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Sok tízezer embernek, talán több száz-
ezernek lehet közvetlen élménye Kallós 
Zoltánról. Találkozhatott vele bármer-
reErdély tájain,mezőségi szülőföldjétől
a Székelyföldig,Magyarországra is át-át
ruccant,éltéstanítottmásodikhazájában
aKárpátokontúl,amoldvaiésagyimesi
csángóknál, gyűjtötte a népdalokat, ott
volt lakodalmakban és temetéseken, fel-
tűntavásárokban,afeketetóinmindigott
volt, népművészeti tárgyakért, bokályért,
lajbiértalkudott,volt,hogyfelfelésrófol-
taazárat,hogyjobbanjárjonazeladó,írt
ésszerkesztett,táncházat,táborokatésta-
lálkozókat szervezett, szórványkollégiu-
mot indított saját házában, a kommunis-
ták által elkobozott, majd visszaszerzett
kúriáján, intézményt alapított, miközben
ő maga már régen intézmény volt: Zoli
bácsi.
Szellemi, tárgyihagyatékaatöbbmint

14ezerdaléshatezernépművészetianyag
aXIX. és aXX. századból,magyar, ro-
mán, szász.A gyűjtést 13 évesen kezd-
te.Adatközlőigyorsanmegnyíltakelőtte,
mert értette a népet s a nyelvét, románul, 
cigányuliskiválóanbeszélt.Romániában
mégis veszélyes nacionalistaként tartot-
ták nyilván, a kommunista titkosrendőr-
ségzaklatta,megjártaajilavai,abukares-
ti,anagyenyedibörtöntésahírhedtDu-
na-csatornát.Abudapestikommunistaelit
senéztejószemmel,magyarkodónaktar-
totta.Igazmagyarembervolt,akiszerette
azövéit,sbecsülteatöbbinemzetet.
Történt, hogya2000-es évekközepén

rendhagyó kéréssel fordultam hozzá, el-
mehet-e válaszúti népzenei és kézműves

Moszkovits János 
Idegen földre ne siess...

Kallós Zoltán emlékére

táborába kilencéves kislányával egy ro-
mán család. Alapítványa tánctáboraiban
megfordultmármás nemzetiségű ember
szépszerivelavilágtöbbpontjáról,dema-
gyar népzenére még nem jelentkezett ro-
mángyermeksanyuka-mondta,shozzá-
tette: jöjjenek, tanuljanak,de ittminden-
kinek énekelni kell. A közös énektanu-
lástegyébkéntZolibácsiannyiraszigorú-
an vette, hogy ezen a foglalkozáson maga 
ismindigrésztvett,shavalakineméne-
kelt,szülővagygyermek,aztrendreuta-
sította.Atáborvégeztével-amikoranya
ésgyermekemárremekülfújtaamezősé-
giéscsángódalokat-értükjöttaromán
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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


