
magyar állami és közpénztárban egy ezüst forint, vagyis három húszas gyanánt elfogadtatik, 
s tel jes pénz szerinti é r téke a közállomány által biztosíttatik." 

Az ötforintos bankjegy közepén szintén stilizált női alak látható, kezében sarló. A bankjegy 
közepén izmos férfikar nyúlik ki, ütésre emelt kalapáccsal. A két alsó sarokban a magyar cí-
mer. A felirat ugyanaz, mint az egyforintosé azzal a különbséggel, hogy ez „három húszast egy 
forintra számítva fogadtatik el öt ezüst forint gyanánt". Mindkét pénzjegyen olvasható Kossuth 
Lajos ismert aláírása, egészen alul pedig apró betűkkel az előállító nyomda neve: „Toppan 
Carpenter Casilear and Co. Philadelphia." 

Az adományozó kívánságának megfelelően a Tudományos Gyűjtemények igazgatója mind-
két pénznemből küldött egy-egy blokkot a monoki és ceglédi Kossuth Múzeumnak, továbbá a 
Magyar Nemzeti Múzeumnak és a Magyar Nemzeti Banknak. 

Hegyi Józsel 

A balladás ember 
Budapesten 

Kallós Zoltán 

Hosszú ideig tartotta magát az a megalapozatlan vélemény, hogy a népi kul túra felett meg-
kongathat juk a lélekharangot. Mintha már bele is nyugodtunk volna, hogy kultúránknak Ko-
dály és Bartók által feltárt rétegeit csak színpadon, vagy múzeumban láthatjuk. Kallós Zoltán 
azonban 1950-től két évtized alatt összegyűjtötte a még élő erdélyi és moldvai magyar népbal-
ladákat. Bartók Béla osztályozása szerint ez utóbbi jelénti az ötödik magyar népzenei dialek-
tust a dunántúli, a felsőmagyarországi, a nagyalföldi és az erdélyi mellett. Kallós két évtized 
alatt egymaga több balladát gyűjtött Moldvában és Erdély mások által fel nem tárt területein, 
mint az összes előtte járó gyűj tő együttvéve. Pedig nem akármilyen nevek a lkot ják ezt a sort: 
Petrás Ince János, Kriza János, Erdélyi János, Kodály Zoltán, Bartók Béla, Domokos Pál Pé-
ter és mások. Az első magyar népdalgyüjtő, a moldvai csángó pap, Petrás Ince János még csak 
népdalszövegeket küldött Pestre, Döbrentei Gábornak. Kallós művéből, a Balladák könyvéből 
megtudhattuk, hogy az általa kutatott terület milyen kincsesbányája a magyar népzenének és 
népköltészetnek, hiszen a közölt 259 népballada csaknem fele, számszerint 119 moldvai. Ha 
azonban a régi stílusú balladákat nézzük, akkor rádöbbenhetünk a Kárpátok keleti lejtőin és a 
Szeret folyó völgyének szórványaiban élő magyar nép hagyományőrző erejére: a 139 régi stí-
lusú balladából 90 származik Moldvából. De ugyanilyen fontosak a mezőségi falvak népballa-
dái is, mert ott KallÓ6 előtt egyáltalában nem volt átfogó gyűj tés , még Bartókék is csak átutaz-
tak azon a vidéken. 

Kallós Zoltánra akkor egy nemzedék figyelt fel. Martin Györggyel együtt ő lett a meginduló 
táncházmozgalom szellemi atyja. O maga is mezőségi parasztivadék, így nem csak egy szak-
terület ismerője, hanem az erdélyi magyar folklór-kincs magabiztos birtokosa. Nemcsak a bal-
ladát ismeri, hanem a népi tánczenét, a népdal és a tárgyi népra jz minden műfaját , ö maga is 
ugyanúgy tud énekelni, varrni, betegségéig ugyanúgy tudott táncolni, mint bármelyik adat-
közlője. Nem a városból „kiszálló" néprajztudós ö, hanem népe között élő, velük azonos 
folklorista. Még 1942-ben hívta fel a figyelmet Lükő Gábor arra, hogy a népi kultúráról csak 
az tud hiteles képet adni, az szedheti elemeire, aki ismeri a nép életében elfoglalt szerepét, 
aki azonosult a néppel, mert csak így tud ja ú j ra összerakni. Kallós ilyen ember! Nemcsak a 
részletek ismerője, hanem az egész birtokosa. Ebbe a kultúrába beleszületve és mindig benne 
élve jól tudja, hogy ha ezt is vállaljuk, akkor Illyés Gyulával szólva „nemzet is lesz a nemze-
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dék". Ezért állt akkor a táncházmozgalom mellé: hogy jöj jön le a színpadról vissza a nép közé 
az, ami a népé. 

