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az erdélyi hatalmas feltárt forrásmennyiség alapján 
lehet vizsgálni a paraszti virágoskertek régi for-
máit, ugyanis az itteni sok kisnemesi inventárium, 
leírás, nyelvtörténeti forrás egyöntetűen e vegyes 
kertek használatát jelzi. Az erdélyi típust egyfajta 
prototípusnak tekinti, mivel erre kevésbé hatottak a 
nyugatról jövő divatáramlatok. Ugyanakkor a vizs-
gálatának adottságai is jók, mivel a kisnemesség és 
parasztság létformája nem sokban különbözött.

Szerkezetileg kicsit nehezen követhető, hogy 
miért ugrik vissza a 17. századi források ismer-
tetéséről a szerző a virágkultúra kronologikus 
ismertetésére, éspedig hogy melyek voltak az 
ókori, középkori, kora újkori, reneszánsz, ba-
rokk, valamint a legújabb kori virágok a kertek-
ben. Valószínű, hogy ez a visszaugrás azért volt 
szükséges, mivel úgy vélte a szerző, hogy a virág-
történet nem eléggé ismert, és csupán a virágok 
elterjedésének kronologikus története adhat pon-
tos áttekintést arról, hogy melyik században mit 
képzelhetünk el a paraszti kertek növényei, virá-
gai között. Bár ezek a fejezetek nagyon fontosak 
a laikus olvasó számára, a könyvet elejétől végéig 
olvasó szakembereknek kissé zavaró ez a beéke-
lés, annál is inkább, mivel e három fejezet után 
a munkaeszközök áttekintésére kerül sor (kések, 
kertészollók stb), majd ismét visszaugrik az írott 
magyar nyelvtörténeti források hatásvizsgálatára 
(a kertészetre ható kalendárium-irodalom áttekin-
tésének segítségével).

A kis virágtörténet ennek ellenére nagyon adat-
gazdag, rengeteg virágról tudhatjuk meg, hogy hon-
nan származik, mikor terjedt el Kelet-Európában.

A kalendáriumok által javasolt havonkénti vi-
rágültetési tanácsokat a szerző egy közelmúltbeli 
ismereteket összegző kalendáriumrésszel zárja le, 
amelyet a szakirodalom áttekintése és saját gyűjté-
sei alapján állított össze.

A könyvet néhány kiegészítéssel zárja: áttekin-
ti a gyógyító növényeket, a táplálkozásban hasz-
nált növényeket, a szentelményeket, a szokások 
növényhasználatát és a díszítőművészet, folklór 
virághasználatát.

Összegzésként: a könyv erősségének a paraszti 
kertekre ható, korai források szakszerű áttekintését 
tartom. A szerző nagyon jól ismeri a virágkultúra 
korai forrásait és az ezekre ható európai kertészeti 
stílusirányzatokat. Levéltári adatok és kalendáriu-
mok adatai, szójegyzékek és szakkönyvek, népta-
nítók tevékenysége és újságok híradásai elevenítik 
meg a kertek világát.

Úgy vélem, hogy Csoma Zsigmondnak a 2009-es 
erdélyi kertekről, valamint a 2015-ös évben megje-
lent, a magyar nyelvterületet átfogó paraszti virág-
használatról szóló könyvei fontos forrásai a virág- és 
kertkultúra kutatásának. Bár a korábbi kötet ismerte-
tésére ez az írás nem tért ki (mivel már nyolc éve je-
lent meg, tehát nem friss kiadvány), mindkét könyv a 
tudományos népszerűsítés kategóriájába esik: tehát a 
nem kertészettel foglalkozó emberek is bátran kézbe 
vehetik. Nyelvezete jól érthető, a könyvben használt 
gyönyörű metszetek, fotók, képek vizuális kiegészí-
tőként szolgálják a könnyebb megértést. Éppen ezért 
minden, e téma iránt érdeklődő számára jó szívvel 
ajánljuk.

Szőcsné Gazda Enikő

„Élő erdélyi és moldvai magyar népballadák”

Kallós Zoltán: Balladás könyv. 
Kallós Zoltán Alapítvány, Válaszút 2014. 683 old.

Tar Virág Erzsébet (1993) − néprajz szakos egyetemi hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi 
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A címadó mondat a Balladák könyvének 
1973-as kiadásában olvasható alcímként. A négy 

kiadást megélt Balladák könyvétől (1970 és 1971: 
Kriterion Könyvkiadó; 1973 és 1977: Magyar 

E EM



SZEMLE172

Helikon), ha szeretnénk sem tudunk elvonat-
koztatni jelen könyv kapcsán. A Kallós Zoltán 
Alapítvány által Válaszúton 2014-ben kiadott 
Balladás könyv tartalmán túl címével is kapcsoló-
dik a korábban megjelent balladagyűjteményhez. 

