesanyámra, édesapámra, ők 

sem haltak meg. A  tudatomban 

ott van a helyük. Nem siratózok. 

A  múlt emlékeivel, élményeivel 

együtt élek, és tudok köztük még 

válogatni is. Az ember mindig 

arra összpontosít, amit végez, 

tesz. A  család egy jó, egészséges 

környezet nekem ahhoz, hogy 

feszített tempóban tudjak tenni, 

akár a Parlamentben, akár a Nép-

főiskolán, vagy a választókerület-

ben. Vagy éppen az irodalomban. 

Most adtam le, jelenik meg új 

könyvem, mégpedig Nagypapa a 

bőröndben címmel – a családról 

szól. Ez egy tragikomikus nép-

színmű, ami az elmúlt esztendő 

áprilisában játszódik.

M. A.: Csodálatra méltónak ta-

lálom, hogy az életében helyet tud 

kapni irodalmi munkája is. Hogy 

belefér. Biztos vagyok benne, hogy 

ehhez a legdöntőbb a támogató csa-

ládi környezet.

A  beszélgetések napja az átállí-

tott órás első nap volt, így jólesett 

útközben arra gondolni, hogy öröm 

lesz hallgatni Lakiteleken anyát 

és lányát arról, ami nekik életgya-

korlatukból adódó életfi lozófi ájuk. 

A témát, hogy mit, hogyan teremt és 

hagyományoz a család, esetükben 

is a beleszületett családdal kezdtük, 

Lezsák Sándorné családjával.

L. S-né: Édesapám 31 éves ko-

rában házasodott, segédjegyző 

volt, jegyző lett volna belőle, de ez 

éppen az az időszak volt az ország 

életében, amikor a jegyzőségeket 

megszüntették és őt elbocsájtották. 

Miután összeházasodtak, megszü-

lettünk, el kellett döntenie, hogy 

miből fogja eltartani a családot. 

A  vasútnál tudott elhelyezkedni, 

adminisztratív munkakörben. Ahol 

vasutat építettek, fölújítottak, oda 

vándorolt. Hétfőn hajnalban indult, 

és pénteken este jött haza, tehát 

ilyen értelemben az édesanyánk 

volt az, aki a három gyereket föl-

nevelte. Úgy, hogy 12 éves koromig 

otthon volt velünk. Minden áldott 

nap főzött, vezette a háztartást, 

volt szőlőnk, kötözött, kapált, a vi-

lágon mindent csinált. Segítettünk, 

amennyit iskola mellett lehetett. 

Nyilván egy gyerek nem szívesen 

kötöz meg kapál, de abban az idő-

ben az természetes is volt, hogy 

dolgozni kell otthon. Amikor én 12 

éves lettem, adódott egy lehetőség, 

hogy édesanyám elmenjen egy gyü-

mölcsfelvásárló telepre, pénztá-

rosként dolgozni májustól egészen 

szeptember végéig, október végé-

ig, amíg gyümölcs volt. 12 évesen 

abba a helyzetbe kerültem, hogy 

háztartásvezető lettem. Én voltam 

a legidősebb gyerek, két öcsém van. 
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Minden áldott nap 6-kor keltem, 8 

órára már megetettem a jószágo-

kat, a  disznót, fölmázoltam, nem 

volt se villanyunk, se vizünk, ke-

rekes kútból húztuk, meg az artézi 

kútról cipeltük főzéshez a vizet. 8 

órára már a lakás fölágyazva, ki-

szellőztetve gyönyörűen rendbe 

téve. Akkor 10 óra tájt nekifogtam 

főzni úgy, ahogy édesanyámtól lát-

tam. De nagyon sok mindent nem 

tudtam, hogy hogyan kell csinálni, 

például berántani egy levest, ilyen-

kor a szomszéd nagylánytól kissé 

szégyenkezve, de segítséget kér-

tem. Mi gyerekek otthon megebé-

deltünk, azután biciklire ültem, és 

vittem az ebédet édesanyámnak. 

Sokszor ott maradtam segíteni 

neki pénzt számolni, számlaössze-

geket összeadni. Örömmel csinál-

tam, ez volt a játék, pihenés nekem. 

