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láthatunk fotókat a teljesség igénye nélkül. 
A fényképek segítségével vizuálisan is elénk tárul 
egy-egy gyűjtési szituáció.

A kötet része még az 1971-es Balladák köny-
vében megjelent hazai balladakutatást összefogla-
ló bevezető tanulmány is, melyet Szabó T. Attila 
írt. Az utószóban Kallós Zoltán rövid, személyes 
hangvételű ismertetést ad a kötet keletkezéséről 
és a gyűjtés körülményeiről. A kötet végén a táj-
szavakat magyarázó szójegyzék található, továb-
bá helységnévmutató a gyűjtések helyszínéről, 
valamint személynévmutató az adatközlőkről és 
a tőlük lejegyzett darabokról. Legvégül pedig 
kadencia- és szótagszámmutató segíti a balladák 
zeneisége iránt érdeklődő olvasót.

Kallós Zoltán balladagyűjtő munkásságát leg-
teljesebben a Balladás könyv foglalja össze. A ma-
gyar balladakutatás eddigi eredményeihez nagy 
jelentőséggel járul hozzá az unikálisnak számító 
variánsok felsorakoztatásával. A lejegyzett bal-
ladák nagy mennyiségén túl jelentős az is, hogy 
Kallós Zoltán olyan gyűjtőterületeken végzett 
alapkutatást, amelyek addig ismeretlennek számí-
tottak a balladakutatásban, hiánypótló munkát vé-
gezve a Mezőségen, a Kalotaszegen, Gyimesben, 
valamint Moldva bizonyos vidékein. A területek 

kiválasztására vonatkozóan a Balladás könyv 
utószavában ő maga is utal rá, hogy igyekezett 
elkerülni a más kutatók által gyakran látogatott 
gyűjtőterületeket. Nagy balladarepertoárral bíró 
énekeseit igyekezett többször is felkeresni, így 
lehetséges, hogy egy balladatípus több változata 
is rögzítve van egy adatközlőtől. Az elrabolt leány 
típusban például Demeter Antalné Jánó Annától 
(Rácsila, Moldva) öt balladaváltozatot találunk, 
amelyeket négy különböző időpontban rögzített. 

Kallós Zoltán személyében Erdély és Moldva 
egyik legtermékenyebb folklórgyűjtőjét tisztel-
hetjük. Egy egész életen átívelő szenvedélyes 
munka méltó koronája ez a logikusan felépített, 
rendkívül gazdag, könnyen áttekinthető, követ-
kezetes folklórkiadvány, amely egyszersmind 
pótolhatatlan forráskiadvány is mind a népzene-, 
mind a szövegfolklór-kutatók számár. A ballada 
műfaja iránt érdeklődő olvasó pedig egy gondo-
san megszerkesztett, igényes külsővel rendelkező 
könyvet vehet a kezébe. Mindenki számára külö-
nös élményt nyújt a betűhíven leírt balladák ol-
vasásával egyidejűleg meghallgatni a sok esetben 
emocionálisan túlfűtött ballada-előadásokat. 

Tar Virág Erzsébet

Kallós Zoltán „első kilencven” évének története

Csinta Samu: A lélekementő. Kallós Zoltán első kilencven éve. 
Hagyományok Háza, Bp. 2016. 236 old.

Kató Mária Magdolna (1989) − néprajzkutató, MMA ösztöndíjas, Kallós Zoltán Alapítvány, Válaszút, marikaotak@
yahoo.com

A lélekmentő című könyv Kallós Zoltán kilenc-
venedik születésnapjára készült el, és az ő életének 
történetét mutatja be. Ezzel a kötettel köszöntik fel 
őt mindazok, akik megszólalnak benne, akik visz-
szaemlékeznek rá. Pályatársak, tanítványok, olyan 
személyek, akiknek életében meghatározó szerepet 
játszott a Kallós Zoltánnal való találkozás.

A könyv szerzőjét, Csinta Samut újságíró-
ként, főszerkesztőként tartja számon a közélet. 

