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Mátyus AlizMátyus Aliz

Páros beszélgetés Lezsák Sándorral 
és Lezsák Sándorné Sütő Gabriellával

„Az ember csak akkor lehet teljes, ha az, akivel együtt van: teljes. Olyan ember-
rel, aki nem tudja vagy nem akarja önmaga teljességét, az ember nem tudhatja 
vagy akarhatja önmaga teljességét.” (Hamvas Béla: Fák)

A Szín – Közösségi Művelődés már régóta készül egy Lezsák Sándor elnök úrral 
és feleségével készített beszélgetést közölni, hiszen melyik folyóirat ne szeretné 
egy házaspár beszélgetéséhez Hamvas Béla idézetét mottóként tudni használni.

Mátyus Aliz: Annak szeretnék be-
szélgetésünk során nyomára bukkan-
ni, hogy hogyan alakult-alakul egy 
olyan házaspár élete, akik azt közös 
ügy szolgálatában élik, akik gyereke-
iket, unokáikat igenek és nemek, egy 
szilárd értékrend mentén nevelték/
nevelik. Hogy mit tett/tesz/tehet egy 
család annak érdekében, hogy átad-
hassa, amit fontosnak ítél az utódok 
számára.

A 2013. október 23-át, a kolozsvári 
Bethlen Gábor szobor-avatást mind-
össze napokkal követő beszélgetés mi-

att a frissen újra olvasott könyv, Mó-
ricz Zsigmond Erdély könyve kínálja a 
hasonlóság észrevételét Bethlen Gábor 
fejedelem, a  könyv gazda-fejedelme 
és Lezsák Sándor között. A  házas-
pár gazdája Lakiteleknek, a  helynek, 
melyhez annyi fontos pillanata kötő-
dik az országnak, és Lezsák Sándor az 
országnak is gazdája. Csakhogy Beth-
len Gábor fejedelemnek nem adatott 
meg, ami Lezsák Sándornak, hogy a 
felesége olyan legyen, mint amilyen-
nek ő egy feleséget elképzel, mint ami-
lyen neki igazán jó lett volna, vagy 

– külső szemmel – amilyen neki járt 
volna. Ezért is köszönöm, hogy együtt 
vállalták a beszélgetést, s  lehet ada-
lék mindaz erről a kapcsolatról, amit 
egymás előtt magukról, egymásról és 
a kapcsolatukról mondanak. Bizo-
nyára érthető módon, engem – a há-
zaspár mindkét tagjának megismerése 
pillanatától – csak az érdekelt, hogy 
vajon mi lehet az oka, hogy ennyire 
egységnek és ennyire egyenlőnek érez-
hetem a két embert. Gazdák. És ami 
Bethlen Gábornak nem adatott meg, 
az nekik igen. Beszélhetünk-e először 
arról, hogy gazdája az országnak?

Lezsák Sándor: Szép és tartalmas 
ez a kifejezés, hogy gazda. Gazda: 
benne van a gazdagság, benne van a 
házigazda, a  gazdasszony, a  gazdál-
kodni, benne a gazdatudat, de még a 
közgazdász kifejezés is ide kívánkozik, 
érzékeltetve, hogy a gazda szó nagyon 
sokrétű. A mélységében azonos a tarta-
lommal, hogy úgy egy közösség tagja és 
résztulajdonosa lenni, hogy ügyelnem 
kell a többi részre is, tehát az egészre. 
Csepp a tengerben, ez is ide vonható.

A  házasság két emberen múlik. 
A  házasságban gazdálkodnunk kell. 
Nem az érzelmekkel, hanem egy-
más idejével. Ügyelni kell a másikra. 
A  másik, és a három gyerek, a  nyolc 
unoka teljesítette be ezt a gazdagsá-
got, amit akár ez a házasság is jelent.

Én hiszek abban, hogy nagyon sok 
hasonló házasság van a Kárpát-meden-

Fotó: Bágya Rita
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Mátyus Aliz

cében a magyarok között. Legföljebb 
nem kerülnek fénybe, hanem csak a sa-
ját körükben fi gyelnek rájuk, és fényle-
nek, és tüneménynek tartják. Egy olyan 
romló világban, ahol szinte naponta 
ömlik akár a médiából is, közbeszéd-
ben is a sopánkodás, siránkozás, ami-
vel igazán sokra nem megyünk, mindig 
azt kerestem a feleségemben is, család-
ban is, közösségben is, hogy mi az, ami 
olyan érték, amely sikerélményt jelent-
het a másiknak is. Én például nagyon 
boldog vagyok, hogy a feleségem a ne-
gyedik évtizedben…

Lezsák Sándorné Sütő Gabriella: 
42 évesen…

L. S.  … 42 évesen elkezdett tán-
colni. És szinte a szemem előtt per-
dült táncra. És olyan szinten, ahogy 
a színpadon, a  kecskeméti Kurázsi 
Táncműhelyben tudni kell táncolni. 
Tartása van, nagyon jó látni, hogy éli 
a táncot, és ahogy egy közösség ré-
szeként tud fényleni. Boldog vagyok, 
mert közben felneveltünk három 
gyermeket, és pontosan tudta, hogy 
be kell osztani minden percet, min-
den órát, és valóban tartalommal kell 
megtöltenie. Ez a tartalom jelentette 
a három gyereket, de jelentette a kö-
zéletet is, hiszen én nélküle nyilván 
semmire nem jutottam volna.

L. S-né S. G.: Nem hiszem, hogy 
semmire nem jutottál volna. De talán 
segítettem benne.

M. A.: Azt hadd kérdezzem meg – 
a szülők közül mindig az anya az, aki 
a gyerekek életében többet van jelen –, 
hogy a három gyerek közül – akik kö-
zül én csak Annát ismerem személye-
sen, és akiben teljes értékű folytatóját 
látom annak, amit a házaspár kép-
visel, az értékek, amik nekik fontosak, 
azok Annának is ugyanúgy fontosak 

–, vajon mindegyiküknek sikerült ezt 
így tovább vinnie? Vajon amíg nevelni 
kellett őket, mindegyikük esetében si-
került ezt ennyire jól csinálni?

L. S-né S. G.: Sosem gondoltam 
azt, hogy napról-napra nevelni kell. 
Úgy kell élni, hogy aztán a gyerekek 
azt vigyék tovább, amit otthon látnak, 
tapasztalnak. Mind a három gyerek-
nek erős a magyarság tudata, bíznak a 
szeretet erejében és a család fontossá-
gában. Nagyon erős a kötelék velünk, 
szülőkkel, de egymás és az unokák 
közt is. Úgy nőttek föl, és úgy nevelik 
most a gyerekeiket, hogy öröm látni: 
ezt tudtuk nyújtani.

L. S.: Ajándéka a sorsnak, hogy 
én mind a három gyermekemet taní-
tottam – általános iskolában osztály-
főnökük voltam. Mind a három gye-
reket magáztam az iskolában, mint 
ahogy minden felső tagozatos gyere-
ket magáztam az iskolában. Otthon 
nem beszélgettünk iskolai dolgokról. 
Mindent megbeszéltünk az iskolá-
ban mások előtt. Soha nem tapasz-
taltam, hogy valamelyik mondta vol-
na nekem, apu, és árulkodott volna. 