Elég korán meg kellett tanuljam, 

hogyan osszam be a napot, hogy 

mindenre jusson idő. Valószínű in-

nen hoztam, de nyilván bennem is 

volt születésemtől fogva a rendsze-

retet, a  család, az otthonteremtés.

M. A.: Hadd kérdezzem meg 

Annától, hogy egy ilyen előzmé-

nyekkel rendelkező édesanya gyere-

kének lenni milyen volt. És lehetne 

szó a nagyszülőkről?

L. A.: Amibe mi beleszület-

tünk, és a nagyszüleink családjá-

ban is, mindig fontos volt a sze-

retet. Sütő mama volt édesanyám 

anyukája, neki hatalmas szíve volt. 

Ő volt a nagymama. Bár nem sza-

bad szembe dicsérni senkit, de 

én bármikor a saját édesanyámat 

szembe dicsérem.

Ezt a szeretetet viszi tovább 

ő is. Hárman vagyunk testvérek, 

a  bátyám, nővérem és én. A  gye-

rekek közül én vagyok a legkisebb, 

a két lány – nővérem és én – itthon 

megtanultunk főzni. Azt is nagyon 

meg kell tanulni, hogy hogyan kell 

egy meleg családi légkört létrehoz-

ni, amit édesanyám megterem-

tett itthon. Persze kell hozzá a jó 

férj, de az otthonról hozott minta 

mindenképp fontos. Gyerekko-

romban még csirkét is pucoltam 

anyuval, mert annyira jó volt vele 

lenni, együtt dolgozni. Láthatatla-

nul mindent megtanultam, megta-

nultunk a nővéremmel együtt. És 

a rendszeretet. Azt láttuk itthon, 

hogy tiszta ruha van, tiszta a lakás, 

főtt étel kell, hogy legyen az aszta-

lon. Nővérem is a mai napig főz.

M. A.: Hadd kérdezzem, ha 

valakinek csak fi ú gyerekei vannak, 

hogy hagyományozódnak a dolgok.

L. A.: A családi életet úgy alakí-

tottuk ki a férjemmel, hogy a fi úk is 

kivegyék részüket a házimunkák-

ból. Be vannak osztva a munkák, 

nem én csinálok mindent, besegí-

tenek. A szeméthordást, fahordást, 

a mosogatógépből kipakolást a fi úk 

csinálják. A  saját szobájukat saját 

maguk takarítják, én megyek ellen-

őrizni. Mikor kicsik voltak, együtt 

csináltuk, egy jó játék volt. A nagy-

fi únk, Máté, 17 esztendős, a  hár-

masikrek, Kolos, Gergő, Benedek, 

13 évesek, már nem segítek, nekik 

kell megcsinálni, és én ellenőrzöm. 

Meg kell tanulni egy fi únak is meg-

állni a mai világban a két lábán. 

Főzni is tudnak, egyedül is. Tudnak 

panírozni, besegítenek. Egyedül 

sütnek palacsintát.

L. S-né: Levente fi am ugyanúgy 

tud főzni, és ugyanúgy tud mosni, 

vasalni, takarítani, meg mindent 

csinálni, mint a lányaim. Mert, 

ahogy Anna is mondta, soha nem 

kényszerből segítettek, ezt nem 

erőltetheti az ember. Így lesz ter-

mészetes a munka szeretete, így 

lehet szeretetteljes családban élni.

L. A.: Azért tegyük hozzá, na-

gyon fontos, hogy a férfi ak férfi -

ak maradjanak, a  nők pedig nők. 

Nekem szerencsém van, a  férjem 

nagyon erős férfi , egy jó értelem-

ben vett lovag. Nem várom el tőle, 

hogy mosogasson, főzzön, por-

szívózzon vagy mosson, de nem 

esik le a karikagyűrű az ujjáról, ha 

megteszi. És hálás vagyok, ha kite-

reget, mert lejárt a gép, és én még 

nem jöttem haza a Népfőiskoláról. 

Ez nagyon jól tud esni. De még-

sem várom el tőle. Ő  maradjon 

férfi , én meg nő.

M. A.: Érdekes, hogy tevékenysé-

gek kerülnek szóba. Az látszik, hogy 

a mai fi ataloknál a tevékenységek 

már nem úgy oszlanak meg, mint 

a hagyományos családban. Viszont 

az, hogy legyen egy férfi  férfi , és le-

gyen egy nő nő, ezeken a praktikus 

dolgokon túl is megfogható kell le-

gyen valamiben.