Foglalkozott már az erdélyi arisztokrácia visszaté-
résének kérdéskörével is, melyből könyvek is szü-
letettek (Erdély újranemesítői, 2015; Arisztokraták 
honfoglalása, 2016). A jelenlegi kötethez hasonló, 
Kallós Zoltán élettörténetét áttekintő írások koráb-
ban is születtek, számos Kallós-életútinterjú is nap-
világot látott már, de ez a könyv műfaji összetettsé-
gében és egyéb sajátosságai révén a maga nemében 
mégis egyedülálló.
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Első ránézésre szembetűnik az igényes kivite-
lezés, a vizuális anyag mennyisége, melyek mind 
vonzóvá teszik a kiadványt. A szerző személyes 
jelenléte, megszólalásai és elbeszélői stílusa olvas-
mányossá teszik a szöveget, amely így egy széle-
sebb közönséghez szól. Azáltal, hogy több embert 
szólaltat meg, mások „szemén” és emlékein ke-
resztül, egyedülálló módon nyerhetünk betekintést 
Kallós Zoltán életének részleteibe.

A szerző huszonegy fejezetre bontva mutatja 
be az „első kilencven” évet. A regényes fejezetcí-
mek miatt csak sejteni lehet, hogy mit foglal magá-
ba egy-egy rész. A könyvet Andrásfalvy Bertalan 
ajánlása nyitja meg. A következő oldalon évszá-
mok felsorolását találjuk, ezek a legfontosabb 
Kallós-könyvek, albumok megjelenésének dátu-
mai, valamint az eddig megkapott díjak és elisme-
rések jegyzéke.

Az első fejezet (Úton Válaszútra) egy jelenko-
ri helyzetképpel indít. Csinta Samu Kolozsvárról 
Válaszútra buszozik, így indítva el a történetet 
onnan, ahonnan Kallós Zoltán is elindult. Ebben 
a részben rövid ízelítőt kapunk a Mezőség táji és 
történeti képéről.

A következő négy fejezet (Ház a dombon, 
Válaszutak, Vistai útkeresés, Csángálások) beavat-
ja az olvasót a család történetébe és Kallós Zoltán 
ifjúkorába. Megtudjuk, hogyan kötelezte el magát 
már gyerekkorában a népművészet iránt, milyen 
iskolákat járt. Betekintést nyerünk a katonaévekbe 
és a tanítói élményekbe, abba, hogy milyen volt a 
„kicsi tanító” élete Magyarvistán. A közel tíz évig 
tartó moldvai gyűjtések felelevenítése nyomán fel-
tárul az archaikus moldvai életvilág.

A következő fejezetben (Az első útitárs) 
Andrásfalvy Bertalannal ismerkedünk meg, ő me-
sél a Kallóssal való első találkozásról, barátságuk 
kialakulásáról. Felidézi az első fi lmezést, ami-
kor Mérába mentek, ahová már Pesovár Ferenc 
és Martin György is elkísérte őket, s ahol Martin 
György eljárta a Molnár István-gyűjtésből, fi lmről 
megtanult mérai legényest.

A következő rész (Magyarul Margitka, oláhul 
Mărincă) Kallós Zoltán gyűjtési módszereivel és 

gyakorlatával foglalkozik. A sajátos helyzete, hogy 
„helybélinek” számított, és hogy a megfelelő kap-
csolatokkal rendelkezett, jelentősen megkönnyítet-
te a munkáját, tudta kitől és mit érdemes gyűjteni. 
Kezdetben hallás után jegyezte le a dalokat, majd 
mikor már Kodály Zoltánhoz is eljutott munkás-
ságának híre, akkor egy UHER márkájú magnót 
kapott ajándékba. De hiába volt könnyű dolga 
a terepen, a kommunista hatalom nem nézte jó 
szemmel tevékenységét, és folyamatosan hátráltat-
ta munkáját. Sokszor megfenyegették, átkutatták, 
kétszer még börtönbe is került. Próbálták megfé-
lemlíteni, állandó megfi gyelés alatt tartották, de 
Kallós Zoltán kitartott.