Kallós Zoltán nem áll tudományos és irodalmi viták kereszttüzében. Életmüve egyértelmű. 
Egyaránt elismeri a szaktudomány és a nép is. Nem lehetett véletlen az, hogy éppen amikor a 
krónikás betoppant hozzá, egy magyarországi román faluból is érkeztek látogatói. Ez termé-
szetes, hiszen táncházainkban megtaláljuk a román zenei anyagot is. És köszöntötte öt az iro-
dalmi világ is. A mai magyar irodalom alighanem legkiválóbb riportere, Beke György talán 
elsőként írt róla. Az esszéistaként is legjobbak között számon tartott Csoóri Sándor legszebb 
írásában, a Tenger és diólevélben Kallóst áll í t ja középpontba. A soha egy fölösleges szót le 
nem író Nagy László prózagyűjteményének címadó tanulmánya róla szól. ö vallja, hogy: 

férf i akadt Erdélyben, hűségesen elszánt, aki énekeket gyű j tve aranyvesszőt ad: Verjétek 
meg a temetőt! Támasszátok föl anyátok, árvák!" 

Ez a legavatottabbak által is elismert a lkotó — mert amit ö vállal az alkotás — nem önmagá-
nak gyűj tö t t vagyont, hanem népének', nem keresi a kényelmes lehetőségeket és ma is vándor-
ként él, két országrész az otthona. Ott pihen le, ahol ráesteledik, hiszen ot thon van ó minden 
adatközlőjénél. Több időt tölt el az országutakon, a vasúton, a messzi falvak lakodalmain és 
temetésein, mint szerény kolozsvári lakásában. Nemrégen, pontosan egy évtized után Buda-
pestre is eljuthatott. Fájdalmas ok hozta ú j r a közénk, barát já t és szellemi társát, Martin Györ-
gyöt, a hazai táncházmozgalom csendes patronusát, az európai hírű táncfolkloristát kellett 
elbúcsúztatnia. De járt a táncházakban is, megismerhették öt olyanok is, akik tíz éve még csak 
kisiskolások lehettek. Tapasztalhatta, hogy a jó évtizede elindult mozgalom túlnőtt az akkori 
nemzedéken, a hőskoron. Meglátogatta a budapesti Népművészeti Baráti Kört, ahol a romániai 
magyar néprajzi csoportokról beszélt. A pesti hallgatók hallhatták a siratóénekeket, amelyek 
Kallós szerint a legőszintébb társadalomrajzot adják. Megtudtuk, hogy a regölés a Dunán-
túlon kívül csak Udvarhelyen és Moldvában maradt meg, tehát a magyar nyelvterület keleti 
és nyugat i végein. Beszélt mostani munkájáról , a készülő táncszógyűjteményröl is. A táncszók-
nak — csujogatásoknak — kétféle csoport ja van: a lakodalmi, főképpen menyasszonycsúfolók, 
valamint a tánc közben mondott szövegek. A Kossuth Klub balladaestjén is nagy közönség 
hallhatta öt és a vele fellépő, Egyházaskozárra települt moldvai csángó énekeseket. Bevezető-
jében elmondta, hogy az erdélyi népművészet a nemzetiségekkel való tartós együttélés során 
— a természetes kölcsönhatások ellenére — megtartotta sa já tos színeit. Minél nagyobb ugyan-
is az idegen hatás egy népi kultúrára, annál jobban kidomborodik a nemzeti jelleg. 

Korszakalkotó jelentőségű munkái után sok százan személyesen is láthatták, hallhatták ezt 
a szerény, szorgalmas, néj>ét szolgáló gyűj tőt . Ahogy tíz esztendeje, úgy ma sem kétséges, 
hogy Kallós Zoltán életműve a magyar folklórtudomány alapkutatásának számit.1 

Virl László 

Termeléstörténetí kiállítás Bolyban 
A Bolyi Mezőgazdasági Kombinát (Baranya megye) tevékenységét nemcsak iparszerű mező-

gazdasági termelés, a sokoldalú, intenzív gazdálkodás, hanem komoly eszmei, tudatnevelö 
munka is jellemzi. Figyelmük ki ter jed olyan vonatkozásokra, amelyek nem tartoznak szorosan 
az agráripari termeléshez. Van energiájuk arra, hogy foglalkozzanak a hagyományápolással, 
az elődök tevékenységének feltárásával. A hajdanvolt mezőgazdasági termelés eszközeit, tár-
gyi emlékeit összegyűjtik, bemutat ják a nemrég létrehozott állandó kiállításon. 

A kiállításon egymás mellett sorakoznak a vasból és a fából készült paraszti szerszámok: 
nádvágó kaszák, régi típusú kaszák, változatos méretű és esztétikus kivitelezésű korsók, víz-
hordó alkalmatosságok, különböző méretű és funkciójú fa- és vasekék, boronák. A falusi házi-
ipar változatos eszközei: fogók, üllők, kalapácsok. A változás dinamikáját tükrözi a különböző 
korokból való műszaki eszközök felvonultatása: robosztus méretű magánjáró gőzgép, Hoffer 
traktor, körmös vontató, zetorok és más járművek. Zsákban, kosárban kiállítva látható a kom-
binátban termelt magvak változatos sokfélesége. A falakon a témának megfelelő metszetek, 
fotók, egyéb termeléssel kapcsolatos ábrázolások láthatók. A kiállítás nyitottsága révén állan-
dóan változik. Nem záródik le az 5—10 éve még használt mezőgazdasági eszközök felsorakoz-
tatásával, bemutatja a mai eszközöket is. 

'A közelmúltban jelent meg a Magyar Hanglemezgyártó Vállalatnál Kallós Zoltán leme-
ze, amelyen maga énekli legkedvesebb dalait (SzerkJ. 
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