L. A.: Az ember társas lény. 

Nekem kell a másik felem, hogy 

én gyönge tudjak lenni. Egy nő 

gyönge. A férfi nak kell annyi ereje 

legyen, hogy ő tudjon erőssé lenni. 

Egy nő nagyon le tudja építeni egy 

férfi ben az erőt. Vagy ez fordítva is 

igaz lehet. Egy nőnek nagyon okos-

nak kell lenni, hogy ezt a vékony 

mezsgyét szépen fenntartsa.

L. S-né: Érzelmek vonatkozásá-

ban más a férfi  és más a nő, ha pél-

dául a családot, meg a gyerekeket 

nézem. Mást várunk el az apától, 

a  férfi től, mint egy anyától, hogy 

hogyan szóljon, hogyan viszonyul-

jon a gyerekekhez a családban.

L. A.: A  gyerekeknek nagyon 

fontos az anyaszerep, apaszerep. 

Ha ebben zavar van, akkor egy 

torzult apa-anya képet visz tovább 

a gyerek. Majd kiderül a követke-

ző generációban, hogy mi hogyan 

vizsgáztunk a férjemmel. Édes-

anyámék jól. Az édesanyának kell 

az otthon melegét megteremteni.

L. S-né: És azt a légkört, hogy 

egy fi ú is oda merjen bújni az 

anyukához 17 évesen is.

L. A.: Mi most pont ezt a ka-

maszkort éljük meg a nagyfi ammal. 

Még nem igazán felnőtt, de már 

nem gyerek, a  kettő közt lavíroz. 

Az anyukának éreznie kell, hogy 

mikor kell magára hagyni a gyere-

ket. Ha nem akar megölelni, meg-

puszilni, mert ez „olyan ciki”, nem 

szabad megsértődnöm, hagyni kell 

őt. De amikor odajön, és meg akar 

ölelni, akkor nem szabad azt mon-
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dani neki, hogy most „épp főzök”, 

vagy „nem érek rá, menj már in-

nen”. Meg kell állni, és hagyni, hogy 

átöleljen. A  fi am, a  mai napig, ha 

hazajön, puszit ad, megölel. Ez sze-

rintem nagyon fontos. Minthogy 

az ölelés is a fi úknál.

L. S-né: Tudni kell megtartani, 

és tudni kell elengedni őket.

M. A.: Arra, hogy a Lezsák 

család összejön, nyáron egy he-

tet együtt tölt, az unokák, a  nyolc 

gyerek egymással kapcsolatba tud 

lenni, lehet valami javaslattal élni, 

hogy hogy lehet ezt kialakítani, 

megteremteni? Hogy érezhetik meg 

mások is, hogy ez miből adódik? 

Persze, ez mind következik abból, 

ahogy éltek, és ahogy csináljátok.

L. S-né: Ezt nem lehet bármi-

kor elkezdeni. Úgy kell élni, hogy 

meglegyen a bizalom, a kötődés, az 

együttlét öröme, a  napi szintű be-

szélgetés, a  „mi történt veled, mit 

csináltál, mi volt jó, mi nem sike-

rült, hogy lehet esetleg megoldani”. 

Ha a gyerek érzi a családon belül, 

hogy ez az összetartás, ez a szere-

tet mennyire jó, mennyire erős, és 

mennyire kell, akkor, amikor ő ön-

álló családot alapít, fontosnak tart-

ja, hogy kötődjön. Csak azok a csa-

ládok tudnak egymással elmenni 

nyaralni, úgy, hogy a 17 éves unoka 

is szívesen ott van, ha ezt a bölcső-

től elkezded, építed és csinálod. És 

ha sokáig nem találkozunk, akkor 

ott a hiányérzet.

L. A.: Mi nem azok a gyerekek 

voltunk, akiknek ciki volt a szü-

leikkel nyaralni menni a kamasz-

korban. Sok szülőtől hallom, hogy 

„a  te 17 éves gyerekedet még el tu-

dod hozni az uszodába, a strandra, 

vagy bárhova eljön veletek?” Mert 

az övét azt úgy kell lasszóval fog-

ni, és magukkal ráncigálni. Nálunk 

Máté az első, aki összepakolja az 

úszófelszerelést és jön. A nagy csa-

ládi kirándulásokat is az unokák 

erőszakolják ki, hogy márpedig 

kell. Olyan szinten szeretik egy-

mást, mintha testvérek lennének.