A Balladák könyvének megjelenése fontos 
mérföldkő, ezzel foglalkozik a következő fejezet 
(Balladák könyve: az utolsó állomáson is túl). 
A megjelenés körülményeiről és a kötet fogadtatá-
sáról olvashatunk. A balladák kéziratának 1969-es 
leadásától egészen a Kriterion Könyvkiadó által 
gondozott 1970-es hazai megjelenésén át a ma-
gyarországi kiadásokig írja le a sikertörténetet, a 
méltatásokat is beleértve.

A pályatársak szólalnak meg a következő ré-
szekben (Zászlóvivők). Elsőként Kelemen László, 
a Hagyományok Háza jelenlegi igazgatója idézi 
fel az együtt megélt időket. Elmeséli a 80-as évek 
elejét, hogy hogyan kezd Kallós irányításával fal-
vakba kijárni és zenélni tanulni. A zászlóvivők so-
rába tartozik Pávai István népzenekutató. Kallóssal 
való közös munkájuk eredményeként született meg 
1993-ban az Uram, irgalmazz nekünk! Moldvai 
szentes énekek és imádságok bakelitlemez, melyet 
Pávai szerkesztett, és ő írta hozzá zenetörténeti 
szöveget.

Sebő Ferenc Kallós Zoltánhoz fűződő kapcso-
latáról külön fejezet szól (Utazás a hegyem túlra). 
Az ő találkozásuk tervezett volt. Sebő azzal a cél-
lal érkezett, hogy a Budapesten Martin György és 
Halmos Béla dolgozószobájában hallott, Kallós 
által gyűjtött mezőségi népzenét megismerhesse. 
Vágya teljesült.

A folytatásban (Volt, de még van-e?) Novák 
Ferenc „Tata” és Korniss Péter osztják meg 
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emlékeiket a Kallóssal eltöltött közös múltból. 
Novák Ferenc sokszor csatlakozott a beszerző 
utakhoz, az ekkor gyűjtött tárgyak jó része a vá-
laszúti múzeumot gyarapította. Korniss Péter a 
közös gyűjtőutakat fényképezőgépe segítségével 
örökítette meg. Ezekből a képekből több kiállítás 
és album is született már.

A magyarországi bázist Kallós számára Martin 
Györgyék lakása jelentette, hiszen jó barátok és 
munkatársak voltak. Ebben a részben (A törté-
nelem körútja) Martin György özvegye, Borbély 
Jolán tekint vissza a régmúlt időkre. Joli néni a leg-
jobb folklórgyűjtő egyéniségek közé sorolja Kallós 
Zoltánt, úgy tartja, hogy ilyen ember egy század-
ban csak egy van.

A következő fejezetben már elérkezünk a 
90-es évekhez (Elvarrt szálak). Szép Gyula, a 
Kolozsvári Magyar Opera jelenlegi igazgató-
ja 1990-ben került vissza Székelyudvarhelyről 
Kolozsvárra, és ekkor kezdett még szorosabbá 
válni a Kallóssal való együttműködés. Mindketten 
részt vettek az első tánctáborok megszervezé-
sében Kalotaszentkirályon, Széken, Visában és 
Válaszúton. Szép Gyula Kallós mellett állt, ami-
kor közel negyven év államosítás után vissza-
kapja a családi birtokot, s amelyről hamarosan 
le is mond, hogy létrejöhessen a Kallós Zoltán 
Alapítvány. Ezeket a kezdeteket meséli el Szép 
Gyula.

A táncházas generáció képviselői Deák 
Gyula, Kostyák Alpár, Bardócz Sándor mesél-
nek a Móricz Zsigmond utca 37. szám legendájá-
ról (Feltarisznyált jövő). Pályájuk elindulásában 
Kallós Zoltánnak nagy szerepe volt.

