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Köszöntők

Szalayné Sándor Erzsébet
ombudsmanhelyettes

Tisztelt Szervezőtársaim,
T isztelt Szószóló Asszonyok és Urak, 
Tisztelt Helyett es Államtitkár Úr, 
Kedves Családtagok és kedves Vendégeink!

Köszöntő beszédem megtartása előtt  gyorsan végiglapoztam a rendezvényünk regisztrá-
ciós lapjait, és örömmel tapasztaltam, amit most saját szemeimmel is láthatok: régen volt 
már olyan rendezvény hivatalunkban, amelyen ilyen sokan vett ek részt, ráadásul – ahogy 
az ismerős arcokat látom – barátaink egy része hosszú és fáradságos utat tett  meg, hogy 
most köztünk lehessen. 

Nemzetiségi ombudsmanhelyett esként abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a 
hazai nemzetiségek képviselőitől kapott  számos kedves meghívásnak eleget téve „hivata-
li kötelességem” is a nemzetiségi kultúrák megismerése, így az elmúlt években rengeteg 
alkalmam volt olyan rendezvényeken, műsorokon részt venni, ahol a velünk élő nemze-
tiségi közösségek művészei mutatkoztak be. Mindig nagy élmény a nemzetiségeink kul-
túrájával történő találkozás, azonban sok esetben a nemzetiségi anyanyelv ismeretének a 
hiánya korlátot szab a művészi produkció teljes értékű befogadásának. Képzőművészeti 
kiállítások vagy népzenei műsorok esetében – a nyelvi korlátok hiányában – már köny-
nyebb a művészeti alkotás befogadása, a legteljesebb azonosulást azonban kétségtelenül 
a néptánc és különösen a táncházak kínálják. Ilyenkor sem nyelvismeret, sem hangszeres 
tudás vagy énekhang, sem pedig képzőművészeti tehetség nem szükséges ahhoz, hogy 
a táncházban körben állva, egymás kezét fogva, néhány alaplépés pár perces elsajátítása 
után már az adott  nemzetiségi közösség avatott  táncosaival együtt  mozogva egy kicsit 
magunk is átérezhessük annak a kultúrának a szellemét, amely az évszázadok során ki-
alakult és letisztult tánclépésekben fejeződik ki. 

A néptáncról, mint a nemzetiségi kultúrák egyik legszínesebb és a többségi társada-
lom tagja számára is legkönnyebben befogadható eleméről szólva nem hagyhatom emlí-
tés nélkül azt a tényt, hogy a mai napon jelenik meg nemzetiségi ombudsmanhelyett es-
ként kiadott  idei második elvi állásfoglalásom, amely a nemzeti értékgyűjtés nemzetiségi 
tartalmaival kapcsolatos gyakorlatról szól. Államalkotó nemzetiségi közösségeink sajá-
tos néptánc-hagyományai vitathatatlanul a nemzetiségi értékek jelentős részét képezik. 
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény által 
létrehozott  értékgyűjtési és -bemutatási rendszerben a jogalkotó a nemzetiségi értékek 
számára is helyet biztosított . A téma vizsgálata során azonban megállapított am, hogy 
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nemzeti értékeink összegyűjtése és bemutatása egy nem is olyan rég elindult, jelenleg 
is mozgásban, változásban lévő folyamat, amelyen belül a hazai nemzetiségi közössé-
gek egyelőre keresik a helyüket. A nemzetiségi közösségek tagjai között  az egyik legfon-
tosabb összekötő kapocs a közös történelmi múlt, valamint a hagyományok és kultúra 
megőrzése, ápolása,  tisztelete. A nemzetiségi közösségek identitásának megerősítése és 
az asszimiláció elkerülése érdekében kulcsfontosságú, hogy kulturális és egyéb értékeik 
ne vesszenek el, vagy olvadjanak be a nemzetiségi tartalom megjelenítése nélkül a nagy 
közös egészbe. Állásfoglalásomban ezért azt fogalmaztam meg, hogy a nemzeti érték-
kincs összegyűjtésének jelenlegi rendszerében több szinten is olyan változásokra, változ-
tatásokra lenne szükség, amelyek előmozdítják a nemzetiségi értékállomány könnyebb 
elérését, az értékpiramison belül való fokozott abb megjelenését, és az egész rendszer át-
láthatóbbá válását, különösen, ami a nemzetiségi értékrészt illeti.

Biztos vagyok benne, hogy Lami Istvánt is a néptánc egyetemes, az embert emberrel 
közvetlenül összekapcsoló ereje ragadta meg és ezért vált egyrészt a magyarországi szlo-
vákok táncainak elhivatott  kutatójává és gyűjtőjévé, másrészt olyan kultúraszervezővé, 
aki mindent megtett  annak érdekében, hogy ezek a táncok mindenkihez – szlovákok-
hoz és magyarokhoz – a lehető legszélesebb körben eljussanak. Lami István tudományos 
tevékenysége, a magyarországi szlovákok táncait, szokásait, népdalait és meséit felölelő 
néprajzi kutatásai, gyűjtései, valamint értekezései, néptánccsoportokat alapító és nép-
tánc-fesztiválokat szervező tevékenysége, néptáncoktatói és koreográfusi munkássága, a 
szlovák népdalkörök minősítő seregszemléjének megalapítása, a néprajzi gyűjtőtáborok 
megszervezése mind olyan, a szűkebb és a tágabb közösségéért, szülőföldjéért és hazájá-
ért vállalt áldozatos és elkötelezett  munka volt, amely során a térségben évszázadok óta 
együtt  élő szlovákok s magyarok párbeszédét, a kultúrák között i kommunikációt szorgal-
mazta és saját tevékenységével ezt meg is valósított a. 

A Békés megyében és a Pilisi térségben tett  látogatásaim során üdítő tapasztalat volt 
az is, hogy a szlovák közösség tagjai milyen magas szinten tudnak élni a jogszabályok és 
a fi nanszírozási környezet adta lehetőségekkel. A kulturális autonómiát teljes mértékben 
megélő, pozitív és öntudatos nemzetiségi életet élnek, olyan közösségi tereket és infra-
strukturális környezetet hozva létre, amelyekhez hasonlóra az országban kevés példa 
akad. Ezek letéteményesei a hagyományőrző és hagyományteremtő közösség, valamint 
azok a vezetők, akik helyi, területi és országos szinten is nap mint nap a fejlődésért dol-
goznak. Két jelenlévőt szeretnék név szerint is megszólítani, és az eddigi közös munkáért 
köszönetet mondani nekik: Hollerné Racskó Erzsébet elnök asszony és Paulik Antal szó-
szóló úr – köszönöm, és ígérem, a jövőben folytatjuk az együtt gondolkodást és a közös 
munkát! Külön köszönöm Király Katalin igazgató asszony munkáját, amellyel láthatóvá 
teszi a szlovák közösség kulturális és emberi értékeit.

A mai alkalom méltó módon kínál alkalmat arra, hogy a kiváló etnográfusra, táncpe-
dagógusra és a fáradhatatlan művelődésszervezőre emlékezzünk. Az utánam szólóktól 
hallhatunk majd életrajzáról, szakmai munkásságának állomásairól, néprajzi gyűjtése-
inek jelentőségéről és műveinek fontosságáról; valamiért mégis az az érzésem, ha Lami 
István ma is köztünk lehetne, akkor a formaságokat sutba dobva azt mondaná, hívjuk 
inkább be a zenészeket, csendüljön fel a muzsika, fogjuk meg egymás kezét és táncoljunk! 

Még egyszer köszönöm, hogy eljött ek hozzánk és együtt  ünnepelhetjük ezt a nagysze-
rű embert, valamint a magyarországi szlovák közösség múltját, jelenét és jövőjét. 

Dr. Fürjes Zoltán
helyettes államtitkár, Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Vendégek!

Lami István néprajzkutatóra, művelődésszervezőre emlékezünk, aki munkásságával so-
kat tett  a magyarországi szlovákság anyanyelvi kultúrájának felélesztéséért, a kisebbségi 
nyelv és hagyományok megmentéséért. Élete végéig kötődött  szülőfalujához, Püspök-
hatvanhoz, hiszen ott  formálódott  ki benne az a szlovák kultúra mellett i elköteleződés, 
amely egész életét meghatározta.
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Lami István a saját bőrén érezte milyen fontos a családi és 
nemzeti/nemzetiségi gyökereink megőrzése, felkutatása, sajá-
tos értékeink átörökítése, hogy mélyebb gyökerekre támasz-
kodhassunk életünk során. Látt a, hogy ha az ember elveszíti 
a kulturális kötődését, akkor „horgony nélküli hajóként” kell 
helytállnia az élet viharaiban. A Krónika egyik cikkében maga 
Lami István így nyilatkozott  erről: „még elérhető a hazai szlovák 
kultúra egy batyura való eleme, amelynek bemutatá sa emelné a gyen-
gülő, fogyatkozó szlovák önismeretet, erősítheti az öntudatot…”

Életéről, a magyarországi szlovákság nyelvének és kultúrá-
jának megőrzéséért végzett  munkájáról az emléknapon több 
érdekes előadást és elismerő méltatást is hallhatnak, ezért csak 
pár mondatban szólnék róla: Néptáncosként, népművelőként, 
néptánc fesztiválok, néprajzi táborok szervezőjeként ismerjük 

őt, az utókor számára mégis a legmaradandóbb a néprajzi gyűjtése.  Az 1960-as évektől 
kezdte lejegyezni a faluja népdalait, népszokásait, és később ezt az áldozatos gyűjtőmun-
kát kiterjesztett e az ország más, szlovákok lakta területeire is. Ezzel megalapozta a szlo-
vák kisebbség kulturális sajátosságainak a kutatását. 