Én nekik otthon külön nem magya-
ráztam, és megköveteltem tőlük azt, 
amit a többiektől. És ez természetes 
volt számunkra. Soha nem mond-
tam azt, hogy én megyek a munkába. 
Mindig, megyek az iskolába. Nem 
munkának fogtam föl. A  feleségem 
sem úgy fogta föl, hogy most akkor 
megneveljük a gyerekeket, hanem 
amit látott a gyerek, attól nevelődött. 
Ahogy éltünk, ahogy egymáshoz 
szóltunk. Én nem emlékszem, de a 
gyerekek se, hogy nálunk hangos szó 
vagy veszekedés lett volna. Szoktam 
mondani, hogy velem nem is lehet 
veszekedni.

L. S-né S. G.: Valóban, vele nem le-
het veszekedni.

L. S.: Velem nem is lehet vesze-
kedni.

L. S-né S. G.: Mással lehet, hogy 
veszekedtem volna. Én más típus va-
gyok ilyen szempontból, de Sándor 
valóban a nyugodt erő. Ilyen volt az is-
kolában, és ilyen a politikai életben is.

Tizennyolc éves voltam, amikor 
megismerkedtünk. Sándor Pestről 
került Lakitelekre. Tanított az isko-
lában és irodalmi színpadot veze-
tett. Én is jelentkeztem a csoportba. 
Mikor a kapcsolatunk komolyabbra 
fordult, egyszer csak azt mondta: 

„könyörgöm, ne szeress!” És én ezen 
úgy megsértődtem… Mert szerelmes 
voltam belé. Nem értettem miért kéri. 
Én még akkor nem ismertem őt elég-
gé. Ő  viszont már húsz évesen tud-
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ta, hogy milyen úton fog járni, hogy 
milyen nehéz lesz. Az együtt töl-
tött negyvenkét év alatt néhányszor 
eszembe jutott ez a mondat. Bizony 
kemény tartás és tervszerű napi be-
osztás kellett és kell ahhoz, hogy így 
tudjunk élni és dolgozni.

M. A.: Feleségnek lenni, az más is, 
mint anyának lenni. Hadd kérdezzem 
meg, hogy feleségként mindaz – amit 
a másik úgy csinál, mint amire én ezt 
a Bethlen Gábor hasonlatot hoztam, 
tehát hogy érződik, hogy mindig min-
den pillanatban, minden együtt gon-
dolva adja Lezsák Sándor számára a 
megoldást, alakítja ki benne a döntést, 
vagy ahogy reagál, miközben vezet egy 
alkalmat, akár a Parlamentben – ami 
egy férj közélete követhető-e napról 
napra? Kell-e egy fi gyelmes jelenlét 
ezekben a dolgokban, vagy elég egy ha-
zaérkezésből megérezni mindazt, ami-
ben egy férj volt, van, és amiben egy 
feleség esetleg épp erősebben kell mint 
háttér, mint támasz?

L. S-né S. G.: 42 éve vagyunk háza-
sok. Elég egy pillantás és látom, hogy 
jó napja volt-e, vagy csalódás érte, fá-
radtabb-e a kelleténél is. A háztartás, 
a család gondjait igyekszem levenni a 
válláról. Bármilyen fáradtak vagyunk 
is, ha hazajön megbeszéljük, hogy mi 
történt aznap. Mik voltak a lényeges, 
fontos dolgok, amikben neki dönte-
nie kellett. Mi az, ami velem, velünk, 

családdal, otthon a ház körül történt, 
amiben döntenem kellett. Mindent 
megbeszélünk. Én úgy gondolom, 
hogy nincsenek olyan dolgok, amiket 
hurcolunk-hurcolunk magunkban, és 
2-3 hónap, vagy egy év múlva robban 
valami. Nyitottak vagyunk egymás 
felé, egymás problémái iránt, és a 
legfontosabb, hogy megbízunk egy-
másban.

M. A.: A  tánc, amikor jött, és 
ahogy jött, hogy módosított elemeket a 
családi életben? Mert táncosnak lenni, 
ez egy professzió.

L. S-né S. G.: A szüleim mondták, 
hogy gyerekkoromban már a söp-
rűvel is táncoltam. Ez vélhetően egy 
öröklött adottság bennem, amit örü-
lök, hogy sikerült, ha nem is gyerek-
korban, de felnőttként magamból ki-
bontani. A  gyerekek felnőttek voltak 
már addigra, 42 éves voltam, amikor 
elkezdtem egyáltalán az első lépést, 
néptánclépést lépni. Ez ezelőtt tör-
tént. Azóta vezetem Fantoly Gyulával 
a Népfőiskola Kösöntyű néptánccso-
portját, és tizenkét éve vagyok a kecs-
keméti Kurázsi Táncműhely táncosa. 
Hátrány nem éri a családot, hogy én 
hetente kétszer-háromszor, vagy ese-
tenként négy-ötször este táncpróbán 
vagyok, vagy föllépésünk van. Nekem 
ez nagy örömet jelent, kikapcsolódást 
a gondokból, problémákból, és ennek 
jótékony hatását érzi a család is. Szá-

momra a tánc nem csak szórakozás, 
nem csak a magam kiteljesítése, meg 
a néző szórakoztatása. Komolyan 
gondolom azt, hogy a népdal, a  nép-
zene, a néptánc oktatás, a táncház azt 
a paraszti kultúrát tudja átörökíte-
ni, ami sajnos a falvak átalakulásával 
itthon is, a  Kárpát-medencében is 
majdhogy nem elvész, kihal. A  fel-
lépéseken, a  Népfőiskola rendszeres 
táncházaiban más-más vidék népraj-
zát, viseletét, táncát ismertetjük meg 
a hallgatókkal.

M. A.: És van-e a gyerekek vagy 
az unokák között valaki, akit meg-
érintett ez?

L. S-né S. G.: Szinte mindegyiket. 
Levente meg-meg fordul tánchá-
zakban. Gabi lányunk egyetemi évei 
alatt egy évig táncolt egy budapesti 
néptánccsoportban. Szépen énekel, 
most már három gyermekének ta-
nítja a népdalokat. Anna lányunk és 
a vejem a lakiteleki Kösöntyű nép-
tánccsoport tagja. Három éve ők is 
táncolnak. Nyolc unokánkból (hét fi ú, 
egy leányka) hat néptáncra jár. Ha 
egy-egy családi ünnepre hazajönnek 
a gyerekek, együtt a nagy család, nem 
diszkó zene szól. Az unokák mennek 
a CD-hez, bekapcsolják, szól a nép-
zene. Táncolnak rá, vagy úgy játsza-
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nak, hogy ez megy a háttérben. Szin-
te ezen nőnek fel.

M. A.: Egy alkalommal – amikor 
magam is táncot tanultam egy laki-
teleki népfőiskolai estén – hallottam 
a viseletekről, hogy szép gyűjteményre 
sikerült belőle szert tenni. Pedig ez na-
gyon ritka.

L. S-né S. G.: Itt a Népfőiskolán, 
a  táncteremben egy gyönyörű tuli-
pános láda, otthon két szekrény van 
tele a népviseleteimmel. Ha valamibe 
belekezdek, otthon a munkában, és 
reményeim szerint itt a Népfőisko-
lán is, de a táncban is, igyekszem azt 
maximálisan teljesíteni. Amikor kalo-
taszegi táncot táncoltunk, Sándorral 
kiutaztunk Mérába, ott vásároltam 
eredeti viseletet. Ma már van öt rend 
kalotaszegi viseletem, de ugyanígy 
dél-alföldi, bagi, kalocsai, bodrogközi, 
vas megyei, felvidéki, mezőségi, szé-
kelyföldi, csíki, széri… Szívesen áldo-
zok erre, így tartom hitelesnek.