Egy hosszabb rész következik, mely a tánc-
ház mozgalom megalakulását tárgyalja (A tánc-
ház bölcsőjénél). Az első táncházat 1972-ben 
Budapesten tartották. Erdélyben az elsőre 1977-ben 
Kolozsváron kerül sor. Könczei Ádám, Papp István 
„Gázsa” és Kelemen László emlékei nyomán bon-
takozik ki az olvasó előtt a történelmi jelentőségű 
mozgalom, a táncházak megszületése. Az akkori po-
litikai hatalomnak azonban nem tetszett az egyre na-
gyobb népszerűségnek örvendő táncos összejövetel, 

ezért hamarosan bezáratta, a vezéregyéniségeket 
pedig megfi gyeltette. Könczei Csilla, kikérte apja, 
Könczei Ádám megfi gyelési aktáját, melyből a 
táncházakra vonatkozó jelentések egy részét itt is 
elolvashatjuk.

A táncházak megalakulása után visszatérünk 
a jelenbe, ebben a részben (Zoli bácsi asszonyai) 
Csinta Samu Kallós Zoltánnal együtt keresi fel 
az adatközlőket. Elsőként Buzába mennek Eke 
Péterné Simon Mari „Csutkóhoz”, majd Mérába 
Muszka „Hangya” Katihoz. Magyarszováton 
Kádár Erzsit keresik fel, Visába pedig Répáékat. 
De a már elhunyt Lőrinc Györgyné Hodorog Luca, 
klézsei adatközlő története sem maradhat ki a 
sorból.

A válaszúti múzeum megalakulásával egy 
soha fel nem adott álom vált valóra. Ez a rész (Egy 
élet álma) a kiállítás megvalósulását és a jelenle-
gi tárlatot mutatja be röviden. A következő fejezet 
(Uram, őrizz) személyes témákat boncolgat. Kallós 
Zoltán a hitről, nővéréhez, édesapjához fűződő vi-
szonyáról, a börtönévekről, a megfi gyelésekről, a 
családalapításról vall.

A történet szálai visszatérnek Válaszútra, a 
jelenbe (Noé bárkája öt hektáron, Az egyetlen 
magyar). Ezekben a részekben a Kallós Zoltán 
Alapítvány vezetői, Balázs-Bécsi Gyöngyi és Balla 
Ferenc beszélik el az Alapítvány által működtetett 
szórványkollégium létrehozását, a kezdeti nehéz-
ségektől napjainkig. Az Alapítvány mindenko-
ri célja a Mezőségen még fellelhető magyarság 
megmentése.

A befejező részben (Felemelt ujj) a válaszúti 
kollégiumban tanuló óvodások és kisiskolások 
karácsonyi műsorára érkezik meg az olvasó, me-
lyen Zoli bácsi is jelen van, és fi gyelemmel kíséri 
a betlehemes játékot, azt a betlehemest, amit még 
ő gyűjtött Magyarszováton. A felemelt ujj jelzi, 
habár a történet itt véget ér, a megkezdett munka 
folytatódik tovább.

Összegzésképpen elmondható, hogy Csinta 
Samu jelen alkotásával sokak számára ismertté 
teszi majd Kallós Zoltán életútját. A megszólaló 
személyek, az interjúk, a személyes jelenlét, a 
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Ablonczy Bálint történész, újságíró interjúja 
Kallós Zoltánnal 2013-ban jelent meg a Helikon 
Kiadónál. A kötet négy fejezetben mutatja be a ne-
ves folklórgyűjtő életének fontos állomásait és for-
dulatokban, nem mindennapi eseményekben gazdag 
életútját. A leírást Korniss Péter fotói teszik még ele-
venebbé, aki mindannyiunk szerencséjére fényképe-
zőgépe társaságában kísérte el útitársként jó néhány 
gyűjtőútjára a folkloristát. Korniss Péter néprajzi ér-
deklődése számos olyan kiadványt eredményezett, 
melyben tanúbizonyságot tesz arról, hogy pontosan 
tudja, mikor kell a gombot megnyomni. Képei egye-
di módon dokumentálják a népélet mozzanatait és 
Kallós Zoltánt gyűjtés közben.