Több könyvben örökített e meg a magyarországi szlovákok népszokásait, népköltészetét:
• A magyarországi szlovákok népmeséi, 
• Jeles napi szokások és népi játékok, 
• A magyarországi szlovákok népdalai. 
Más elismerések mellett  a Magyar Művelődési Intézet 2005-ben a Pro Cultura Minorita-

tum Hungariae díjat adományozta számára, ezzel is elismerve kiemelkedő munkásságát. 
Lami István 1994-ben az „Egy nemzetiségről alulnézetben” című írásában az Antall-kor-

mány kisebbségekre vonatkozó törvényét méltatt a: 
„A rendszerváltás éveire szülőfalumban még a dalolási kedv is elhalt és nincs pedagógus, ki a ha-

gyományápolást, az elődök kulturális kincseinek feltárását vállalná. A Magyar Parlament az elmúlt 
évben a világ elismerésére igényt tartó nemzetiségi törvényt fogadott  el…”

Az 1998-2002 között i, majd a 2010-es polgári kormányzás óta csak tovább szélesedett  
ez a nemzetiségi építkezést erősíteni kívánó törvényi szabályozás. Ennek is köszönhető, 
hogy ma egyre többen vállalják nemzetiségüket, és egyre aktívabbak a nemzetiségi poli-
tika, kultúra és hagyományőrzés terén. 

Hazánkban a legutóbbi népszámlálási adatok szerint a szlovák nemzetiséghez tarto-
zók száma mintegy 35 ezer főre becsülhető, de más kutatások szerint közel 110 települé-
sen mintegy 100 ezer szlovák nemzetiségi él. Képviseletükben 112 helyi szlovák nemze-
tiségi önkormányzat és 6 területi önkormányzat működik, amelyek kiemelt jelentőségű 
munkát végeznek a nemzetiségi tudat erősítésében, ennek a gazdag kultúrának a helyi 
gondozásában, s hazánk közös építésében.

Magyarország Kormánya számára is kiemelt fontosságú, hogy minden egyes nemze-
tiség megfelelő támogatással végezhesse munkáját. A szlovák nemzetiség 2018-ban vala-
mivel több, mint 874 millió forinthoz jutott , ami 2,5 szerese a 2010-es összegnek.

Magyarország és Szlovákia kapcsolatai rendezett ek és jók, a V4-ek együtt működése 
keretében is egyre sikeresebben tudunk fellépni a közös ügyek mentén. 

A Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizott ság rendszeres ülései elmaradhatatlan ré-
szét képezik a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének. A magyarországi szlovák nemzetiség 
és a felvidéki magyarság képviselőinek a bizott ság munkájában való részvétele pedig új-
ból és újból lehetőséget teremt arra, hogy tovább erősödhessen ez az együtt működés.

Tisztelt Vendégek!

Köszönet illeti a szervezőket, hogy megtartják azoknak az embereknek az emlékét, akik 
munkájukkal segített ék a nemzetiségi megmaradást, és alapot nyújtott ak a jövő nemzedé-
ke számára ennek a szolgálatnak a továbbviteléhez. Kívánom Önöknek, hogy az Emlék-
ülés jóvoltából Lami István személyére tekintve egy olyan hazafi t lássanak, aki szolgálat-
készségével és nemzetisége iránti szeretetével példaként áll mindannyiunk előtt !

Isten áldja Önöket!



25
V

Hollerné Racskó Erzsébet 
elnök, Országos Szlovák Önkormányzat

Mindenkit nagy szeretett el köszöntök ezen a gyönyörű téli napon, és ha megengedik, nem 
használnám ki a tolmács kollégák segítségét, hanem szimbolikus módon, két nyelven be-
szélnék. Nem akarok ma sokat beszélni, hiszen azt gondolom, hogy a mai találkozónk 
témáját jelentő Lami Istvánról nálam sokkal tájékozott abbak és sokkal több ismertetett el 
rendelkezők még sokat fognak szólni. Én olyan dolgokról szeretnék beszélni, amik tán 
csak közvetve érintik Lami István személyét, de azt gondolom, hogy itt  és most fontosak. 

A kisebbségben élő közösségek, így a nemzetiségi közösségek számára is fontos, hogy 
az önismeret bővülése útján erősítsék önazonosságukat, az értékeket előállító és repre-
zentáló személyiségek bemutatásával pedig ezeket az értékeket közvetítsék szűkebb vagy 
tágabb környezetük számára. Nem lenne azonban felesleges ez a mai délelőtt  akkor sem, 
ha csak a szlovák közösség képviselői számára szerveztük volna meg. Felnő ugyanis las-
san egy olyan nemzedék, amely lehet, hogy személyesen már nem ismerte Lami Istvánt, 
de fontos, hogy az általa előállított  értékeket, az általa folytatott  értékmentő munkát meg-
ismerjék, hogy ezáltal is erősödjön a szlovák közösséghez való kötődésük. 

Számunkra, magyarországi szlovákok számára fontos, hogy olyan személyiségeket 
mutassunk fel, akik összekötik a múltat a jelennel, a kisebbségi közösséget a többségi 
nemzett el. Lami István ezek közé a személyiségek közé tartozik. Éppen ezért nagyra ér-
tékelem ombudsmanhelyett es asszonynak azt a rendszeres és szisztematikus tevékeny-
ségét, amellyel hozzájárul a Magyarországon élő nemzetiségek kultúrájának szélesebb 
körben történő bemutatásához. Ezért szeretnék köszönetet mondani neki. 

Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy sok új információval gazdagodjunk ezen a 
délelőtt ön. Közösségünk képviselői erősödjenek meg abban a meggyőződésükben, hogy 
a magyarországi szlovák közösséghez tartozni jó. Azt is szeretném, ha ennek a konfe-
renciának többségi nemzethez, illetve más nemzetiséghez tartozó résztvevői megismer-
nék Lami István tevékenységét, és megerősödnének abban a meggyőződésükben, hogy a 
magyarországi szlovákok kultúrája valóban gazdagítja ennek az országnak a kultúráját. 
Ahogy ombudsmanhelyett es asszony itt  előtt em elmondta, jó lenne, ha azt is megismer-
nék és tudatosítanák magukban, hogy ennek a kultúrának, ami sokszor a magyar kultú-
raként kerül bemutatásra, milyen szlovák vonatkozásai, szlovák gyökerei vannak. 

Ha mindez megvalósul, akkor hasznosan és kellemesen eltöltött  nap lesz ez a mai, 
amelyre mindannyian még sokáig emlékezni fogunk. Köszönöm Önöknek, hogy eljött ek, 
és szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárul-
tak ehhez a mai napi eseményhez. 

Paulik Antal 
szlovák parlamenti szószóló

Tisztel ett el köszöntök minden egybegyűltet, aki ma eljött  azért, hogy Lami Istvánra emlé-
kezzünk. Úgy gondolom, minden közösségnek kötelessége, hogy megemlékezzen azokról 
a személyekről, akik tevékenységüket egész életükben nemzetiségüknek szentelték. Aho-
gyan tudjuk, Lami István ilyen személyiség volt. Egész életében azzal foglalkozott , hogy 
összegyűjtse a szlovák kultúra még fellelhető elemeit, és ezeket dokumentálja, feldolgozza. 

Az elsők között  értett e meg, ahogy modernizálódik a társadalmunk, ahogyan lassan, 
de biztosan, terjed a rádió, a televízió a háztartásokban, egyre kevésbé lesz alkalom arra, 
hogy a házaknál összegyűljenek az emberek, és énekeljenek, hogy a gyerekeknek hagyo-
mányos népmeséket meséljenek. Felismerte, hogy itt  az ideje annak, hogy amíg van mit és 
van kitől, össze kell gyűjteni, feldolgozni s természetesen publikálni ezeket a kincseket. 
Először saját települése táncait gyűjtött e össze és dokumentálta, majd tevékenységét ki-
terjesztett e egész Magyarországra. Az általam a magyarországi szlovákok néprajzosainak 
nagy nemzedékeként aposztrofált személyek közösen összegyűjtött ék a magyarországi 
szlovákság fellelhető kulturális örökségét, majd ezeket folyamatosan fel is dolgozták. 
Lami Pista bácsi is ezt tett e. Egész sor publikáció maradt utána, amelyekre a mai kutatók 
is biztos forrásanyagként támaszkodhatnak. 
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A Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetsége munkatársaként kezdeményez-
te, hogy létrejöjjön a Szövetség néprajzi szekciója. Ezt követően az egyik kezdeményezője 
volt a rendszeres, majd hagyománnyá vált néprajzi gyűjtőtáboroknak. Az én nemzedé-
kemnek az a szerencse adatott  meg, hogy éppen ezekben a néprajzi táborokban ismer-
kedhessünk meg Lami Pista bácsival. Ezek a táborok annak idején rendkívül népszerűek 
voltak a szlovák középiskolások és főiskolások körében. 