M. A.: Azt szeretném megkérdezni, 
hogy ami abban az időszakban, amíg 
a gyerekek iskolába jártak és tanította 
őket, s  gyönyörűen szétvált iskola és 
otthon, vajon amikor az ország dol-
gaiban kell gondolkodnia, egy népfő-
iskola dolgaiban, egy születni készülő 
népfőiskola rendszerben, és hát termé-
szetesen mindig egy családban, ami-
ben most már három generáció van 
és szép számmal vannak, ez az együtt 
és nem együtt, ez hogy van? Talán 
mindig változik, hogy épp mire lehet 
fókuszálni? És a rangsorban néha ez, 
néha az kerül följebb, lejjebb?

L. S.: Én nem vagyok külön édes-
apa, nem vagyok külön férj, nagyapa, 
nem vagyok külön pedagógus, külön 
országgyűlési képviselő, külön nép-
főiskola szervező. Feladatok vannak, 
általában sok feladatot magam va-
gyok képes meghatározni, magam 
elé állítani, beillesztve egy távlatos 
elképzelésbe. És ezekben helyt kell 
állni. Meg kell oldani helyzeteket. 
Amikor a feleségem arról beszél, 
hogy a másodvirágzása, hogy negy-
venkét évesen elkezd táncolni tanul-
ni, nem mást csinál, mint a népfőis-
kola lényegét fogalmazza meg. Az 
élethossziglan történő tanulást. Úgy 
élni az életet, hogy abban a meglévő 
képességeket, készségeket tudjam 
hasznosítani. Általa több leszek lel-
kileg, testileg, a  környezetemet, egy 

közösséget alakítok. Mert nagyon 
lényeges, hogy a lakiteleki Kösön-
tyű néptánc csoportban ott van az 
óvónő, a  tanító, a  péksegéd, ott van 
a biztosítási ügynök, a  rendőr meg 
a számítás technikus. És ott van egy 
falu, egy nemzedék. Most egy újabb 
nemzedék, a  fi atalok. Akik egymás-
sal kapcsolatot tartanak. Akik szü-
netben, próbaközben élethelyzeteket 
beszélnek meg, és netán oldanak föl 
konfl iktusokat, vagy éppen csilla-
pítanak olyan belső háborgásokat, 
amelyek így lelkileg nem viselik meg 
őket annyira. Ez egy olyan kincs… És 
a népfőiskola nem más, mint ami 
ilyen helyzeteket próbál teremteni. 
Igenis tudjunk próbahelyiséget adni, 
tudjunk segíteni egy turnét, hogy el-
jussanak olyan helyekre, ahol tanul-
nak táncokat. Nagy értéke ennek a 
csoportnak, hogy autentikus helyre 
elmennek, ott vannak néhány napig 
és tanulnak tőlük. Utána ők hívják 
meg őket. Tehát ez jóval több annál, 
mint amit látunk, hogy van egy nép-
tánc csoport. Ez közösség, élete van. 
Ennek a népfőiskolai gondolkodás-
nak példája a feleségem élete. Hány 
olyan ember van, aki rajztanárként 
éli az életét. Volt benne művészi 
ambíció talán, de aztán a család, az 
iskola nem engedte meg, hogy egy 
kicsit kedvére kimenjen a szabadba 
egy festőállvánnyal, és kezdjen dol-

gozni. De miért ne teremtsen egy 
népfőiskola ilyeneknek lehetőséget? 
Itt Lakiteleken is van példa: rajzpe-
dagógus, aki csodálatos kerámiákat 
készít. Ő is másodvirágzásában talált 
rá az agyagra, formálta, gyúrta. De 
hány ilyen van! Valójában ezekben a 
kis közösségekben lélegzik egy nagy 
közösség. Egy nemzetközösség akár. 
És ha ezeknek a kis közösségeknek 
nem teremtünk helyzeteket, akkor 
az embólia, tüdőembólia. Nem tud 
lélegezni az ország. És akkor jön a 
vértolulás, gyűrődnek az indulatok, 
a  különféle testi nyavalyák, betegsé-
gek egy társadalmon, egy nemzeten 
belül.

Népfőiskolát akkor szerveztek 
az elmúlt két-három évszázadban, 
amikor a kultúra, a nemzet kultúrája, 
hagyományai, a  kapcsolatrendszere, 
a  védekező képessége, ellenálló ké-
pessége meggyöngült, megrokkant, 
bizonytalanná vált. Akkor kellett 
ezeknek a kis közösségeknek lehe-
tőséget teremteni, és nem csak az is-
kolai, általános iskolai, középiskolai, 
egyetemi közösségeknek, hanem a 
felnőttek – úgymond – társadalmá-
nak. Nekem azért egy nagy sikerél-
mény a feleségem tánca, mert bizo-
nyítja, hogy a népfőiskola, mit jelent. 
Azt, hogy van egy ilyen lehetőség, 
hogy táncolnak. De a másiknak más 
lehetősége, a harmadiknak…
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A Lakiteleki Népfőiskoláról

A Lakitelek Alapítványt és Népfőiskolát Lezsák Sán-
dor és felesége alapította, tervezte és álmodta meg a ki-
lencvenes évek elején. Levelek ezreivel mozgósították a 
Nyugat- Európában és a tengerentúlon élő magyarokat, 
hazai és helyi támogatókat szerveztek, és több olyan 
nagyszabású vállalkozást indítottak útjára – az olim-
piai Top-tipp játékot, a Frici, a vállalkozó szellem című 
televíziós vígjáték sorozatot –, amelyek több tízmilliós 
nyeresége, a  világ minden részéről érkező adományok 
segítségével folyamatosan épült a Lakiteleki Népfőiskola.

Ezt a négyhektáros területen fekvő intézményt az 
ország egyik szellemi fővárosának is nevezik. Európai 
rangú konferenciák, tudományos tanácskozások mellett 
szűkebb hazánk, a  Tisza menti táj valóságát is fölmé-
rő, elemző programoknak is rendszeresen fórumot ad. 
A magyar politikai és tudományos közélet szinte minden 
rangos képviselője tartott itt már előadást, de vendége 
volt a Lakiteleki Népfőiskolának a világhírű Lech Walesa 
legendás lengyel munkásvezér vagy Landsbergis, a rend-
szerváltó Litvánia jelképes szabadságharcosa, és folytat-
hatnánk a névsort, mint például „A Keresztény Európá-
ért” szervezett nemzetközi tanácskozáson az Európai 
Parlament több képviselője mellett előadást tartott Kurt 
H. Biedenkopf, aki több cikluson át volt Szászország mi-
niszterelnöke.

A  Lakiteleki Népfőiskola a magyar emigráció köz-
pontja. Évtizedes gyűjtőmunkával a világ minden részé-
ből több ezer könyv, plakát, kisnyomtatvány, röplap és 
más írásos anyag, dokumentum, valamint az „Emigráció 
a hazáért” állandó kiállítás ad hiteles képet a nyugat-eu-
rópai és a tengerentúli magyar közösségek, alkotók, írók 
életéről, munkásságáról.