A könyv első, Mezőségi hajszálgyökerek című 
fejezetében képet kapunk a mezőségi Válaszút el-
helyezkedéséről, nevének és jelentőségének ere-
detéről, a Bánffyak befolyásáról az itteniek életé-
re. Majd bepillantást nyerünk abba is, hogy a hely 
szelleme, a családi háttér hogyan határozta meg 
a folklórgyűjtő hivatásának kezdetét. Az a fajta 
néprajzi érdeklődés, ami nem hagyta nyugodni, 
elkísérte iskolai évein keresztül, majd a moldvai 
csángó közösségbe hívta.

Az Utak Moldvába – állambiztonsági fi gye-
lemmel alcímet viselő fejezetből kiderül, hogy 
a moldvai tartózkodás, az ottani tanítói és gyűj-
tői tapasztalatok nagyban meghatározták Kallós 
Zoltán életét. Még ha években mérve nem is, de 
élményekben annál többet számított az ott eltöl-
tött időszak. Moldvai tevékenységére nemcsak a 

szakma fi gyelt fel és kezdett élénk érdeklődést 
tanúsítani, hanem az állambiztonság is, egyre ne-
hezebbé téve a folklórgyűjtő munkásságot és az 
adatközlők életét is. 

A Balladák könyve, balladai sorsokból meg-
tudhatjuk, hogy a tudatos gyűjtés végül elérte cél-
ját, 1970-ben megjelent a Balladák könyve, mely 
korának legnagyobb szabású ballada-forráskiad-
ványát jelentette, így a siker nem is maradt el. 
Nemcsak a gyűjtő sikere volt ez, hanem azoké az 
embereké akik ezáltal megszólaltak a balladákon 
keresztül. Az interjúkötet itt elénk tárja néhány 
kedves ismerős – ha úgy tetszik, adatközlő – va-
lóban balladai sorsát is, akik végül mind rokonok, 
barátok lettek Kallós Zoltán számára.

A kötet utolsó fejezetében (Darabjaira esett vi-
lág – visszatérés Válaszútra) visszatérünk Válasz-
útra, ahol már a jelen van terítéken. A ma működő 
szórványközpontról, annak küldetéséről és ennek 
gyakorlati megjelenéséről esik szó ebben a feje-
zetben. A kollégium története mellett az ott tanuló 
mezőségi gyerekekről, az oktatási tevékenységről, 
és a szórványmagyarságot érintő problémákat is 
közelebb hozza az olvasóhoz a szerző. 

A kemény kötésű életútinterjú-kötet a Kallós-
életművet jól vagy csak kevésbé ismerőknek egyaránt 
szól. Belőle egy egyszerű mezőségi magyar ember-
hez és hitvallásához kerülhetünk közelebb: „Addig 
leszünk magyarok, míg magyarul énekelünk és ma-
gyarul táncolunk.”

Mogyorósi Ágnes

Itt van otthon Kallós Zoltán

Ablonczy Bálint – Korniss Péter: A Mezőségtől Moldváig. Kallós Zoltán útjai. 
Helikon Kiadó, Bp. 2013. 155 old.

Mogyorósi Ágnes (1988) − doktorandus, BBTE, Hungarológiai Tanulmányok Doktori Iskola, Bölcsészettudományi 
Kar, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár, agi.mogyorosi@gmail.com

történetvezetés és a képek sikeres összeillesztése 
számos történeti összefüggésre világít rá. Az ol-
vasó egyszerre szemlélheti távolról és közelről az 
élettörténetet. Olvasmányos és tanulságos könyv 

azok számára is, akik nem állnak szoros kapcso-
latban a népművészettel.

Kató Mária Magdolna
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