Még egy dolgot szeretnék megemlíteni: nem túl régen, talán tíz napja részt vett em egy 
olyan rendezvényen, amelyen Lami István szülőfaluja, Püspökhatvan lakói a felépített  
kultúrházukat Pista bácsiról nevezték el. Kiemelkedő esemény volt, hiszen nagyon ritka, 
hogy valaki a saját falujában lehessen próféta, de itt  ez történt. Annál is fontosabb ezt 
megemlíteni, mert ha valakiről, aki egy kis közösségben élt, egykori szomszédjai dönte-
nek úgy – akikkel akár lehett ek vitái is, hiszen nap mint nap találkoztak, együtt  éltek –, 
hogy róla nevezik el a kultúrházat, az nagyon jelentős elismerés. Ezek után nekünk sem 
marad más, mint az, hogy a magyarországi szlovákság szélesebb körében, illetve más 
érdeklődőkkel is megismertessük munkásságát, értékeljük tevékenységét. 

Végezetül szeretném megköszönni a szervezőknek és a kezdeményezőknek ezt a mai 
eseményt, hiszen ha erre most nem kerül sor, legfeljebb Békéscsabán a Magyarorszá-
gi Szlovákok Kutatóintézete szervezhetett  volna hasonló rendezvényt, miközben fontos 
számunkra, hogy mások is megismerhessék Lami István tevékenységét. 
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Amikor először felvetődött , hogy Szalayné Sándor 
Erzsébet ombudsmanhelyett es asszony lehetőséget 
kínál az Országos Szlovák Önkormányzatnak, szer-
vezzen rendezvényt egy jeles hazai szlovák szemé-
lyiség emlékére, még nem igazán tudtam, kinek az 
emléke előtt  tisztelgünk majd. Hollerné Racskó Er-
zsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke 
vetett e fel Lami István nevét. Örültem is, és egyben 
meg is ijedtem, hiszen egy táncos, néprajzos egyé-
niségre esett  a választás. Vajon mit fognak ehhez 
szólni a „magas” kultúra képviselői? Majd számba 
vett em mindazt, ami Lami István nevéhez fűződik, 
és minden aggodalmam elszállt.

Eszembe jutott  Gyivicsán Anna professzor asszony 
egy írása, melyben arról mesél, amikor 1980-as esz-
tendők elején a prágai Magyar Kulturális Intézet 
meghívására négytagú küldött séggel vett  részt egy 
sajtótájékoztatón, ahol a hazai szlovákságról beszélt. 
Azt igyekezett  hangsúlyozni, hogy az országszerte 
aránylag kis számban szétszórva élő szlovákok ho-
gyan voltak képesek megőrizni kultúrájukat és még 
alkotni is. Az ott  jelenlévő újságírók közül csak egy 
tett  fel neki kérdést: Létezik a magyarországi szlová-
kok soraiban világhírű személyiség, aki valamivel 
hozzájárult az egyetemes kultúrához? Természete-
sen, nincs – hangzott  a válasz. A kérdést olyan szel-
lemben tett ék fel, hogy ha nem létezik ilyen személy, 
akkor miért dicsekszik a professzor asszony az al-
kotókkal, s azok eredményeivel? Gyivicsán Anna 
akkor úgy gondolta, hogy bár fontos a világban 
az elismertség, a személyiség tehetsége, az egyes 
kultúrákat azonban mégis a számos alkotó egyén 
mentheti meg, akik azt életképessé teszik, és újabb 
nemzedékeket nevelnek, amelyek már nemcsak kul-
túrafogyasztók, hanem a kultúra hordozói is. 

És igen, a magyarországi szlovákok körében Lami 
István ilyen aktív alkotó személyiség, a hazai szlo-
vák értelmiség nem mindennapi alakja volt. Engem 
érzelmi szálak is fűznek hozzá, hiszen elsőszülött  
unokájával, Dallos Emőkével tizenkét esztendőn át 
koptatt am a budapesti szlovák iskola és kollégium 
tornatermének parkett áit a táncpróbák és a nyári 
képzések alkalmával. Az Asztalos János Útt örőház 
tánccsoportjában együtt  tanultuk Lami István is-
mert Cicelle koreográfi áját. Az évek során „fogadott ” 
unokájává váltam. „Papa” fi gyelemmel kísért az 
egyetemi évek alatt  és rábeszélt, hogy jelentkezzem 

a pozsonyi Táncművészeti Egyetemre. Nem szor-
galmazta, hogy néprajz szakot végezzek, hiszen ad-
digra Eszter lánya már megszerezte a népművelő és 
néprajz diplomát. A Magyar Televízió Szlovák Szer-
kesztősége számos néprajzi témájú fi lmet köszönhet 
neki, mivel folyamatosan ösztönzött  és informált, 
hogy hol, milyen kincsekre lelt, és mit lenne érde-
mes rögzíteni, hogy fennmaradjon a szlovákság szá-
mára.

Amikor a Lami Emlékülés rendezvényre a prog-
ramot és a meghívott ak listáját állított uk össze, 
egyértelművé vált, hogy Lami István a magyaror-
szági szlovákság sokszínű, markáns személyisége. 
Nevéhez szorosan kapcsolódik a hazai szlovák nép-
művelő mozgalom, számos néprajzi gyűjtemény és 
a „Vyletel vták” kulturális seregszemle elindítása is. 

Lami István 1925. október 15-én Püspökhatvan-
ban egy szegény paraszti család második gyerme-
keként látt a meg a napvilágot. Alig volt két eszten-
dős, amikor édesapját elveszített e. Kortársaihoz 
hasonlóan ő is hat osztályt végzett  a helyi katolikus 
iskolában, ahol a magyar nyelvre oktatt ák, és csak 
felnőtt  korában adatott  meg neki, hogy a nyolcosz-
tályos általános iskolát befejezze. Még nem volt ti-
zenöt esztendős, amikor 1940 nyarán hetvenéves 
nagyapjától átvett e a teendőket a ház körül és a föl-
deken. Fiatalon bekapcsolódott  a Katolikus Legény-
egylet Országos Tanácsának (KALOT) népfőiskolai 
mozgalmába (Érd). 1941 augusztusában meghívták 
a kultúrtitkár-képző tanfolyamra. Annak sikeres 
elvégzése után a Szatmárnémetiben alakult Nép-
főiskolára küldték kultúrtitkárnak. Ott  kötött  életre 
szóló barátságot a később országosan elismert nép-
tánc-esztéta Vásárhelyi Lászlóval. Vonzódása a kul-
túrához és a néphagyományokhoz már fi atal korá-
ban megmutatkozott . 1942-ben kezdett  néptáncokat 
lejegyezni és népdalokat gyűjteni. A szakmát kitűnő 
magyar folkloristák – Manga János, Görnyei Sándor, 
Andrásfalvy Bertalan és Martin György – mellett  ta-
nulta meg. 

1943-ban megszervezte a püspökhatvani nép-
tánccsoportot, majd vezetője lett . A háború után 
színjátszást hallgatott  – útravalót a népi színjátszás 
és mesejáték rendezésének terén Muharay Elemértől 
kapott  –, népművelést tanult, majd a NÉKOSZ (Népi 
Kollégiumok Országos Szövetsége) aktív táncosává 
vált. 1948-ban az elsők között  lépett  be a Magyar 

Király Katalin PhD
etnológus, igazgató, Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete 
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Néphadsereg Központi Művészegyütt esébe, ahol 
két évig Szabó Iván vezetése alatt  szólótáncosként te-
vékenykedett . Mesterei között  említhetjük Muharay 
Elemért, Molnár Istvánt, Lugosi Emmát.

Az aktív táncosból rövidesen lelkes népművelő 
vált. A Népművelési Intézet munkatársaként a népi 
együtt esek irányító szakembere és országos néptánc 
fesztiválok szervezője lett . Több tánccsoportnál ok-
tatott , koreográfi ákat is készített  és a gyermekjáté-
kok oktatására irányuló módszertani kiadványokat 
írt. A munka mellett  érett ségi bizonyítványt és nép-
művelő-könyvtáros szakon egyetemi diplomát szer-
zett  (Debrecen, 1967).

Fiatalon nősült, felesége Győri Mária, hű társaként 
egy életen át biztosított a munkájához a békés, sze-
rető családi hátt eret. 1948-ban megszületett  az első 
fi uk, akit korán elveszített ek. Négy gyermeküket: 
Mónit, Annát, Esztert, Istvánt felnevelték és iskoláz-
tatt ák.

1960-ban a Magyarországi Szlovákok Demokra-
tikus Szövetségénél kapott  állást, ahol népművelői 
törekvéseit gazdagon kibontakoztatt a. Az 1970-es 
években sorra jelentek meg meséi és anekdotái a 
Ľudové noviny szlovák nyelvű hetilapban, valamint 
a Náš kalendár évkönyvben. Ezek önálló kötetben 
csak hosszú évek múltán látt ak napvilágot magya-
rul (Olvasás a holdfénynél: Falusi történetek, önvallo-
mások, 2003) és szlovák nyelven (Dedinské príbehy, 
1995, Čítanie pri mesiaci, 2007). 1972-ben a Szövetség 
mellett  létrehozta a Honismereti és Néprajzi Szek-
ciót, s annak titkáraként néprajzi gyűjtőtáborokat 
szervezett , melyekben maga is részt vett  és lelkes 
kutatóvá vált. A gyűjtés mesterségét – mint azt oly 
sokszor hangoztatt a – nem az egyetemen sajátított a 
el, hanem tapasztalatok útján. Gyűjtései során érté-
kes adatközlőkre talált Ágfalviné Jánszky Mária (Pilis -
szentkereszt, 1903) és Farkasné Drágos Zsófi a (Nagy-
bánhegyes, 1905) személyében, akiktől archaikus 
népmeséket jegyzett  le. Az 1980-as esztendőkben 
önálló kötetekben jelentett e meg a magyarországi 
szlovákok balladáit (Slovenské ľudové balady v Maďar-
sku, 1981), meséit (Rozprávky spod Pilíša, 1982, Ľudové 
rozprávky Slovákov v Maďarsku, 1983, Drotár podrotuje 
slniečko: Ľudové rozprávky spod Pilíša, 1999), évnegye-
des szokásaikat és a gyermekjátékokat (Výročné zvy-
ky a ľudové hry, 1984). 