A  Rendszerváltó Archívum több mint másfélezer 
irattári dobozban őrzi az elmúlt másfél évtized rend-
szerváltó hazai történetének dokumentumait. A  Nép-
főiskola Rendszerváltó Archívum címmel új folyóiratot, 
kéthavonta megjelenő történelmi szemlét indított útjá-
ra.

A Lakiteleki Népfőiskola közösségteremtésben, a fel-
nőttképzés módszereiben eredményesen ötvözi a dán, 
a fi nn, a svéd és a német, valamint a két világháború kö-
zötti hazai népfőiskolai hagyományokat. Mindezek hát-

terében Lezsák Sándor három évtizedes pedagógusi és 
népművelői szervező gyakorlata és képessége áll. A nép-
főiskolai Kollégiumok, szaktanfolyamok, speciális tartal-
mú képzések, szabadegyetemi formák, egy-egy szakma 
továbbképző és érdekvédelmi fóruma mellett helyet kap 
a Népfőiskolán a dolgozók gimnáziuma is, a kecskeméti 
Németh László Gimnázium kihelyezett tagozata.

A Lakiteleki Népfőiskola több olyan pedagógiai kez-
deményezéssel írta be magát a neveléstörténetbe, amely 
méltán keltett országos közfi gyelmet. A Gödöllői Szent 
István Egyetemmel kötött szerződés keretében a Magyar 
Tudományos Akadémia szellemi támogatásával 2000-
ben Tisza Kollégiumot, 2002-ben pedig Tanya Kollégiu-
mot szervezett. 150 egyetemista és oktató térképezte föl 
és végzett tudományos szempontból is rendkívül értékes 
életmódvizsgálatot, és kaptak közben a diákok életre 
szóló élményt, a hétköznapi valóságból gyakorlati isme-
reteket.

A  Népfőiskola minden új épületének avatásához 
egy-egy tanácskozás, vetélkedő, Kollégium beindítása 
kötődik. Az ökumenikus Szent István kápolna építését 
követően tudatos munkával teremtődött meg az az or-
szágban egyedülálló szoborpark, amely a XX. századi 
vértanú és hitvalló egyházi vezetőket szembesíti a láto-
gatókkal. Készül az új Nemzeti Panteon is.

Illyés Gyula mellszobra után Klébelsberg, Németh 
László, Kodály Zoltán, Szentgyörgyi Albert, Simándy 
József és Sinkovits Imre arcmása idézi meg a század egy-
egy példázatos életművét.

A  Lakiteleki Népfőiskola nemcsak vonzó építészeti 
stílust teremtett, de szinte egyedülálló közösségformáló 
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és nevelő módszereket is. Az akadálymentesítési prog-
ram segítségével a fogyatékossággal élők is otthon érzik 
magukat. Legutóbbi háromnapos országos konferenciá-
juk komoly szakmai visszhangot is kiváltott.

A kistelepülések tanítóinak rendszeresen biztosít ér-
dekvédelmi fórumot, de közel egy évtizede minden nyá-
ron a Kárpát-medencei magyar sakkbarátok találkozó 
helye. A Népfőiskola minden tevékenységi formában az 
ismeretbővítés mellett a közösségteremtést tartja a leg-
fontosabbnak.

A  nyári képzőművészeti tábor, a  honfoglalás kori 
életmódtábor, a  diákok garabonciás olvasótábora és a 
Kátay Zoltán Cserkésztábor mellett sajátos szín a nép-
táncosok szaktábora, amelynek hátterében a helybéli-
ekből álló Kösöntyű néptánccsoport munkája áll. Ezt 
a tánccsoportot a Népfőiskola igazgatója, Lezsák Sán-
dorné Sütő Gabriella vezeti. A  hagyományteremtő kö-
zösségi munka és az intézmény irányítása, mint rész az 
egészben, így válik teljessé. Ahogyan Lezsák Sándor tör-
vényhozói, parlamenti munkáját teszi teljessé a népfőis-
kolai közösségeket szervező, a valóság kemény üzeneteit 
és feladatait megfogalmazó népfőiskolai kollégiumok, 
tanácskozások, szaktanfolyamok. És így illeszkedik a 
népfőiskolai intézmény Lakitelek életébe, a Tisza menti 
és Kecskemét környéki táj hétköznapi és ünnepi való-
ságába.

Népfőiskola és tágabb környezete egymást erősítik, 
a társadalmi igény utolérte a Népfőiskola törekvéseit. Az 
élethosszig tartó tanulás, képzés sajátos formája például 
a Mindszenty Kollégium. A  képzésen résztvevő katoli-
kus, egyetemista és diplomás fi atalok uniós jogismere-

teket, alkotmányismeretet szerezhetnek, amelynek része 
a parlamenti gyakorlat és egy egyhetes brüsszeli tanul-
mányút is. Hasonló tanfolyam indult a protestáns fi ata-
loknak Bethlen Gábor Kollégium címmel. A  Gödöllői 
Szent István Egyetemmel kötött együttműködési megál-
lapodás keretében kifejezetten EU ismeretekre alapozott 
szaktanfolyam, valamint négy féléves posztgraduális 
EU – agrár közgazdász képzés kezdődött. Minden esz-
tendőben megrendezik a nyári Európa Szabadegyetemet, 
a Fiatal Politológusok találkozóját, amelynek résztvevői 
elkészítik az EU csatlakozással kapcsolatos várakozások 
politológiai elemzését. Mindemellett szervezik a Csen-
gey Dénes Vándoregyetemet Budapesten a Kossuth 
Klubban.

A  Népfőiskola hazai és nemzetközi vonzerejét az 
is növeli, hogy az igényes szellemi vendéglátás mellett 
ügyel a szabadidő kulturált és egészséges eltöltésé-
re is. Kitűnő konyha, teniszpálya, uszoda, edzőterem, 
szabadtéri sakk és sok más egyéb szolgáltatás közül 
válogathat a látogató. Kapcsolata Lakitelek település-
sel mindennapos. A  népfőiskolai dolgozók többsége 
lakiteleki, akiknek nemcsak jövedelmet biztosító mun-
kahely, de azt is érzik, hogy napi munkájukkal közéleti 
stílust is képviselnek. Az intézmény együttműködik a 
lakiteleki óvodával és általános iskolával, a  dolgozók 
gimnáziumában lakiteleki pedagógusok is tanítanak, és 
az itt érettségiző diákok többsége is lakiteleki. A lakite-
lekiek nagy része szoboravatón, tanfolyamokon, képző 
programok segítségével vagy éppen egy uszodai élmé-
nyen át ismerte meg a Népfőiskolát. A  tervek szerint 
hamarosan kerékpárút köti össze a települést a Népfő-
iskolával, és így még közelebb kerül egymáshoz Lakite-
lek és a Népfőiskola.

2003 elején a Magyar Örökség Díj kuratóriuma úgy 
döntött, hogy március 22-én, Budapesten a Magyar 
Nemzeti Múzeumban pedagógiai és közösségszervező 
munkássága elismeréséül a Lakiteleki Népfőiskolának 
Magyar Örökség-díjat adományoz.

