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Március 26-án, szombaton 17 órától „A család az
elsõ” címmel rendeztek minikonferencia-sorozatot
Európa-szerte. Az eseménnyel a szervezõk a család
értékeire kívánták felhívni a figyelmet.

Ozsda Erika és Koltay Gergely
Március utolsó hete a családok hete az Európai Unió
magyarországi soros elnöksége idején. Ebből az alkalomból az Európai Nagycsaládos
Szövetség (European Large
Families Confederation –
ELFAC) és a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete (NOE)
„A család az első” címmel szervezett minikonferencia-sorozatot. A kezdeményezéshez a
Baltikumtól Spanyolországig
kilenc európai ország csatlakozott. A konferenciákat minden
helyszínen azonos időben, március 26-án, délután 17 és 19 óra
között tartották.
Magyarországon a NOE tagszervezetei az ország 90 pontján szerveztek minikonferenciát. Európa-szerte további 61

rendezvény zajlott ugyanebben
az időben. A témák helyszínenként változóak voltak.
Az Ága-Boga Nagycsaládosok
Érdi Egyesülete „A mûködő család” címmel tartott kiskonferenciát a Szepes Gyula Mûvelődési
Központban. Az érdi program előadója Koltay Gergely, a
Kormorán együttes alapítója és
zenésze, valamint Lackfi János
író, költő, mûfordító, szerkesztő volt. A beszélgetést Ozsda
Erika, a mûvelődési ház igazgatóhelyettese vezette. A közönség
soraiban az egyesület tagjai foglaltak helyet.
A konferencia nyitásaként
Ozsda Erika Koltay Gergely munkásságát mutatta be pár mondatban. Eszerint a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem fuvola

szakán végzett, majd gyerekszínészként a Vígszínházban,
a Nemzetiben és a Katonában
játszott, később a 25. Színház
tagja volt. A Sebő együttesben
’72-től ’74-ig muzsikált, 1976ban megalapította a Kormoránt.
1988-tól a Magyar Rádió munkatársa, és volt a Magyar Televízió
munkatársa is. 2001-ben a
Magyar Köztársaság Arany
Érdemkeresztjét kapta meg.
Koltay Gergely a konferencia
során az élettel, a családdal és
a munkával kapcsolatos gondolatait osztotta meg a közönséggel.
– Nagyon fontos mindenki
számára, hogy legyen apukája
és anyukája. Az adja meg neki
azt, amit meg tud neki adni.
Tegye oda az asztalára Gárdonyi
Géza könyveit, tegye az asztalra
a Jókai-könyveket, és olvastassa el vele, de ez csak a dolgok
irodalmi része. A dolgok másik
része, hogy hallgattassa meg a
dalfelvételeket, ismertesse meg
az operákat. Minket a szüleink
elvittek az operába, az Erkel
Színházba, és gyakorlatilag
végignéztünk mindent – Gábor
is meg én is –, az összes operát,
amit lehetett Magyarországon
annak idején. Színházba jártunk és olvastunk – mondta
Koltay Gergely.
A zenész a család fogalmáról
is beszélt.
– Mit jelent egy család? Egy
család akkor mûködik, hogyha
van egy férfi meg egy nő, egy
apa meg egy anya, akik tudomásul veszik egymás gondolatát.
A család akkor tud normálisan
mûködni, hogyha egy apa meg
egy anya – és hozzá kell tenni
a gyerekeket is – tudomásul
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veszik egymás döntéseit. Ez
nagyon fontos. Én ebben látom
a jövőt – hangsúlyozta.
– Köszöntök egy fiatalembert, aki író, költő, mûfordító,
szerkesztő. Hét verseskötete
jelent meg, hét kisregénye, egy
regénye, húsz mûfordítása, és
kilenc gyermekkönyvet publikált. 1996 óta tanít a Pázmány
Péter Katolikus Egyetemen,
jelenleg docensként. 1999-től a
Nagyvilág irodalmi folyóirat
szerkesztője. Zsámbékon él, öt
gyermek édesapja” – mutatta
be Lackfi Jánost, a konferencia második szereplőjét Ozsda
Erika.
Lackfi János a gyerekkoráról, a családjáról, a család és a
munka összhangjának fontosságáról beszélt.
– Nagycsaládosnak lenni extrém sport – mondta mosolyogva
a költő, majd családi történeteket osztott meg a közönséggel.
Arra a kérdésre, hogyan vett
részt gyermekei születésében,
így válaszolt:
– Egyre szorosabban követtem
az eseményeket. Simon fiamnál
– aki most 18 éves, és úgy néz
ki, hogy normális ember lesz
belőle: elektromérnöknek megy
– még nem lehetett bemenni.
Szigorúan: apuka most tûnjön el
– és akkor eltûntem. Margitnak
már hallottam az első sírását
– még azért kézbe nem lehetett
fogni, ilyen barbárságot, ugye,
a szent higiénia jegyében. Rám
adták a köpenyt, de még nem
szabadott nagyon közel mennem, mert aztán „béfertőzöm”
őt. Ahogy a dolgok alakultak
a honi kórházi ügyekben, én
is egyre közelebb kerültem a
dologhoz – mondta.

A szerzô felvételei

A mûködõ család

Lackfi János a saját családjáról is beszél
A költő a továbbiakban az
egyensúly fontos szerepét emelte ki.
– Volt egy pár kínos eset,
amikor a nejem úgy érezte,
hogy én elárultam őt és a családot, mert bizonyos dolgokat megírtam. Egyrészt, aki a
mûvekből beszél, az nem én
vagyok. Szerintem mindenki,
aki valamilyen professzionális
szinten elkezdi ûzni az írást,
átesik ezen a fázison. Ha túlzottan azonosul az ember az elbeszélő énnel, az deformálja az
írást… A kompromisszumokat
meg kell kötni. Én elismerem,
hogy neki rossz lehet bizonyos
dolgokat olvasni, úgyhogy próbálok úgy egyensúlyozni, hogy
a káposzta is jól lakjon, és a
kecske is megmaradjon – tréfálkozott Lackfi János.
„Az Európai Nagycsaládos
Szövetség megalakulásakor

elfogadott lisszaboni nyilatkozat szerint a család, amely egy
férfi és egy nő tartós kapcsolatára épül, a társadalom alapsejtje,
és elsődleges felelősséget visel
a gyermekeknek, Európa jövendő polgárainak a védelméért,
felneveléséért és fejlődéséért.
A családot, a jövő nemzedékek
nevelésének fő letéteményesét a
jövő forrásaként kell elismerni,
nem pedig segélyezett réteggé
degradálni. A mai társadalmi
helyzetben, amikor a gazdasági
válságon keresztül a demográfiai vészhelyzetig ezer és ezer
dolog rengeti meg Európa társadalmának alappilléreit, fontos
cél és kötelesség megmutatni
a család megtartó és fenntartó
erejét. A NOE a minikonferencia-sorozattal ezeket az értékeket szeretné széles körben
megjeleníteni” – olvasható a
NOE honlapján.Kovács Renáta