Biztatására sorra megalakultak a szlovák hagyo-
mányőrző együtt esek és népdalkörök (pávakörök). 
A magyar mozgalom mintájára megszervezte a 
népszerű „Vyletel vták” minősítő seregszemlét. Cso-
korba gyűjtött e a számára oly kedves népdalokat és 
ötven település dalait egy gyűjteményben jelentett e 
meg (Keď si ja zaspievam,1988). 

Jó kapcsolatot alakított  ki a szlovákiai folklórku-
tatókkal is (Oskar Elschek, Kliment Ondrejka), s fel-
keltett e érdeklődésüket a magyarországi szlovákok 
hagyományai iránt. Sajnos sok, a hazai szlovákság 
körében felgyűjtött  anyag ma már csak a Szlovák Tu-
dományos Akadémia Zenetudományi Intézetében, 
illetve Etnológiai Intézetben található meg. Lami 

István igényes gyűjtő volt, aki igyekezett  mindig 
tudományosan is alátámasztani a felgyűjtött  doku-
mentumokat. Nem feledkezett  meg a tánccsoportok 
szakmai segítéséről sem. Intenzív nyári táborokat 
szervezett  az együtt esvezetők részére. A Matica 
slovenská segítségével anyaországi képzésüket is 
támogatt a. A csoportok számos hazai és szlovákiai 
fesztiválon népszerűsíthett ék a magyarországi szlo-
vákok oly sokat vitatott  néptánckultúráját.

A Magyar Néprajzi Társaság megbízásából „A 
magyarországi nemzetiségek néprajza” című soro-
zat több számának szerkesztését is elvállalta. 1986-
ban nyugdíjba vonult. Elérkezett  az aktív publiká-
lás ideje. Éjjeliőrként összeállított a a magyarországi 
szlovákok lakodalmi szokásait bemutató kötetet 
(Stratila som partu: spomienky na tradičnú svadbu Slová-
kov v Maďarsku, 1991), lefordított a magyar nyelvre a 
balladákat, szokásdalokat és népmeséket (Erdő, erdő, 
sötét erdő: Magyarországi szlovák népballadák és szokás-
dalok, 2001, Varázshegedű: Magyarországi szlovák nép-
mesék, mondák, legendák, 2002) és megírta szülőfaluja 
történetét (Fejezetek Püspökhatvan múltjából, 1997).

A Magyar Televízió berkeiben lehetőségem nyílt 
elkészíteni Lami István portréját Dedinské príbehy 
(1996), Falusi mesék (1997) címmel, melyet az MTVA 
jóvoltából most le is vetítünk. A dokumentumfi lm 
forgatása alkalmával kijött  velünk Püspökhatvanba 
Vásárhelyi László is, aki aktív szereplője volt a fi lm-
nek, hiszen – amint azt már említett em – e két sze-
mélyiség pályája szétválaszthatatlan volt.

A Szlovák Közművelődési Központ vezetése al-
kalmával lehetőségem nyílt arra, hogy Lami Istvánt 
a népművészet megőrzésében és átörökítésében 
végzett  munkásságáért felterjesszem az Életfa-díjra. 
2004-ben vehett e át a nemzeti kulturális örökség mi-
niszterétől. Nyolcvanadik születésnapja alkalmából 
felvállaltam az életét, élményeit leíró szlovák nyelvű 
novellás kötet (Čítanie pri mesiaci, 2007) megjelente-
tését.

Lami Istvánt élete alkonyán is gyakran felkeres-
ték a folkloristák. Nagy megelégedéssel töltött e el, 
hogy az általa alapított  püspökhatvani tánccsoport 
szerepét 2006-ban átvett e a Püspökhatvani Népi 
Együtt es (együtt esvezető: Gimesiné Szokol Emese).

A Szlovák Közművelődési Központ 2009-ben ren-
dezte meg első alkalommal a magyarországi szlo-
vák hagyományőrző csoportok és táncegyütt esek 
országos minősítő seregszemléjét (Vo víre tanca – 
Táncforgatag). A Püspökhatvani Népi Együtt es há-
rom egymást követő arany minősítés elnyerésével 
2013-ban megkapta a Lami-díjat. Szintén Lami-dí-
jas a Kerepesi Hagyományőrző Pávakör Egyesület 
(2015). Az egyéni kategóriában 2018-ben dr. Felföldi 
László vehett e át a díjat.

Engedjék meg, hogy végezetül nyersfordításban 
idézzem Lami István szavait:

„Ha az ember szerencsés és lehetősége nyílik megöre-
gedni, a korral bölccsé is válik. Tudja, mi mindent élt meg 
addig, míg fi atal korában mindezt nem tudhatja. A kaszá-
ló a napnyugtával és visszatekintve látja a nap folyamán 
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elvégzett  munkájának eredményét. Ha az idős ember visz-
szatekint a letűnt esztendőkre, szintén láthatja élete gyü-
mölcsét. Önmagát kérdezi: Mit értem el az életben?

Feleségemmel együtt  öt született  gyermekünk közül 
négyet felneveltünk, három leányt és egy fi út. Elég gyor-
san megtanultam, hogy az életben vannak elkerülhetetlen 
szükségletek: enni, lakni, öltözködni. Ezeket igyekeztem 
magamnak és a családomnak mindig biztosítani. Szeré-
nyen éltünk, de amire szükség volt, arról mindig gondos-
kodtam… Boldog embernek mondhatom magamat. Fel-
nőtt ként azzal foglalkozhatt am, amit szerett em…

Elismerései:
1985: Losonci Pál államfőtől vett e át az Április 4. 

Érdemrendet.
1994: A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért 

Alapítvány Nívódíját Andrásfalvy Bertalan adta át neki.  
1998: A Magyarországi Szlovákok Szövetsége 

„Za slovenskú národnosť” (Szlovák nemzetiségért) díjat 
adományozott  számára.

2000: Pilisszentkeresztért – Pre Mlynky Emlékéremet 
kapott .

2004. augusztus 20.: dr. Hiller István, a nemzeti kulturális 
örökség minisztere a népművészet megőrzésében 
és átörökítésében végzett  kiemelkedő munkájáért 
Életfa-díjat adományozott .

2005: Az Országos Szlovák Önkormányzat „Za našu 
národnost’” (Nemzetiségünkért) díját Vanyarcon, 
a Magyarországi Szlovákok Napján, Fuzik János elnök 
adta át.  

2005: A Magyar Művelődési Intézet a szlovák nemzetiség 
érdekében végzett  kiemelkedő kulturális munkájáért Pro 
Cultura Minoritatum Hungariae közművelődési díjat és 
elismerő oklevelet kapott .

2009: A hatvan esztendős Honvéd Központi 
Művészegyütt es alapító tagjai oklevelet vett ek át. 

Szeretett el üdvözlök mindenkit, aki megjelent, kü-
lönösen a családtagokat, barátokat, munkatársakat. 
Kár, hogy felesége, Mária nincs között ünk, mert fan-
tasztikusakat főzött  az elmúlt negyven évben.

Lami Pistát én 1954-ben ismertem meg, a mosta-
ni Corvin téri Budai Vígadóban. A Népművészeti 
Intézet munkatársa volt, Pór Anna osztályán. Nem 
a Muharay Elemérnél, mert lehetett  volna ott  is. Pór 
Anna és Muharay Elemér két csodálatos ember volt. 
Az, hogy a magyar táncművészet és táncgyűjtés 
ilyen állapotban van Magyarországon, az ennek a 
két embernek köszönhető. Pór Annának és munka-
társai érdeme az az oktatási rendszer, amely egye-
dülálló ma Európában. Állítom, ha valaki megnézi 
a Felszállott  a páva gyerekműsorait, az értheti, hogy 
erre nincs példa máshol a világon.

Én nagyon sokat vagyok külföldön, mostanában 
inkább csak Erdélyben, de valamikor Nyugaton is 
kellett  dolgoznom, ilyen volt az életem, és amikor 

előadásokat tartok és megismerik a magyar tánc-
mozgalmat, akkor hihetetlenül nézik ezt a színvo-
nalat. Ebben nagyhatalom vagyunk! Mikor a belga 
és francia barátaimnak kiküldök a Repülj páváról 
egy-egy döntőt – például gyerekdöntőt –, akkor el-
képesztő, miket mondanak, látván ezt a színvona-
lat a kicsiknél. Ez tehát egy olyan oktatási rendszer, 
ami ezeknek az embereknek köszönhető. Lami 
Pista, jómagam és jó páran tulajdonképpen a „kö-
vetkezményei”, tehát nem a megalapítói vagyunk 
ennek. 