A  Vasárnapi Újság 2013. szeptember 29-én 26 éves 
történelem címmel interjút készített Lezsák Sándorral, 
amelyben azt mondta, hogy „A  Kárpát-medencei nép-
főiskola-rendszer előbb szellemileg, később gazdaságilag 
is megerősítheti a magyarságot, és ennek a szellemi há-
lózatnak a kialakítása már megkezdődött.
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L. S.: Az egész Kárpát-medencei 
nemzetnek nagy lehetősége a népfőis-
kolai hálózat. Ami a reményünk, amin 
dolgozunk, hogy minden járásban le-
gyen egy kis népfőiskola, illetve legyen 
14 nagytérségi népfőiskola. Ehhez 
kaptuk meg a kormányzat támogatá-
sát. Egy előkészítő szakaszt élünk meg, 
amibe beleértendők a lakiteleki nép-
főiskola mindennapjai. Olyan jó érzés 
volt ma 350 embert látni a szentmisén. 
Az egész megyéből jöttek hitoktatók, 
közösségek vezetői, és ma itt dolgoz-
nak. Több mint száz fi atal politológus 
gondolkodik együtt, nagyon jó csapat, 
nagyon jó közösség, nagyon fogéko-
nyak. Tegnap éjjel 2-ig ment a vita. Te-
hát, hogy ilyen helyzeteket teremteni. 
Nem más a népfőiskola. Helyzeteket 
teremteni, amelyek alkalmasak arra, 
hogy közösség szerveződjön, gondo-
latok cserélődjenek, a  résztvevő isme-
retekkel bővüljön. Az ismeret nélküli 
ember kiszolgáltatott, az ingerlékeny, 
az vezethető, azzal mindent meg le-
het csinálni. Tehát alkalmas ismere-
tek kellenek, hogy az életben el tud-
junk igazodni. És annak örülök, hogy 
a gyerekeket is így neveltük, hogy el 
tudjanak igazodni. Ők nem voltak el-
kényeztetett gyerekek. Levente fi am, 
az úgy ülte meg szőrén a lovat ott 
Karcagpusztán, ganézott, megdolgo-
zott Kassai Lajos mellett Kaposmérőn, 
hogy a tudást megszerezze magának. 
Gabi lányom is, keményen megdolgo-
zott, hogy régész legyen, és a népván-
dorlás korral foglalkozzon, és három 
gyereket neveljen közben. Ragyogó 
férje van, kitűnő fi lmes, aki a Hazajá-
rót rendezi, szerkeszti, Böjte Csabáról 
készített fi lmet. Anna lányunk a négy 
gyerekkel, köztük a hármasikrekkel, 
egyetemi tanulmányaival az örök derű 
és egészséges mosoly Arnold vejünk 
pedig társa a gyakorlati munkában, 
akiknek problémájuk soha nincs, csak 
feladatuk. Az pedig bőven. Nagyon 
jó a családi kapcsolat, és ezt érezni az 
unokákon is. Tehát szinte idillinek tű-
nik ez az állapot. Közben itt állandó 
szellemi készenlétben kell lenni, ál-
landó feszültségben vagyunk. Olykor 
szoktam mondani, hazamegyek, ke-
zembe vennék egy izzólámpát, kigyul-
ladna, olyan feszültség van bennem. És 
ki tudjuk beszélni. Tényleg kész csoda, 
néha rácsodálkozunk, hogy éjjel 2-ig 
beszélgetünk. Hazajövök 11-kor és ak-

kor éjjel 2-ig, és jé, már így elszaladt az 
idő. Nagyon jól tudjuk egymást kiegé-
szíteni. És ez ajándéka a sorsnak. Azért 
mondtam neki annak idején, könyör-
göm, ne szeress, mert ebből házasság 
lesz. Gyors házasság lesz, aztán nézhe-
ti magát, mert tőlem nem fog elválni. 
Szóval olyan nincsen. Én szent dolog-
nak tartom a családot. Mert ilyen csa-
ládban is nőttem fel. És a feleségem is 
ilyen családban nőtt föl. És mi is egy 
olyan környezetet próbáltunk jelenteni 

– tudatosan, ösztönösen, de ezt nem 
méricskélte az ember –, hogy a három 
gyerek jó érzéssel jöjjön haza hétvégén. 
És remélem, hogy az unokáink is ilye-
nek lesznek.

És a nagyobb család itt, ez a kö-
zösség Lakiteleken. Jó érzés bizony, 
hogy a lakiteleki iskola igazgatója a 
Katolikus Egyháztanács elnöke. Hogy 
a református lelkész pedig az iskola-
szék elnöke. Hogy a polgármesterünk 
olyan polgármester, aki cselekvőn 
gondolkodik a falu jövőjén. Tehát 
ilyen környezetet sikerült erősítenünk, 
formálnunk. Nem minden sikerült 
korábban, de most szépen kialakult a 
tágabb környezet is. És ez nagyon fon-
tos, hogy az ember igenis söpörjön a 
maga portáján. A  söprűről eszembe 
jut, ha együtt táncolunk. Akkor az én 
feleségem még mindig söprűvel tán-
col, mert én nem tudok táncolni. És ez 
lehet, hogy rám vonatkozik ez a söprű.

L. S-né S. G.: Ezt te mondtad, nem 
én. Erdélyben, amikor mezőségit ta-
nulnak táncolni a lányok, akkor kint 
az udvaron a szilvafa a férfi , akörül 
gyakorolják a forgást. Söprű vagy a 
gyümölcsfa.

M. A.: Most idekívánkozik, hogy 
megkérdezzem, bele fog férni még vala-
mikor az idejébe, az életébe, hogy írjon?

L. S.: Belefér ma is.
M. A.: És hogy megjelenjen?
L. S.: Azt nem akarom összeke-

verni most a közélettel, a  politikával. 
Hogy nézne az ki? Lehet, hogy más 
elfogadná, én nem tudom elfogadni, 
hogy aki egy közhatalmi politikai fe-
lelősséget visel, az lírai versekkel je-
lentkezik, és az olvasó nézi, na most 
micsoda, ennek ezen jár az esze, nem-
hogy rendezné nekem ezt, azt, amazt. 
Ugyanakkor én megvallom őszintén – 
talán így lehet leegyszerűsíteni –, van, 
amit meg tudok oldani a családban, 
apaként, férjként. Van amit meg tudok 

oldani pedagógusként, olykor gyógy-
pedagógusként. Meg tudok oldani 
parlamenti képviselőként, van amit 
meg tudok oldani itt a népfőiskolán. 
Sok-sok eszköz van a kezemben. Sok-
sok lehetőségem van. Tehát, ha vala-
mit nem tudok megoldani, azért én 
vagyok a felelős. Sikerült megteremte-
nem, megteremtenünk egy eszköztá-
rat, mert ennek azért több gazdája van, 
aki ebben segített, de ha valamit nem 
tudok megoldani, akkor marad az írás. 
Tulajdonképpen ez talán a titka, hogy 
én viszonylag nyugodt természetű va-
gyok. Fel tudom oldani. Megírom. És 
annak nyoma van. Én ma is írok drá-
mát, verset, sőt kis jegyzeteket, de ezt 
én nem adom ki a kezemből. Hálás 
vagyok a feleségemnek, hogy ő nem 
kotorászik benne, mert az engem na-
gyon bántana.

L. S-né S. G.: Azt sem tudom, hol 
tartja.

M. A.: Ez nekem természetes. Én 
a saját fi ammal is így tettem. Bármit 
leírt, ha nem adta oda, azt soha a ke-
zembe nem vettem.

L. S.: Tudom, hogy ezek egy ré-
sze az érték. És van a bennem egy 
kis mosoly, hogy haha, ha tudnátok, 
majd megtudjátok. Hogy akkor így 
oldottam meg, amit már nem tudtam 
másképpen, ilyen-olyan okok miatt. 
Az írásban megvan. Ez jó érzés. És ez 
megnyugtat.

