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1926 március 26-án született a mezősé-
giszórványvidéken,aKolozsvártól26ki-
lométerre fekvő Válaszúton. Gyermek-
évei idején a vegyes nemzetiségű falu-
ban, anyanyelvével párhuzamosan a ro-
mánvalamintacigánynyelvetismegta-
nulta.TanulmányaitKolozsváronfolytat-
ta, majd a sepsiszentgyörgyi Tanítókép-
zőbe iratkozott,ámtanítóioklevelétmár
Kolozsváronszereztemeg.Sikeresenfel-
vételizett a Zeneművészeti Főiskolára,
ahol többekközöttJagamas János tanít-
ványa.Jagamasarraösztönzi,hogytuda-
tosanfolytassaamárkisdiákkorábanel-
kezdett gyűjtéseit. 1946 és 1950 között

apuka. Zoli bácsi beinvitálta a ház zsú-
foltmúzeumába (akkormégcsakkészü-
lőbenvoltazújépület),saládákbanrej-
tőzőkincseitismegmutatta,románulme-
sélteabecsesdaraboktörténetét,sbeszélt
munkájáról, a zenegyűjtésről, a gyimesi
és amoldvai csángókról, utóbbiak törté-
netéről,rómaikatolikushitéről,archaikus
magyarnyelvéről.
–Tudja,aligegynegyedükbeszélimár

őseinyelvét,mert a románállamelvette
iskoláikat,segyházisegédlettelrománná
neveliátőket,mégatemplombanseen-
gedélyezik a magyar nyelvű szertartást.
Nekünk,nekemis,demagánakisazlen-
nea feladatunk,hogyeztamagyarnép-
csoportot ősi kultúrájával, hagyománya-
ivalmegtartsuk,mertezközösértékünk,
meg kell becsülnünk - magyarázta Zoli
bácsi.Aztán így folytatta román vendé-
gének: a moldvai csángók sorsa meg-
egyezik a szintén beolvasztásra ítélt ne-
gyedmilliós Timok-völgyi vlachokéval,
akiknek románságát a szerb állam vitat-
jael. (A Timok-völgyiek nem azonosak a 

jóval kisebb létszámú vajdasági románok-
kal, akinek kollektív jogait már a 2000-es 
évek elején elismerte Szerbia - a szerk.)
Ugyanolyan fontosnak tartom szóvá ten-
nieztbármilyenfórumon,hiszenezbűn,
anyanyelvi oktatás és templomi szertar-
tás nélkül halálra vannak ítélve, a román 
nagyszülőkmár nem értik a szerbül be-
szélő unokákat. Zoli bácsi teljesenmeg-
győzte abukaresti látogatót, aki azóta is
továbbadja az övéi körében válaszúti él-
ményeitésazüzenetet:szülőföldjéntart-
hassamegki-kiasajátidentitását.
Nekem ez a legemlékezetesebb élmé-

nyemKallósZoltánról, s amikor eszem-
bejut,meghallgatoma tőlekapottcd-ét,
amelyen kedvenc gyimesi dalát énekli:
Idegenföldrenesiess…
Szól ez mindazoknak, akik elhagyták

vagyelhagynikészülnekhazájukat.
Kallós Zoltán szerdán eltávozott, de

nem idegen földre. Lelkisége, szellemi-
sége mindvégig közöttünk marad. Isten
nyugosztaljaZolibácsit.

(Forrás: Figyelő, 2018. február 15.)

Életrajza
tanítóMagyarvistán,1951és1955között
egyetemihallgató,majdtanítóLészpeden
ésaGyímes-völgyében,azótaKolozsvá-
ronél.Kötetei:Balladákkönyve (1969),
Új guzsalyam mellett (1973), Tegnap a
Gyímesben jártam (1989), Balladák új
könyve (1996), Világszárnya (2003),
Elindulék este guzsalyasba… (2004),
A gyímesi csángók tánc élete és táncai
(2005).

A kommunizmus első évei előrejelzik
hányatott életét. Családja „kulák”-listá-
rakerül,sezérteltávolítjákaZeneművé-
szetiFőiskoláról. Így jut álláshoz tanítói
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oklevelével Moldvában, a Bákó közelé-
ben levő csángó faluban, Lészpeden. Itt
ismerimegamoldvaicsángókhagyomá-
nyait, és felismerve az elrománosító po-
litikát,megszállottkéntkezdielaKárpá-
toktól keletre szakadt magyarok voká-
lis és hangszeres népzenéjének, hagyo-
mányainak gyűjtését. 1957-ben betiltják
amagyarnyelvűoktatástamoldvaicsán-
gófalvakban,azonbannemtudelszakad-
niavidéktől,ezértközel8évenkeresztül
aGyímes-völgyében,fakitermelésnélvál-
lalmunkát.Későbbmegismerkedik,majd
szoros barátságot köt Martin Györggyel 
ésegyüttjárjákErdélyt,főkéntaMezőség
ésKalotaszegfalvaittáncosok,zenészek,
énekesek után kutatva. A 70-es évektől
kezdve jelennek meg egyedülálló balla-
dagyűjteményénekkötetei,ámeztávolról
semjelentiahatóságokáltalizaklatásának
befejeztét.
Az 1989 decemberében bekövetkezett

változások, a határátlépés megkönnyítése 
utánkezdteélveznimunkájagyümölcsét.
Azaránylagnyugodtabbkörülményekkö-
zöttmegkezdhetteagyűjtések rendszere-
zésétésahangzóanyagokkiadását.1992-
ben létrehozta a Kallós
ZoltánAlapítványt,mely
azóta is számos hagyo-
mányőrző tevékenység
szervezőjeéstámogatója,
emellett amoldvai csán-
gókügyénekegyiktámo-
gatója. Egész életműve
elismeréseként 1990-ben
megkapta azÉletfa-díjat.
Amagyar állam részéről
azóta is folyamatos elis-
merésben részesül: meg-
kapta1993-banaMagyar
Művészetért-díjat, 1996-
ban a a Julianus- és a

Kossuth-díjat,1997-benaMartinGyörgy-
díjat, a Pro Minoritate-díjat, a Magyar
Örökség-díjat, 1999-ben a Tőkés Lász-
ló-díjat, az 56-os Érdemkeresztet, 2001-
benaCorvin-láncotésaSzentImre-díjat,
2003-banaKölcsey-díjat.AzEMKEtisz-
teletbelitagjává,aMagyarNéprajziTársa-
ság tagjává, aMagyarMűvészetiAkadé-
miafőtagjáváválasztotta.
KallósZoltán végezte amagyar nyelv-

területen a legnagyobb népzenei gyűjtést.
Gyűjtéseibőlhanglemezesválogatásokje-
lentekmeg,archívfelvételeibőltöbbhang-
zóanyag-sorozatotszerkesztettésadottki.
Énekeskéntőmagaiskétlemeztjelentetett
meg: Búsulni sohasem tudtam…, Idegen
földrene siess….Néprajzifilmekszakta-
nácsadója, népzenei fesztiválok ünnepelt
énekese,előadója.Azerdélyiésmagyaror-
szágitáncházmozgalomegyikéletrehívója,
népzenei és néptánc táborok szervezője.
Nevelőihatásarendkívülijelentőségű,mi-
velhosszúéveksoránfiataloktömegeivel
ismertetteésszerettettemegamagyarnép-
művészetet.Szakmaitanácsai,útmutatásai
többgenerációtindítottakeléssegítetteka
zenész, táncos és néprajzos pályán.