Akik itt  vannak, családtagok, azok tudják, hogy 
nem mindennapi barátság volt kett őnk között , ami 
elég zűrösen kezdődött  egyébként. Én ’54-ben har-
madmagammal megalapított am a Bihari János Tánc-
együtt est. Azért alapított uk, mert azt mondtuk, hogy 
mi más úton akarunk járni. Még a mestereinkhez 
képest is, akiket tiszteltünk. Más úton akarunk jár-
ni, mást akarunk mondani a néptánccal. 

Novák Ferenc 
koreográfus

Visszaemlékezések egy barátra
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’55-ben, egy évre rá, hogy megalapított uk az 
együtt est, én már készített em koreográfi ákat. Két 
számot csináltam, az egyik a Verbunkfantázia Bihari 
János emlékére, a másik egy lakodalmas volt, ahol az 
esemény végén nem volt menyasszony, csak az őr-
jöngő tömeg. És ki írta a kritikát erről? Lami István! 
Miket írt? Sárba döngölt. Hát így kezdődött  a ba-
rátságunk. És a legszebb barátság lett , ami így kez-
dődött . A Táncművészet című lapban, amit Ortutay 
Zsuzsa vezetett  nagyszerűen (kitűnő lap volt, bár 
ma lenne egy ilyen táncművészeti folyóirat), tehát 
ebben a lapban engem Lami Pista sárba döngölt. Eh-
hez hozzátartozott  az is, hogy volt egy vizsgabizott -
ság, amelynek megszületését 1955-ben rendelte el 
az akkori, Révai vezett e Népművelési Minisztérium. 
Komoly együtt est csak ennek engedélyével lehetett  
vezetni. Előtt ük kellett  megjelenni, és bizonyítani, 
hogy alkalmas vagyok koreográfusnak. Innen en-
gem úgy rúgtak ki, mint az Isten nyilát. Nem kap-
tam tehát működési engedélyt, nem tartott ak alkal-
masnak, hogy egy együtt est összetartsak, mert za-
varosak voltak az elképzeléseim. Például a verbunk-
fantáziám: nincs tájegység, hát hogy a fenébe lehet 
ilyet csinálni, hogy nincs táj-jellege? Egy lakodalom? 
És hova lett  a menyasszony? Akkor még Nagy László 
nem írta meg a Menyegzőt – nem tudom, ki ismeri 
ezt a verset, amiben kb. ugyanerről van szó –, nem 
azért mert én ezt megcsináltam koreográfi ában, ha-
nem mert úgy látszik, neki is ez jutott  eszébe egy 
lakodalomról. Úgyhogy ezek akkor nagyon kínos 
pillanatok voltak. Meg kell mondanom, rá öt évvel 
már példának hozták fel mindkét koreográfi át. Ak-
kor már olyanokat írtak róla, hogy ezt kellene csi-
nálni, ezt kellene követni. 

Így ismerkedtünk meg tehát… Ki ez a Lami Ist-
ván? Nekem Pór Anna mutatt a be, aki nem értett  
azzal egyet, hogy nem kaptam működési engedélyt, 
és mivel Pista akkor munkatársa volt, bemutatt a. Én 
csúnyán néztem rá, de hát hogy nézzek valakire, aki 
engem sárba taposott . Igen ám, de elkezdtünk be-
szélgetni, és békét kötött ünk. Aki Budapesten ismeri 
ezt a Corvin teret a Budai Vigadóval, ott  a mai na-
pig van egy Csillogó nevű borozó. Egyszer egy ilyen 
délelőtt i vita és beszélgetés után, ami fent zajlott  az 
osztályon, lementünk a Csillogóba. Ma is – mint ak-
kor – tíz órakor kirúgnak mindenkit, mi azonban 
zárórakor vett ünk egy másfél literes üvegben bort, 
kiültünk a térre, és hajnal egy órakor a világ legjobb 
barátai voltunk. 

Itt  folytatom Lami István történetet: én szorgos 
gyerek voltam világ életemben, de Pistához képest 
egy lusta dög vagyok. Elképesztő teherbírása volt. 
Mindjárt mondok adatot róla, és ha a családtagok 
közül valaki úgy gondolja, hogy nem igaz, nyugod-
tan felállhat és szólhat, hogy hazudok. Fantasztikus 
teherbírása volt ennek az embernek! Tessék elkép-
zelni, hogy végig Püspökhatvanban lakott , akkor 
is, amikor a Népművészeti Intézet munkatársa volt, 
akkor is, amikor a Szlovák Szövetségben volt mun-
katárs. Reggel öt óra után felült a vonatra Püspök-

hatvanban, elment Aszódra, Aszódon átszállt egy 
vonatra, feljött  Budapestre, elvégezte a nyolcórás 
munkáját tisztességesen, becsületesen, közmegelé-
gedésre, majd felült a vonatra, hazament. Tessék el-
képzelni, ez oda-vissza négy óra vonaton, s közben 
művelte a földecskéjét, kezelte a borát, amihez fan-
tasztikusan értett . Direkt termő szőlejéből tökélete-
sen iható bora lett ! Mindemellett  etett e a malacait, 
ott hon rendet tartott  és napi négy órás utazások mel-
lett  megírt nem is tudom, hány könyvet!

Nekem örmény nagymamám volt, aki, mikor gye-
rek voltam, mindig azt mondta: „Feruska, te olyan 
lusta vagy, hogy büdös alatt ad a föld”. Na, most a 
Lami Pistához képest én ilyen lusta voltam. Itt  élek 
Pesten, elvégeztem a munkámat, meg ezt-azt azért 
megcsináltam, de ezt az életformát, amit Pista fel-
vállalt és végigcsinált!? Nyugodtan megszervezhet-
te volna, hogy legyen valami kis bérelt lakása Pes-
ten, hogy itt  aludjon, de azt nem akarta. Volt, hogy 
itt  kellett  aludnia, akkor ezt az irodában tett e, mert 
annyira szerény volt. Azt se fogadta el, hogy jöjjön 
fel hozzánk vendégségbe, aludjon nálunk, mert neki 
az irodában megvolt a helye, ahol lefekhetett . Hát 
ennyit ennek az embernek a teherbírásáról. Ő még 
akkor is a magyarországi szlovákság kultúráját ku-
tatt a, könyveket adott  ki, mindemellett ! 

Nagyon érdekes egyéniség volt. Természetesen a 
saját nemzetiségét, a saját kultúráját imádta, és ezt 
mindnyájan tiszteletben tartott uk. A népfőiskolán 
Molnár István nem volt nacionalista soha, de csak a 
magyar kultúrával foglalkozott . Más nem érdekelte. 
Nem volt olyan, mint mi, az én nemzedékem, hogy 
természetesen a Kárpát-medence minden népének 
táncait, dalait énekeljük, ismerjük. Ő nem, csak a 
magyart. De még egyszer mondom, nem volt naci-
onalista egyáltalán. Tehát egy ilyen környezetben, 
egy fantasztikus, szuggesztív embertől, mert ilyen 
volt Molnár István, akinek én is voltam rövid ideig 
a tanítványa, sőt később, mikor egy iskolája volt a 
Törekvés Kultúrházban a Budapest Együtt es mellett , 
akkor én voltam a tanulmányi vezető Pista bácsinál, 
mert így hívtuk. Ő egyszerűen lenyűgözte az em-
bert, mint táncos is. Korábban tornatanár volt, és 
nem tudom milyen szeren valami bajnok is a 30-as 
években. Tornászként fantasztikus alkata volt, gyö-
nyörűen táncolt, és fantasztikusan beszélt. Olyankor 
is így tartott uk, amikor mi, a tanítványok nem ér-
tett ünk vele egyet. Nem értett ünk vele egyet, de le-
nyűgöző volt az a szuggesztivitás, ahogy elmondta 
a maga gondolatait. Ilyen ember mellett  nevelkedett  
Lami István, és mégis megtartott a azt a hithű és el-
kötelezett  szlovák identitását. 

Sok mindenben tudtunk együtt  dolgozni. A for-
radalom után, ’57-ben rögtön meghívták a Bihari 
Együtt es gyerek együtt esét Strážnicébe, ez Cseh-
szlovákia Morva része, nagyon jó borok vannak 
ott  egyébként. A püspükhatvani gyerekek is jött ek, 
akiknek akkor a jó része folyékonyan beszélt szlo-
vákul. Lami Pista jött  a püspökhatvani gyerekek-
kel, illetve az akkori iskolaigazgató. Fantasztikus 
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hetet töltött ünk együtt , akkor Magyarország abban 
a helyzetben volt, amiben volt, és nekünk ott  Cseh-
szlovákiában akkor olyan volt, mintha valahová 
nyugatra mentünk volna. Mindenféle ajándékokat 
kaptak a gyerekek, szóval nagyon hálásak voltunk. 
Pista az én gyerekeimet is úgy vezett e be egy másik 
ország kultúrájába, hogy professzori állást kellett  
volna másnap adni neki. Megmagyarázott  mindent, 
a különbségeket is. Neki köszönhetem, hogy felku-
tatott  ott  morva falusi embereket, és akkor ismertem 
meg a morva verbunkot, ami gyönyörű. A Monar-
chia idején nekik táncosan is kellett  verbuválni, mert 
ugye alapvetően csak a magyar területen volt a tán-
cos verbuválás, német nyelvterületen zenével ment. 