M. A.: Örülök, hogy ez szóba ke-
rült, mert ez sokaknak kérdés, hogy 
vajon Lezsák Sándor mitől tud nyu-
godt lenni, amikor mindenki máson 
látszanak az indulatok. Hogy nem 
látszik rajta soha semmi?

L. S.: Magamban azt szoktam 
mondani, én vagyok az országban 
a legradikálisabb és a legizgágább, 
a  legnyugtalanabb, legidegesebb – 
csak le tudom vezetni valahol. És az-
tán már nem látszik. Belül, ami hábo-
rog, az háborog, és aztán villámhárí-
tót kell találni, hogy ne mennydörög-
jek. Mert képes lennék, hajjaj, hajjaj!

M. A.: Hadd térjek vissza a népfő-
iskola születése előttre.

L. S-né S. G.: Tőlem sem volt ide-
gen a Népfőiskola alapítása. Amikor 
az általános iskolát befejeztem, úgy 
gondoltam, hogy pedagógus szeret-
nék lenni. Készültem is erre, felvé-
teliztem földrajz-testnevelés szakra, 
nem sikerült. Elmentem gyógyszer-
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tárba dolgozni, ott ragadtam. De úgy 
vagyok vele, ha valami ismeretet meg-
szereztem, azt szeretem továbbadni. 
Ez belülről fakad. Nem idegen tőlem 
a tanítás gondolata, sőt képesítés nél-
kül tanítottam is két évet a lakiteleki 
iskolában, alsó tagozatban. Gabi lá-
nyunkat tanítottam én is. Tehát nem 
volt idegen tőlem, hogy iskola legyen, 
hisz tanulni érdemes, érdemes erre 
energiát fordítani. Most 62 évesen 
azért néha úgy érzem, csökken az a 
temperamentum, ami fi atalon ben-
nem volt, de azért a napi, ügyvezetői 
teendőket igyekszem maximálisan 
elvégezni.

M. A.: Én csak néhány éves ismeret-
ség alapján mondom, de amilyen tem-
peramentumot én érzek, el sem tudom a 
korábbit képzelni. A táncban…

L. S-né S. G.: … nem tudok elfá-
radni. A  táncban nem tudok elfárad-
ni, ez igaz. Ha 6-8 órát táncolnék egy 
nap, az sem fárasztana ki.

M. A.: Van-e a mostani népfőis-
kola tervben valami, ami szívügynek 
mondható?

L. S-né S. G.: Ez továbbra is a nép-
tánc. A táncházak vezetése és ott a pa-
raszti hagyománynak, paraszti kultúrá-
nak, népzenének, néptáncnak, ennek a 
hagyománynak a továbbadása. Erősí-
teni és tudatosítani a hallgatókban azt, 
hogy mennyire fontos a helyi értékek 
felkutatása, a  hagyományok ápolása, 
a  népfőiskolai hálózatokban a tánchá-
zak szervezése. Saját példámból me-
rítve megmutatni, hogy mindezt nem 
csak gyerek fejjel lehet megtanulni.

M. A.: Lehet, hogy lesz egy külön 
tánchely a népfőiskolán, ahol csak 

táncolnak majd? Táncházakat csinál-
nak, és jó fapadlón táncolnak?

L. S-né S. G.: Most is van tánc-
termünk fapadlóval a Széchenyi ház 
földszintjén, de ez csak annak a 30-
40 táncosnak elég, aki táncolni tanul 
ott, vagy egy kisebb táncház tartásá-
ra. A hosszú távú beruházási tervben 
szerepel egy nagy fedett sportcsarnok, 
amit úgy fogunk kialakítani, hogy az 
fesztiválok szervezésére is alkalmas 
legyen. Felépül egy pajta is, ami alkal-
mas helye lesz nyári tánctáboroknak, 
táncházaknak. Addig meg kell eléged-
jünk a Kölcsey ház kőpadlós terével.

M. A.: Illik, hogy befejezzem. 
A Szín – a Közösségi Művelődés című 
folyóirat, amióta új igazgatónk van, 
Závogyán Magdolna, megújult, olyan 
értelemben is, hogy minden abban 
megjelenő írás azért kerül bele, hogy 
elkerülve emberekhez vigyen valamit, 
amit mi fontosnak tartunk, és ami 
olvasóján mozdít. Ez az üzenet benne 
van beszélgetésünkben. Azt kérdez-
ném meg utoljára, íróként egy rövid 
mondatba foglalható üzenete, gondo-
lata lenne-e.

L. S.: Az életemben meghatározó 
egy mondat, mégpedig, hogy: A  jók 
nem elég erősek, az erősek nem elég 
jók. Ez a jók, nem elég erősek, ez na-
gyon bántott, sértett a ‘70-es, ‘80-as 
években. Én mindig nagyon sok jó 
emberrel találkoztam, nagyon sok jó 
ember tanított engem, ma is nagyon 
sok jó ember van körülöttem. Mert 
sok jó ember nélkül nem lehetne vé-
gezni ezt a munkát. De akár népfőis-
kola, akár parlamenti munka, közélet, 
család, kell, hogy erősek legyenek. Az 

erős emberek meg nem elég jók. Aki-
ket lehet, alakítani, formálni kell. Ez 
meghatározza kicsit a gondolkodáso-
mat. Ez az egyszerű mondat.

A  folyóiratot én azért szeretem, 
mert nagyon sok benne az életmin-
ta, sok benne a sorsminta, közösségi 
minta – tehát nem a fanyalgás, nem 
a siránkozás, nem a sopánkodás –, 
gyógyítani akar. Nem jó orvos az, aki 
azzal kezdi, na, van még 3 év – pedig 
lehet, hogy igaza van –, hanem azzal 
kezdi, hogy hát kérem szépen, ahhoz, 
hogy kicsit megerősödjünk, ez kelle-
ne, az kellene és mond példát. És ha 
hiszek az orvosban, az fél gyógyulás. 
Hogyha sikerül adni minél több si-
keres, valóban sikeres, nem ál, nem 
hamis mintát. Valódi sikeres mintát. 
Tulajdonképpen mi ezen dolgoztunk 
az elmúlt tizenöt évben, amikor kis 
közösségeket hoztunk példának Beke 
Palival együtt, másokkal együtt. Jár-
tuk az országot és olyan kis közössé-
geket kerestünk meg, ahol valami si-
került. Na, miért sikerült? Mi a titka? 
Mitől? Embertől függ? Milyen kör-
nyezetet alakított? Mit lehet máshol 
adaptálni? Tehát cselekedni, dolgozni. 
És hogy a jók azok erősek legyenek, 
tulajdonképpen meg kell őket erősíte-
ni. Ez a dolgunk itt. Meg kell erősíteni 
ezt a nemzetet; hagyományaiban, kul-
túrájában, politikai kultúrájában, nem 
csak a művelődés és egyéb területen. 
Meg a gazdaságban. Hogyha te erre 
képes vagy, lehet, hogy én is képes va-
gyok rá. Mit kell nekem önmagamban 
megerősíteni ahhoz, hogy. Nekünk 
meg milyen helyzeteket kell teremte-
ni ahhoz, hogy ő be tudja bizonyítani, 
meg tudja mutatni, ki tudja próbálni. 
Tulajdonképpen ez egy csodálatos 
történelmi időszak, amiben élünk. 
Bethlen Gábornak szobrot lehet állí-
tani Kolozsvárott. És egy olyan nép-
főiskolai rendszert hozunk létre, ame-
lyikben azt akarjuk, hogy a jók erősek 
legyenek, az erősek pedig jók.