L. S-né: És úgy is vigyáznak 

egymásra. Védik egymást.

M. A.: A  Rendhagyó órában 

elmondott egyik helyzet képpé állt 

össze bennem: unokák, szól a nép-

zene, valamelyikük elkezd táncol-

ni. Itt egy meghatározó kultúra él 

és hat. Gondoltál rá, amikor ezt 

kialakítottad? Vagy jött, mint ami 

hozzád tartozik?

L. S-né: Ezek jöttek. A  szekré-

nyem tele van táncruhákkal, sok 

népzene kazettám van. Amikor 

hazajött Boglárka, Gabi lányom 

kislánya, itt volt Anna fi a, Gergő, 

rájuk kellett adjam a táncruhát, 

ők tették be a népzenét, elkezdtek 

táncolni. Nem mondták, hogy „ta-

níts, mama!” Vagy nem mondtam, 

hogy most mit csinálj, hogy lépjed. 

Ők láttak engem táncolni, nyilván 

hatott rájuk valamiképpen, hogy 

az egy jó dolog lehet, vagy jó azt 

a zenét hallani, megnyugtat. Anna 

gyerekei zenét is tanulnak, tán-

colni is tanult mindenki. Ma már 

nem járnak néptáncra Kecskemét-

re, de nem kapcsolják el a magnót 

vagy a CD lejátszót, hogyha nép-

zene szól. Mindennek az a lényege, 

hogy mit hall és mit lát otthon egy 

gyerek.

L. A.: Gyerekkoromban, emlék-

szem, volt egy piros magnónk, ami 

mindig szólt, miközben játszot-

tunk, a kazettákon Weöres Sándor 

versek voltak megzenésítve. Min-

dig a Regélő és a Tündérkaszinó, 

ez a két kazetta szólt a magnóban. 

Sokat hallgattuk. A  gyerekeim is 

ezeket a kazettákat hallgatták kicsi 

korukban. Ezért például nagyon 

könnyű volt nekik, amikor a Cine-

ge cipőjét, vagy a Bóbitát tanulták 

a fi úk a harmadik osztályban, és 

jöttek, hogy ők nem tudják elmon-

dani a verset, csak énekelni. Mert-

hogy ők ezt állandóan hallgatták, 

meg is tanulták. Utána a verstanu-

lás ezért nem is gond az iskolában. 

Jót tettem a gyerekeknek, láthatat-

lanul. Én ezt otthon láttam, és vit-

tem tovább.

L. S-né: Sokat olvasunk, nyil-

ván látják, szeretnek ők is olvasni. 

Mi azt mondjuk erre, hogy értel-

mesen eltölteni az időt, nyilván az 

lesz értelmes nekik is, amit tapasz-

talnak otthon, amit látnak.

M. A.: Azért kérdeztem a nép-

zenét és az ehhez tartozó világot, 

mert abban hagyományozódik 

leggazdagabban valami. Tegnap 

megnéztem Gaál István Bartók 

dokumentumfi lmjét a YouTube-on, 

a linkjét föltettem a Pápai Középis-

kolások Képzőtársasága honlapjá-

ra, és írtam is, hogy aki rászán 59 

per 25 másodpercet, nem ugyanaz 

az ember lesz, mint előtte volt, és 

ezt komolyan gondolom. Ezért is le-

het örülni neki, hogy a néptáncnak, 

népzenének reneszánsza van.

L. S-né: Amit még fontosnak 

tartok, a természet szeretete, isme-

rete, szabadsága, a természetnek az 

a fantasztikus tanító, energiát adó 

ereje, amiből merítkezni tud fel-

nőtt, gyerek egyaránt.

M. A.: Nem véletlen, hogy egy 

beszélgetés ezzel zárul egy ilyen 

tanya tágasságú helyen. Köszönöm, 

én szépnek, kereknek érzem, amit 

végig mondtatok. És örömtelinek. 

Ami mindig kedvet tud csinálni.
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