Lami Pista ugyanakkor fantasztikus „háziasz-
szony” is tudott  lenni, ha férfi as munkáról volt szó, 
pl. disznóvágásról. A Bihari Együtt essel Acsán, az 
ott ani kastélyt kibéreltük hat vagy nyolc napra, és 
levágtunk két malacot. Pista természetesen elvál-
lalta, hogy ő levezényli az egészet, mert én mit ér-
tett em egy malachoz? Az egyik táncosnak a papája 
hentes volt, és Budapesten az egyik legnagyobb hen-
tesboltnak a vezetője. Tehát két szakember, a Lami 
testvérek, Pista és bátyja, Mihály, meg ott  volt az a 
szuper profi  hentes. Na, most annak eldöntése, hogy 
kell-e a kolbászba kömény vagy nem, eltartott  egy 

napig. Azt se vett ék észre hárman, hogy mi már fet-
rengünk a földön a röhögéstől, mialatt  ők véres ko-
molyan tárgyalták a kömény meglétét vagy hiányát 
a kolbászban. Aztán én megpróbáltam diplomatikus 
lenni, és azt mondtam, hogy akkor kétfajta kolbászt 
készítsünk, köménymagost és nem köményest. Igen 
ám, de aztán este, amikor már a pálinkázásra került 
sor (gyönyörű fényképeim vannak egyébként róla), 
megtett em azt a disznóságot, hogy sütött ünk kol-
bászt, és Lamiéknak a köménymag nélkülit adatt am 
a lányokkal, a másiknak a köménymagost. A sok fi -
nom pálinka és köszöntő után egyikük sem ismerte 
meg, hogy nem a saját kolbászát eszi. 

Sok mindent tudnék még mesélni, de talán nem 
ez az alkalom és hely, ahol el kell mindent monda-
ni. Én csak ennek a fantasztikus embernek az egyé-
niségét próbáltam meg kicsit ecsetelni, főleg hihe-
tetlen szorgalmát. Hogy miként fért bele az életébe 
mindez, a bortól, a földtől a tudományos és közéleti 
munkáig? Én azt hiszem, sok ilyen emberre lenne 
még szükség, főleg maguknak a szlovákoknak, mert 
az integrációs folyamat ugyanúgy, mint Erdélyben, 
megállíthatatlan, és ezzel számolni kell, hogy így 
van. Amíg azonban lehet, addig ezt a folyamatot 
lassítani kell, s ahhoz ilyen emberek kellenek, mint 
Lami Pista volt. 

1956. szeptember elejétől október 10-ig Budapesten 
tartózkodtam és az utolsó három hétben meghívott  
vendégként részt vehett em a koreográfusok számá-
ra a Népművészeti Intézet rendezésében megvaló-
sult hároméves táviskolázás háromhetes záró tanfo-
lyamán. Együtt  vizsgázhatt am velük, a szakma ké-
sőbbi nagy alkotóival. Lami István akkor a magyar-
országi szlovákság néphagyomány-kultúrájának az 
Intézeten belüli szakdolgozója volt. Annak országos 
mindeneseként: a tánc-, és szokáshagyományt mű-
velő csoportok központi szakinstruktoraként, nép-
rajzi gyűjtőjeként, szakmai vezetők nevelőjeként, 
rendezvények szervezőjeként, szakmai tanulmá-
nyok írójaként és biztosítójaként, valamint minden 
nemű szakmai ügyintézőjeként tevékenykedett . Én 
abban az időben, Pozsonyban, a Szlovákiai Közpon-
ti Népművészeti Házban a szlovákiai magyar népi 

tánckultúra mindenese voltam. Mind a kett en a ha-
zánkon belül nemzetiségi kulturális feladatot lát-
tunk el. Nagyon örültünk egymás megismerésének. 
Máig köszönöm Kaposi Edit szakelőadónak és Poór 
Annának, a táncosztály vezetőjének, hogy segített ék 
találkozásunkat és a munkánkat. 

Az ismeretségünk hamarosan barátsággá fejlő-
dött . Megismertett em őt intézetünk táncosztályá-
nak vezetőjével, Cyril Zálešákkal, Štefan Nosáľlal, 
a Lúčnica ifj úsági félhívatásos Dal- és Táncegyütt es 
vezető koreográfusával, Štefan Tóthtal, a Szlovák 
Tudományos Akadémia táncetnográfusával, s ké-
sőbb Stanislav Dužekkal és Kliment Ondrejkával, 
valamint zenekutatójával Oskár Elschekkel és má-
sokkal. Ezeknek az embereknek a segítségével átt e-
kintést nyerhetett  a szlovák népi kultúra szlovákiai, 
illetve csehszlovákiai állagáról, a szlovák tánc- és 

Takács András 
néprajztudós, Pozsony, Szlovákia

Kapcsolatom Lami Pista barátommal
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szokáshagyomány színpadra állításával, a feldol-
gozás módjáról, valamint a néprajzi tánc- és zenei 
gyűjtések módszeréről, eredményéről is.  

Segített em neki szlovák szakembereket találni, 
akiket később be tudott  kapcsolni a magyarországi 
szlovák tánc-, ének-, zene-, és hagyományőrző cso-
portvezetők ott honi képzésébe. Idővel a képzés ki-
bővült és csoportvezető táncos, énekes, zenész szak-
embereket küldhetett  át szlovákiai szakmai képzés-
re. A kapcsolat eredménye lett  az is, hogy szlovák 
szakembereket hívhatott  meg az általa szervezett  
szlovák nemzetiségi szaktanfolyamokra, koreográ-
fusokat a szlovák csoportok műsorépítéséhez, vala-
mint metodikai, műsor és néprajzi anyag cseréje is 
zajlott . 

Segített em neki megismerni a szlovákiai, illetve 
csehszlovákiai népművészeti fesztiválrendszert és 
több fesztiválra meghívtam, illetve gondoskodtam 

arról, hogy illetékesek meghívják őt is, meg az általa 
javasolt magyarországi szlovák művészeti csoporto-
kat is Myjavára, Detvára, Kassára, a kerületi feszti-
válra, illetve  Východnára,  Strážnicére, Gombaszög-
re az országos fesztiváltra. 

Ő ezt igyekezett  Magyarországon viszonozni. 
Emlékszem egyszer Budapesten tartózkodásom al-
kalmával meghívott  hozzájuk haza, hogy nézzem 
meg az együtt esét meg az akkor épülő családi házát. 
Reggel aztán együtt  utaztunk vissza Budapestre.

Talán így indult el azon a „diplomáciai” úton, 
amely a két állam: Magyarország és Csehszlovákia 
kulturális életét közelebb hozta egymáshoz. Barátja-
ként, „munkatársaként” nagyon jól esik tudomásul 
vennem, hogy ilyen méltón emlékeznek meg róla, és 
megbecsülik munkásságát. Köszönöm, hogy felol-
vassák hozzászólásomat. További hasznos tanácsko-
zást kívánok.

A „népművelő” szó fogalmát és jelentését a Szegedi 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán Drien Karcsi bá-
csitól tanultam meg a Pedagógia Tanszéken. Már 
akkor megfogalmazódott  bennem, hogy ezért va-
gyunk ezen a főiskolán, hogy szlovák népművelők 
lehessünk. 

Akkor már voltak példaképeim a saját nemzetisé-
gemből: a szüleimen túl Gyivicsán Anna, akkori taná-
rom a főiskolán és Lami Pista bácsi. Hogy miért szó-
lított am Pista bácsinak? Annak az az oka, hogy már 
gimnazistaként megismertem őt Budapesten, ami-
kor a Szlovák Gimnázium tornatermében az igaz-
gató úrral megjelent a néptánc próbán. Ő mutatt a be 
Tímár Sándor koreográfust és Gerő Pali bácsit, akik-
kel együtt  dolgozhatt unk. Emlékezetes pillanat volt. 
Ő már egyébként is ismert volt a diákok körében, hi-
szen gyermekei is ebben az iskolában tanultak. 

Sajnos, Pista bácsi fi zikailag már nincs között ünk, 
én mégis úgy érzem, hogy velünk van. Hallom a 
megjegyzéseit, emlékszem a tanácsaira, fi gyelmez-
tetéseire és jóízű szlovák kifejezéseire. Mint a Ma-
gyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetsége 
kulturális referense, fontosnak tartott a a szlovák 
fi atalok képzését, a szlovák kulturális életbe való 
bekapcsolódásukat. A szlovák szövetség minden 

évben megszervezte az úgynevezett  kultúr-körutat, 
amely során eljutt att a egy-egy település táncegyüt-
tesét, illetve amatőr színjátszóit az ország szlovákok 
által lakott  területeire. Ehhez a programhoz csatla-
kozott  a Szlovák Gimnázium és Kollégium vezetése, 
felismerve benne a lehetőséget az iskola népszerű-
sítéséhez, bemutatva a diákok kulturális tevékeny-
ségét a szlovák falvakban. Ennek a kultúrcsoport-
nak volt táncegyütt ese, színjátszó csoportja és egy 
– gimnazistaként általam vezetett  – kamarakórusa, 
valamint egy-egy hangszeres szólistája a nógrádi 
falvakból. 