M. A.: És Lezsák Sándorné Sütő 
Gabriella üzenete?

L. S-né S. G.: Egy nőnek elsődleges 
feladata a család összetartása, hogy 
meglegyen a család melege. Ha ott 
minden rendben van, akkor tud iga-
zán egy feleség a párja mellett állni a 
munkában is.

M. A.: Nagyon szépen köszönöm a 
beszélgetést.
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Mátyus Aliz

Népfőiskolák honfoglalása

A  tervek szerint 14 új népfőiskola indul a Kár-
pát-medencében, …idővel pedig minden járásban feláll 
egy ilyen intézmény. Egy jól működtetett népfőiskolai 
rendszer a szellemi felszabadulás alapja lehet.

Hét …magyarországi, három erdélyi, két felvidéki, 
egy kárpátaljai és egy délvidéki népfőiskola létrehozá-
sának tervét jelentette be Lezsák Sándor, az Ország-
gyűlés alelnöke Lakiteleken. A hír közzétételének hely-
színe nem is lehetett volna más, mint a valamikori Ma-
gyar Demokrata Fórum megalakulásának helyet adó 
alföldi település, ahol Lezsák Sándor és felesége kez-
deményezésére megszületett a Lakitelek Népfőiskola.

Az intézmény … a magyar szellemi-kulturális auto-
nómia igényével jött létre…, … olyan magyar szellemi 
és kulturális központ jött létre, mely képes felpezsdíte-
ni helyben és tágabb környezetben is a magyar életet. 
Nincs ma fontosabb, mint az önbecsülés és a helyes 
ön- és közismeret impulzusaival felrázni a súlyosan el-
bizonytalanodott és gyakran fásult nemzetet.

Helyben, élethosszig

Ez, vagyis a magyarság életerejét elszívó, mestersé-
gesen kitermelt kishitűség lerázása jelenti a kulcsot a 
sorsfordításhoz. A magyar életet újjászervező nemzeti 
munka, és az ebből remélhetőleg kihajtó szellemi sza-
badságharc csak a legszélesebb népi tömegek bekap-
csolásával lehet eredményes. S  mivel a magyar haza 
szállásterületei túlnyúlnak a trianoni békediktátum-
mal meghúzott mesterséges határokon, e  küzdelem-
nek is ki kell terjedni a Kárpát-medencére – és persze a 
földgolyó minden magyar közösségére.

Ennek jegyében határozták el Lezsák Sándorék a 
népfőiskolai hálózat kibővítését, mely egy 2020-ig szó-
ló stratégiai program… …az összesen 14 új …népfő-
iskola 92 esztendeje nem látott esélyt jelent a nemzeti 
identitás megőrzése és erősítése, a helyben maradást és 
a gyermekvállalást megalapozó biztos megélhetéshez 
szükséges szakmai ismeretek átadása és a rendkívül 
sokrétű mindennapos közösségépítés tekintetében. (…)

Magyar hagyomány

…Ami mármost Magyarországot illeti, népfőiskolák 
terén is van mire büszkének lennünk. Ugyanis … nem 
Grundtvig lelkész volt az úttörő – hanem a magyar 
Tessedik Sámuel. A  szarvasi evangélikus lelkész már 
1767-ben a békési egyházi iskolák tananyagába emelte 
a faültetést, a  szőlészetet és általában a kertgazdálko-
dást, továbbá az állattenyésztésre, például a selyem-
hernyó-tenyésztésre vonatkozó ismereteket, éspedig 
nem elméletben, hanem a gyakorlatban. 1836-ban az 

erdélyi Makfalván Wesselényi Miklós báró, miután a 
későbbi törvényeknek elébe menve felszabadította job-
bágyait, saját költségén iskolát épített nekik, melyben 
korszerű földművelési ismereteket sajátíthattak el. Így 
hát elmondható, hogy a népfőiskolai mozgalom gyö-
kerei magyar földből erednek. A  XIX. század utolsó 
évtizedeiben szárba szökkenő szövetkezeti mozgalom 
keretei között már intézményesült a képzés, majd az 
első világháború után valóságos népfőiskolai aranykor 
köszöntött Magyarországra. Különösképp igaz ez az 
1930-as évekre (…). Számtalan kurzus igyekezett pa-
rasztpolgárokat kinevelni, kiknek hivatása az adott kö-
zösségek későbbi szellemi irányítása volt. (…) A rend-
szer nagyon rövid idő alatt futótűzként terjedt el az 
egész országban, hatalmas sikerrel.

1948-ban … a kommunisták betiltották a népfő-
iskolai mozgalmakat (…), mivel a helyi, főleg vidéki 
önszerveződést veszedelmesnek találták rendszerükre 
nézve. (…)