A kötetben helyet kapó balladák mind Kallós 
Zoltán gyűjtései. A szerkesztési munkákat ezúttal 
a gyűjtő és Németh István, a MTA Zenetudományi 
Intézetének szakembere végezte. Ez a gyűjtés az 
1940-es évektől kezdve egészen a 2000-es évek 
elejéig tartott. A Kolozs megyei Válaszúton 1926-
ban született Kallós Zoltán első balladalejegyzése 
(1942) is szülőfalujához köthető, tudjuk meg a 
kötet személyes hangvételű utószavából. A ne-
ves folklórgyűjtő érdeklődése a népköltészet, a 
népzene, a népi kultúra iránt már iskolás korában 
megmutatkozott, majd életének egész további ré-
szében is megmaradt – az ő szavait idézve – az a 
„belső erő”, ami mindig hajtotta, és hajtja mind 
a mai napig, hogy maga is tegyen valamit az őt 
körülvevő közösségért, amelyhez tartozik. Ennek 
a belső erőnek az eredménye az a páratlan folklór-
anyag, aminek egyik szeletét veheti most kézbe az 
olvasó a Balladás könyvet forgatva.

Az 1970-ben megjelent Balladák könyve a 
benne foglalt nagy mennyiségű balladaközléssel 
új távlatokat nyitott meg mind a szakmai (folklo-
risztika, népzenekutatás), mind a laikus érdeklődő 
közönség számára. Egyrészt új balladák publiká-
lásával, valamint bizonyos típusokhoz addig is-
meretlen változatok közlésével. Ezek a változatok 
sok esetben a balladakutatás szempontjából addig 
feltérképezetlen területekről kerültek elő, mint 
például Mezőségről. A Balladás könyv tulajdon-
képpen a Balladák könyvének kibővített változa-
ta. A korábbi kötet teljes anyagát tartalmazza, és 
azt egészíti ki további változatokkal. Az 1970-es 
Balladák könyve a variánsok sokszínűségén túl a 
dallamközlések terén szolgált nagy újdonsággal. 
A Balladás könyvben számszerűen 550 ballada 
és balladás dal olvasható, 528 változat dallama 
is közlésre került. Igen nagy különbséget jelent a 
korábbi gyűjteményhez képest, hogy a kiadvány-
hoz egy DVD-melléklet tartozik, amelyen 348 

ballada énekelt változata megtalálható. A balla-
dák előadásához, életéhez szervesen kötődő dalla-
mok rögzítése is Kallós Zoltán gyűjtőmunkájának 
gyümölcse. Így tehát az 550 balladaváltozatból 
348 darabot hangzófelvételen is meghallgatha-
tunk. A fennmaradó 202 változatból mindössze 22 
változathoz nem közöltek dallamot a szerkesztők, 
mivel az adatközlők a gyűjtéskor nem ismerték 
már a balladák dallamát. 

A Balladás könyv bevezetőjét Kallós Zoltán 
kortársa és barátja, Andrásfalvy Bertalan néprajz-
kutató jegyzi. Bevezetőjében felvázolja a magyar 
népballada-kutatás alakulását a kezdetektől nap-
jainkig, majd írását a balladaműfaj személyes ér-
telmezésével zárja. 

Műfaját tekintve a kötet a forráskiadványok 
közé sorolható. Főbb pontokban követi az 1970-
es Balladák könyvének szerkezeti felépítését, ami 
annak idején Szabó T. Attila gondozásában ké-
szült el. A szerkesztő két fő csoportot különít el, a 
régi stílusú balladákat és az új stílusú balladákat. 
A következő szerkezeti egységet maguk a balla-
dák alkotják. A kötet balladái a fent már említett 
csoportosítást alkalmazva, valamint ezen belül a 
balladatípusok szerint (A falba épített asszony, 
A halálra táncoltatott lány, A három árva stb.) 
kerülnek közlésre. Minden típus előtt rövid kite-
kintést olvashatunk az adott típus elterjedéséről, 
nemzetközi kapcsolatairól és szüzséjéről. Minden 
sorszámozott ballada után szerepelnek a gyűjtési 
adatok (a gyűjtés helye és éve, az adatközlő neve 
és adatai). A Balladák könyvéhez képest újdon-
ság, hogy a kottamelléklet helyett „G” alaphangra 
abc-vel leírt dallamvázlatok kerültek be a kötet-
be. Ezek az adatok minden balladára vonatkozóan 
megtalálhatóak. Az utolsó két adat a kotta nevé-
nek megjelölése és a hangfelvétel elnevezése. Az 
utolsó két adat nem minden esetben áll rendelke-
zésünkre, tehát itt utalnék vissza arra, hogy nem 
minden variáns dallamáról áll hangzófelvétel is a 
gyűjtő rendelkezésére.

A könyv mellékletének részeként megjelenik 
33 fénykép Kallós Zoltán archívumából. Magáról 
a gyűjtőről és a kötetben szereplő adatközlőkről 
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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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