Pista bácsi megszervezte a különböző hagyo-
mányőrző csoportok és pávakörök vezetői számára 
a képzéseket, ami nagy hiányt pótolt. Ezek ugyanis 
amatőr csoportként működtek igazi szakmai veze-
tő nélkül. Képzésük a Magyar Művelődési Intézet 
feladata volt, ahová Pista bácsi néptáncos szakmai 
múltja miatt  és a szlovák nemzetiség képviselője-
ként került be. 

Csehszlovákiában a Matica slovenská szervezet 
kéthetes koreográfusképzést rendezett  a határon 
túli szlovák együtt esek vezetői számára, ahová az 
ő javaslatára évente tíz-tizenkét táncegyütt es veze-
tője juthatott  el. Figyelemmel kísérte a csoportok, 

Hollósy Tiborné

Lami István, a népművelő
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táncegyütt esek munkáját, és tapasztalatai alapján 
kiválasztott a azt az együtt est, amely képviselhett e 
a magyarországi szlovákok kultúráját Szlovákiában, 
Detván, a Határon Túli Szlovákok Fesztiválján. Pista 
bácsi arra ösztönzött , hogy vonjuk be a fi atalokat a 
hagyományok, népdalok, néptáncok felkutatásába, 
gyűjtésébe, ezek feldolgozásába és színpadi megje-
lenítésébe. Példakép volt. Nemcsak beszélt a teen-
dőkről, de személyesen is részt vett  a kutatásban, a 
gyűjtésben. Nagyon jó tanácsokat adott : „Nem elég 
a faluban megénekeltetni Julika nénit a falu felső 
végén, de ugyanazt a dalt vegyük fel Annus néni-
től a falu közepén, és az alvégen élő Markát is éne-
keltessük meg.” „Zuzka, először az anyanyelvükön 
kezdjél beszélni az informátorhoz, majd fogadd el 
a pálinkájukat, vigyél bort, hogy jó kedve legyen, s 
utána majd lesz kedve táncolni is.” A tanácsait meg-
fogadtam és sikerrel jártam. 

Nehéz volt döntenem, hogy elhagyjam a pedagó-
gus pályát, a szlovák nyelv oktatását, de megtisztel-
tetés volt számomra – Pista bácsi hosszas kérlelésére 
– a nyomdokaiba lépni. Folytatni az általa megkez-
dett  munkát a Magyarországi Szlovákok Szövetsé-
gében és a Magyar Művelődési Intézetben.

Nem felejtem el borúlátó szavait sem: Zuzka, keď 
ja odídem, toto už nikoho nebude zaujímať. (Zuzka, ha 
én elmegyek, ez már senkit sem fog érdekelni.) És 
boldog vagyok, hogy nem így történt. Gyermekei, a 
családja, a szélesebb családja, környezete és a szlo-
vákság tovább viszi az örökséget. 

Drahý Pista báči, som presvedčená, že sa Ti srdce ch-
veje, keď počuješ viac sto detí spievať v Slovenskom škov-
ránku, alebo Vo víre tanca.

(Drága Pista bácsi, meggyőződésem, hogy ami-
kor hallod a Slovenský škovránok és a Táncforgatag 
több száz fi ataljának énekét, megdobban a szíved.) 

Gyivicsán Anna a kiállítást megnyitó beszédét egy 
anekdotával kezdte: Vásárhelyi László – aki Lami 
István egyik legjobb barátja volt – mesélte, hogy 
Lami Istvánt 1950-ben népművészként, táncosként 
felterjesztett ék a legmagasabb állami kitüntetésre, 
de nem kapta meg. Állítólag azért, mert amikor az 
orosz népi táncokat táncolták, fentről jött  egy utasí-
tás, hogy att ól a naptól kezdve a magyar néptánco-
kat is rubáskában (orosz és ukrán népviselet, amit 
a szovjet hadseregben átalakított ak katonai inggé) 
kell táncolni. Lami erre az egyik fellépése előtt  fel-
állt és azt mondta: „nem vagyok hajlandó magyar népi 
táncot rubáskában táncolni”. Hogy ez lehetett -e az oka 
a kitüntetés elmaradásának vagy sem, nem lehet 
tudni, de a történet jól mutatja, hogy Lami István 
bátor, kritikus ember volt, s e tulajdonságát mind-
halálig megőrizte. 

A képekre átt érve Gyivicsán Anna visszaemlé-
kezett  arra, hogy amikor évekkel ezelőtt  felkereste 
Lami István püspökhatvani ott honát, rendkívül 
rendezett  portát talált. Ugyanilyen rend és nyuga-
lom uralkodott  a lakásban, azok egyes szobáiban is. 
Ekkor látt a meg a falon a festményeket, amelyekről 
kiderült, hogy azokat Lami Mónika, Lami István leg-
idősebb lánya készített e. Ott  volt a másik lány, Lami 

Eszter is, aki Pozsonyban végzett , néprajzos lett , ké-
sőbb tanítóként, tanárként dolgozott . A harmadik 
testvér, Lami Anna szlovák nyelvi tanító lett . Mónika 
óvónőként a legkisebbek felé is közvetíteni tudta a 
szlovák hagyományokat, kultúrát. Ő volt az, akiben 
talán legtudatosabban érlelődött  meg az a szemlélet, 
hogy meg kell örökíteni, menteni mindazt, amibe ő 
még belenőtt : a szokásokat és a viseleteket. Mindezt 
két úton valósított a meg, ami egyedülálló egy festő 
esetében. Folytatt a édesapja útját, s ő is nekiállt gyűj-
teni, feltárni, feldolgozni és könyvekben publikálni. 
Ezt részben Püspökhatvanban tett e, valamint a Galga-
mente négy szlovák településén: Galgahután, Acsán, 
Csőváron és Galgagyörkön. 

Az említett  falvak között  nagy a különbség: Püs-
pökhatvan katolikus szlovák település, míg a többit 
evangélikus szlovák közösségek lakják. Ezekből a 
gyűjtésekből két kötet született : a Szokások és min-
dennapi életmód és a Viseletek könyve. Mindkét munka 
szorosan kapcsolódik a festményekhez. A szokások-
kal foglalkozó könyvben Lami Mónika negyvenöt 
képet adott  közre, amiket akkor ismert meg a szé-
lesebb közönség.  Mindaz, ami a fotókon és a köny-
vekben van, később rákerült az üvegfestményekre. 
A két kötet óriási „mentőakció”, ami megörökíti a 
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nyelvjárást, hiszen az adatközlők a maguk közössé-
gének nyelvjárásán mondták el mindazt, amit a szo-
kásokról, a mindennapi életről és viseletről átadtak. 
Ennek hatalmas jelentősége van, hiszen ez a nyelv, 
illetve a nyelvjárások – még ha fájdalmas is tudomá-
sul venni –, el fognak tűnni. 

Felmerül a kérdés, miért éppen üvegre festett  
Lami Mónika. Az üvegművészet eredeti hazája Ve-
lence volt, ahonnan királyi udvarokba, így Mátyás 
udvarába is kerültek gyönyörű festett  üvegek, tálak. 
A népi üvegfestmények főleg a XVIII. században 
terjedtek el. Búcsújáróhelyeken, majd később vásá-
rokon árulták őket. Főleg Erdélyben és a történelmi 
Magyarország északi megyéiben, a mai Szlovákia 
területén terjedtek el. Volt, amikor egész falvak fes-
tett ek ilyen képeket. Az 1960-as években Elena Pistu-
va írt egy monográfi át a szlovák népi üvegfestészet-

ről. Nem véletlen, hogy néhány évtizede a Szlovák 
Nemzeti Színház színpadán Üvegre festve címmel 
mutatt ák be Jánosikról, a betyárról szóló musicalt, 
óriási sikerrel. 

A mai Magyarország területén elsősorban Nóg-
rádban és részben Észak-Pest megyében kezdtek 
festeni üvegre. Hogy Lami Mónika innen kapott -e 
ihletet? Nem tudni. Az egyértelmű, hogy nagyon 
tehetséges és tudatos alkotóról van szó, akinek ké-
pei mértanian megkomponáltak és tudatos szín-
harmóniával vannak megfestve. „Alkotójuk szépséget 
hoz létre, s e szépségen belül mesél. Megörökíti a hazai, 
galgamenti szlovák kultúra értékeit. A képek Lami Mó-
nika tehetségéről, alkotókedvéről vallanak mindannyiunk 
örömére. Köszönjük neki!” – mondta Gyivicsán Anna. 
Hangsúlyozta, hogy amiről a képek kapcsán legin-
kább beszélni tud, az a szépség és a harmónia. 

Berényi Lami Mónika üvegfestményeit hátsó borítónkon láthatják!

Lami Pista bácsi egész országra kiterjedő munkássá-
gáról sok helyen olvashatunk, többen felelevenítet-
ték pályafutását, ezért erről csak érintőlegesen szól-
nék. Mondandómat inkább arra korlátoznám, hogy 
arról beszéljek, hogyan hatott  Pista bácsi néprajzku-
tató munkája a falu életére, mit jelentett  példája, élet-
útja a falu számára.