Újjászülető népfőiskolák

A  népfőiskolai gondolat közel 40 évig hibernált ál-
lapotban volt, csak az 1980-as évek végén lehetett föl-
jegyezni az első újjáépítési kísérleteket. 1988-ban ér-
dekvédelmi ernyőszervezetként megalakult a Magyar 
Népfőiskolai Társaság, a kulturális javak védelméről és a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátás-
ról és a közművelődésről szóló 1997 évi CXL. törvény 
pedig hivatalosan is elismerte a népfőiskolák jelentősé-
gét, a  jogszabály I. számú mellékletének v) pontjában 
ilyképp azonosította a fogalmat: „olyan felnőttoktatási 
célú tanfolyamokat szervező, helyi önszerveződés alap-
ján létrejött szervezet, amelynek pedagógiai programja a 
szakismeretek átadásán túl személyiségfejlesztő (állam-
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LEZSÁK SÁNDOR (Kispest, 1949) költő, tanár, politikus, a Magyar Demokrata Fórum egyik alapítója, a Magyar Országgyűlés egyik alel-
nöke. Általános- és középiskolai tanulmányait Budapesten végezte. A budapesti Madách Imre Gimnáziumban érettségizett 1968-ban, majd 
kocsikísérő, rakodómunkás, 1969-ben könyvtári segédmunkás volt az Országos Széchényi Könyvtárban. Itt találkozott először a határon túli 
magyarság gondjaival, és betekintést nyerhetett az 1956-os forradalom és szabadságharc akkor még zárt, tényszerűen megírt iratanyagába is. 
1969 szeptemberében Lakitelekre költözött, ahol öt éven keresztül képesítés nélküli tanítóként dolgozott a szikrai tanyasi iskolában. Első dip-
lomáját 1975-ben, a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola levelező tagozatán, magyar és történelem szakon szerezte. 1974 óta a lakiteleki 
általános iskola tanára. 1969-től másodállásban a helyi művelődési házban színjátszó csoportot vezetett, színdarabokat rendezett, irodalmi és 
művészeti esteket szervezett és művészeti előadó is volt. Itt 1985-ig járult hozzá a kulturális élet fejlődéséhez. 1977-ben a Szocialista Kultúrá-
ért miniszteri kitüntetésben akarták részesíteni, de levélben visszautasította az elismerést, a kitüntetést pedig nem vette át.
 1979 és 1984 között a Magyar Írók Szövetsége József Attila Körének vezetőségi tagja volt.
 1979-től 1985-ig a Bethlen Gábor Alapítvány vidéki titkáraként tevékenykedett. Megjelent verseskötetei a Békebeli éjszaka (1983); Fe-
kete felhő, teafű (1988) címet viselik. Szörényi Leventével rockoperát írt, egyik drámáját több alkalommal is bemutatták, munkásságát 
1982-ben Kilencek Irodalmi Díjjal, 1984-ben a clevelandi József Attila Társaság irodalmi díjával, 1990-ben a fl oridai Helikon Nemzetközi 
Kulturális Társaság díjával, 1993-ban pedig Pilinszky János-díjjal honorálták. 1991-ben választották meg a Lakitelek Alapítvány kuratóri-
umi elnökévé. 1979 májusában Lakiteleken írótársaival szervezte meg a Fiatal Írók Találkozóját, amelyen több mint száz fi atal író mellett 
Illyés Gyula is részt vett. Őket kezdték a „búvó patak nemzedékének” hívni, s többek között innen gyökeredzik az MDF is. 
 A lakiteleki művelődési ház és otthona történelmi jelentőségű irodalmi, társadalmi és politikai tanácskozások, ellenzéki találkozók helyszínéül 
szolgált. 1987. szeptember 27-én háza kertjében, a „lakiteleki sátorban” alakult meg az Magyar Demokrata Fórum (MDF). 1989-1990-ben Le-
zsák Sándor volt az MDF kampányfőnöke, 1988 óta pedig elnökségi tag, 1993 és 1994 között ügyvezető elnök volt. 1996. március 2-tól, a párt 
X. országos gyűlésén megválaszották az MDF elnökévé Szabó Iván ellenében, aki az új pártvezetés irányvonalával nem értett egyet és több párt-
társával megalakította az időközben az MDF-be visszaolvadt MDNP-t. Pozícióját 1999. január 30-ig töltötte be, őt pedig Dávid Ibolya követett a 
pártelnöki székben. Ezt követően egészen 2003 januárjáig volt a párt alelnöke. Az 1994. évi országgyűlési választásokon a párt országos listáján 
a harmadik, a Bács-Kiskun megyei területi listán az első helyen jelölték, míg mandátumát a megyei lista vezetőjeként szerezte. 1996 és 1998 
között, majd 1998-tól 2002-ig frakcióvezető-helyettesként vett részt a politikai életben. Az 1998-as országgyűlési választásokon, a Bács-Kiskun 
megyei Tiszakécske központú egyéni választókerületben szerzett a második fordulóban MDF-es színekben, a Fidesz támogatásával mandátu-
mot (40,16%). 1998-ban az oktatási és tudományos állandó bizottság elnöki székét foglalta el, posztját 2002-ig töltötte be. 2003-ban a Magyar 
Örökség-díjjal elismert Népfőiskola alapítója és egyik vezetője, majd 2004 márciusától a Mindszenty Társaság ügyvezető alelnöke lett. A 2002-es 
parlamenti választásokon szintén Bács-Kiskun 3. egyéni választókerületében szerzett Fidesz-MDF színekben, az első fordulóban mandátumot 
(58,72%). 2002 májusában választották meg a kulturális és sajtóbizottság alelnökének, majd az idegenforgalmi bizottság tagjának; ekkor a rendé-
szeti bizottságba került. Emellett 2002 júniusa és 2004 novembere között frakcióvezető-helyettes volt a pártból való jogszerűtlen kizárásáig. 2002. 
október 20-án mandátumot szerzett a Bács-Kiskun megyei önkormányzat közgyűlésében, majd az oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság 
társelnöke lett. 2003. szeptember-decemberben az óvoda- és iskolabezárások okait vizsgáló bizottság elnökeként tevékenykedett., 2004. június 
21-én – nem sokkal az MDF számára sikeres (5,33%) európai uniós választások után, saját politikai stratégiájának képviseletére – 12 frakciótár-
sával megalapította a Lakitelek-munkacsoportot. A szervezetbe belépők leginkább az MDF fórumjellegének elvesztését, a Dávid Ibolya közpon-
tú, centralista politizálást nehezményezték. 2004. október 27-én Lezsák Sándort kizárták az MDF-frakcióból, az MDF-ből, majd nem sokkal 
később, december 20-án meg kellett válnia a rendészeti bizottsági tagságától, mivel a november 8-i plenáris ülésen bejelentett kizárástól fogva 
független képviselőként folytatta törvényhozói munkáját. A 2006. évi országgyűlési választásokon Bács-Kiskun megye 3. választókerületében, 
Fidesz-KDNP színekben, ismételten az első fordulóban egyéni mandátumot szerzett (57,24%). 2006-tól az Országgyűlés egyik fi deszes alelnöke. 
2006. május 30-tól a nemzetbiztonsági bizottság tagjaként, illetve 2006. június 8-tól az Országgyűlés alelnökeként dolgozott. 2009. október 30-án 
a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma Teleki Pál Érdemérmet adományozott Lezsák Sándornak, 60. születésnapján. Az Alapítvány becsü-
letrendjét nemzeti értékeink feltárásában, védelmében, közösségünk képviseletében és a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány megteremtésében 
végzett áldozatos munkája, példás magyarságszolgálata elismeréseként kapta. Lezsák Sándor kapta 2009-ben – az immár ötödik alkalommal 
odaítélt – Polgári Magyarországért Díjat. Az író-politikus az elismerést Balog Zoltántól, a PMA kuratóriumának elnökétől vette át Budapesten, 
2009. december 14-én. A kitüntetés egy plakettből és egy oklevélből áll, a díjjal járó juttatás 1 millió forint. A 2010-es választások után beválasz-
tották a nemzetbiztonsági bizottságba tagnak, valamint megválasztották a Fidesz-frakció egyik frakcióvezető-helyettesévé.

LEZSÁK SÁNDORNÉ SÜTŐ GABRIELLA a Tisza partján, Nagyréven született, Lakiteleken nőtt fel, gyógyszerész-asszisztens, majd az 
MDF lakiteleki irodájának vezetője. A Lakitelek Alapítvány alapító tagja, a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány ügyvezető igazgatója.

A CSALÁD: 1971. április 3-án házasodtak össze. Három gyermekük Levente (1973), Gabriella (1974) és Anna (1977), és nyolc unokájuk 
Máté (2002), Botond (2004), Koppány (2005), Kolos, Gergő, Benedek – hármasikrek (2006), Boglárka (2006), Csongor (2008) van.

polgári, közéleti) elemet is tartalmaz, s melyek lebonyolí-
tási, oktatási rendszerét, módszereit a résztvevők maguk 
is alakíthatják.” A  törvény 76. paragrafusa a települési 
önkormányzatok számára feladatul szabja a helyi köz-
művelődési tevékenység támogatását, kifejezetten ne-
vesítve „az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, 
szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító 
tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák” meg-
teremtését, a  91. paragrafus pedig a mindenkori illeté-

kes szakminisztérium számára írja elő a népfőiskolai 
mozgalom támogatását.

(…) E  helyben zajló felnőttképzési modellben … 
számtalan, mindmáig teljes egészében ki nem hasz-
nált lehetőség rejlik… … a hagyományokra építve Kár-
pát-medence szerte a magyar közösségek lelki és szel-
lemi megújulásának kovásza lehet.

(Részletek Ágoston Balázs Magyar Fórumban 
megjelent írásából)