Ahhoz, hogy egészében lássuk munkásságát, tő-
mondatokban ki kell térnem élete fontos, nem Püs-
pökhatvanhoz kötődő állomásaira is. Ilyen volt az 
a Szatmárnémetiben eltöltött  három és fél hónapos 
népfőiskolai képzés, ahová a hat elemi iskola elvég-
zése után a Püspökhatvani Katolikus Legényegy-
let küldött eként irányított a a plébános. Pista bácsi 
tizenhat évesen úgy érkezett  ide, hogy érdeklődő 
gyermek lévén már ismerte a faluban énekelt dalo-
kat, mondákat, hiszen elmondása szerint édesanyja 
kicsi gyerek korától mindig magával vitt e a kuko-
ricafosztókba, tollfosztókba, közös szövésekre, fo-
násokra. Ezek akkor a népi kultúra apró műhelyei 
voltak, itt  énekeltek, meséltek az emberek, a népi 
kultúra itt  talált magának színteret. Már fi atalként 
elkezdte összegyűjteni, leírni azokat a dalokat, elbe-
széléseket, amiket csak kevesen ismertek a faluban, 

de ez a gyűjtőmunka ekkor még csak a falura korlá-
tozódott . Táncolni pedig a lakodalmakban, mulatsá-
gokban tanult meg, fi gyelve a legjobb táncosok lépé-
seit, mozgását. Szatmárnémeti kinyitott a számára a 
világot, és az a népi kultúra, amit gyermekkorában 
falunkban megtanult, szilárd alapnak bizonyult, és 
itt  szélesedett  ki számára.

A Honvéd Együtt esben eltöltött  öt év elvonta őt 
a falutól, mert hivatásos táncosként állandó fellé-
pései voltak. Ezt követően tanított a azonban a püs-
pökhatvani fi atal néptáncosokat. Ebben az időben 
gyűjtőmunkája már nemcsak a falunkra korlátozó-
dott , hanem feltérképezte az egész Galgamente népi 
kultúráját. Legfőképp a szlovák települések kultúrá-
ja érdekelte, hiszen amivel először találkozott  Püs-
pökhatvanban, az szlovák kultúra volt. Ebben érezte 
magát ott hon. Abban az időben szinte csak szlová-
kul beszéltek a falunkban, még a pap is szlovákul 
prédikált a templomban. 

Egy rövid kitérő ezzel kapcsolatban: nagymamám 
soha nem tudott  olyan jól magyarul, mint szlovákul, 
a vele egyidősekkel és gyerekeivel ott hon a család-
ban halála napjáig szlovákul beszélt. Édesanyám, 
aki Pista bácsival egy osztályba járt a templom mel-

Bátyi József
Püspökhatvan polgármestere

Lami István emlékezete
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lett i elemi iskolába, saját elmondása szerint csak az 
óvodában tanult meg igazán magyarul.

Ebbe a környezetbe született  Pista bácsi. Későbbi 
munkahelye, a Szlovák Szövetség is a Magyarorszá-
gon élő szlováksághoz kötött e, és ebből a pozícióból 
még jobban tudott  a magyarországi szlovákok kul-
túrájával foglalkozni, segíteni annak fennmaradá-
sát, és lehetősége nyílt a gyűjtőmunkára is. Bár mun-
kahelye az aktív évek alatt  szinte teljes mértékig Bu-
dapesthez kötött e, vállalta az ingázást, s mindvégig 
Püspökhatvanban lakott . Ragaszkodott  a faluhoz, 
a jó barátokhoz, ahhoz a környezethez, amiben fel-
nőtt , ami az ott hont jelentett e számára. Igazi lokál-
patriótának bizonyult, szava volt a faluban, amire 
odafi gyeltek mások is. 

A Püspökhatvan és Budapest között i ingázás, 
aszódi átszállással, a ritkán közlekedő vonatjáratok-
kal sok időt elvett  tőle nap mint nap, ezért ezekben 
az években nem tudta összefogva irányítani a falu 
kulturális életét. Ennek ellenére – emlékszem –, gye-
rekkori néptánccsoportom vezetője is sokszor for-
dult Pista bácsihoz segítségért, egy-egy jó tanácsért, 
azért ebben az időben is ő számított  a tánc területén 
a numero egynek a faluban.

Pista bácsit akkor kapta vissza teljesen Püspök-
hatvan, amikor nyugdíjas lett . Ezek az évei azonban 
számára nem a pihenést hozták el, ekkor kezdet iga-
zán aktívan publikálni. Ebben az időben jelent meg 
a legtöbb írása, melyek egy kivételével az általa ösz-
szegyűjtött  népi kultúráról szóltak. A kivétel a Fe-
jezetek Püspökhatvan múltjából című monográfi ája 
volt, aminek adatgyűjtését a kilencvenes évek köze-
pén kezdte meg. Emlékszem, amikor fi atal polgár-
mester koromban megkeresett  ennek a művének a 
tervével, örültem a kezdeményezésének, mert addig 
nem volt olyan kiadvány, ami összefoglalta volna a 
falu történetét. Én e könyv kapcsán ismertem meg 
igazán Pista bácsit, sok időt töltött ünk együtt . Au-
tója, jogosítványa nem lévén, sokszor vitt em Aszód-
ra, Asztalos Pista bácsihoz, az aszódi Petőfi  Sándor 
Múzeum igazgatójához, Galgamente történelmének 
legfőbb ismerőjéhez. Egyszer-egyszer Vácra is, a 
püspöki levéltárba, ahol sok időt töltött . 

Legérdekesebb a szlovákiai utunk volt, amelyen a 
Püspökhatvanba költöző szlovákok után kutatt unk. 
Azt akartuk felderíteni, hogy mely településekről, 
mely vidékről költöztek hozzánk a faluba érkező 
szlovákok. Így jutott unk el Nagykürtös környéké-
re, Cerovo, Szenohrad, Sztrehova, Szuha, Velkílom 
községekbe. Minden település temetőjét, régi sírem-
lékeit, polgármesteri hivatalát felkerestük, keresve 
azokat a családneveket, melyek Püspökhatvanban 
is előfordultak. Kutatásunk nem járt eredménnyel, 
mert ilyen neveket nem találtunk. Pista bácsi arra a 
következtetésre jutott , hogy a falunkba költöző szlo-
vák családok szökött  jobbágyok lehett ek, családne-
vüket pedig a település nevével cserélhett ék el, mert 

volt Cerovszki, (ma Czerovszki) Szenohradszki, Stre-
hovszki, Szuhánszki, Lami (Lomi) vezetéknevű csa-
lád is a beköltözők között . Ezt tudományosan nem 
tudta alátámasztani, ezért erről nem ír a könyvében. 

Pista bácsi, mint mindent az élete során, az írást 
is teljes erőbedobással végezte. Emlékszem, hogy 
nyugdíjasként éjjeliőrséget vállalt a helyi termelő-
szövetkezetben, három kilométerre a falutól egy 
tanyán, hogy zavartalanul írhasson. Ma azt mon-
danánk, hogy biztonsági őr volt, mert csak ébren 
kellett  lenni ezen a munkahelyen, hogy őrizze a va-
gyontárgyakat. Ez kifejezett en segített e az írásban. 
Egy beszélgetésünk során azt mondta, hogy nem az 
anyagiak miatt  megy éjszaka dolgozni, hanem azért, 
mert ott  senkitől sem zavartatva, nyugodtan tud 
írni. Valóban soha nem a pénz ösztönözte. Egyszerű 
földműves családba született , és úgy halt meg, hogy 
nem gyűjtött  össze nagy vagyont, pedig táncosként 
fent volt a csúcson. Az ország elejéhez tartozott , amit 
jobban kihasználhatott  volna, ha a pénz érdekelte 
volna. Pista bácsit igazi lokálpatriótának ismertem 
meg, aki sohasem hagyta el szülőfaluját, Püspök-
hatvant, pedig többre vihett e volna, ha Budapestre 
költözik.

A másik dolog, amit mindig is becsültem benne, 
hogy amit az életben elért, csakis magának, tehet-
ségének és szorgalmának köszönhett e. Nem voltak 
mögött e befolyásos támogatók, mindent a maga ere-
jéből ért el. Tehetségének, szorgalmának köszönhe-
tően volt a Honvéd Együtt es szólótáncosa, és ennek 
köszönhető, hogy ma követendő példaként beszé-
lünk róla. Jó példa arra, hogy egy kis falu szülött je, 
egy kis falu lakója is alkothat maradandót, kiemel-
kedhet az átlagemberek sorából, ha van tehetsége, 
kitartása ahhoz, amit csinál.  Élete példa lehet a fa-
lun élő fi atalok számára.

Püspökhatvanban másodszor neveztünk el intéz-
ményt olyan emberről, aki sokat tett  a faluért, az ott  
lakó emberek boldogulásáért, aki kimagaslót nyúj-
tott  saját területén.

Ilyen volt Bene József tanár úr, aki közel negyven 
évig volt az iskolánk pedagógusa, és ebből közel har-
minc éven át igazgatóként irányított a az intézményt, 
s e mellett  megszervezte a Püspökhatvani Szarvas-
marha Tenyésztők Egyesületét is. Svájcból importált 
tenyészállatokat a gazdák számára, vezett e a hitel-
szövetkezetet, a levente egyesületet, tehát az itt  élő 
emberek gazdasági felemelkedését is segített e. Róla 
neveztük el a település általános iskoláját.

Püspökhatvan Község Önkormányzata Lami 
Istvánt, életútja ismeretében méltónak találta arra, 
hogy a kultúra püspökhatvani háza az ő nevét vi-
selje. 2018. május 5. óta művelődési házunk hivatalos 
elnevezése Lami István Művelődési Ott hon. A testület 
így kívánta kifejezni elismerését, s így szándékozik 
hozzájárulni ahhoz, hogy neve és emléke sokáig 
fennmaradjon.
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