
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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A nemrég még lóistállóként működő jellegzetes, vakolatlan, vörös téglás épületben olyan 
agrártörténeti kiállítás nyílt meg, amelynek tárgyai korábban limlomként kallódtak az udva-
rokban, a fészerek mélyén hevertek vagy a gépszínekben. A kiállítás megteremtésének gondo-
lata csupán néhány éve született meg. A felismerés nyomán helyi mozgalom bontakozott ki: 
felkutatni, megőrizni, közkinccsé tenni a múlt emlékeit. A kiállítás megálmodói és megvalósí-
tói most a tervszerű gazdagításra törekszenek. 

A kiállítást 1983 decemberében Váncsa Jenő mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter nyi-
totta meg. Több értékes gondolata mellett elmondotta, hazánk tájai sokszínűek, mindegyik más 
és más értéket kinál. E felismerés nyomán születtek meg több helyütt az állandó agrártörténeti 
kiállítások. Az agrárértelmiség közügye lett, hogy az emlékeket összegyűjtsék, s nemcsak a 
szakmai, hanem minél szélesebb közönség elé vigyék. A megnyitott kiállítás teljességgel 
szinkronban van a helyben folyó színvonalas mezőgazdasági termeléssel, az agráripar helyi 
nívójával! Ennek történeti előzményeit, fejlődési állomásait, eszközparkját mutat ják be láto-
gatóiknak. A kiállítás létrehozása, és megnyitása után most a fokozatos gazdagítás a feladat. 

Zóka László 

A solymári 
váréit 

A Hazafias Népfront solymári szervezetének Helytörténeti Társasága (Műemléki albizottság) 
évek óta foglalkozik a solymári vár romjainak megvédésével és helyreállításával. A Helytör-
téneti Gyűjtemény vezetője, dr. Jablonkay István, valamint e sorok írója, több izben szorgal-
mazta a nagyközségi tanácsnál a pusztulás megakadályozását. Sajnos fedezet hiányában ez 
eddig nem sikerült. A Tanács még 1979-ben elhatározta, hogy Solymárvár renoválási tervét el-
készítteti az Országos Műemléki Felügyelőséggel, ami meg is történt. Az OMF 1983. augusztus 
8-án kelt, 9343/83. sz. leiratában leszögezte, hogy anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé cse-
kélyebb maradványokkal rendelkező várak helyreállítását, és hogy a solymári Tanács annak 
tudatában készíttette el a vár renoválási tervét, hogy a helyreállítás költségeit is viselnie kell. 
A Pest megyei Tanács Elnöke október 5-én kelt 2546/83. sz., igen tiszteletreméltó leiratában 
közölte, hogy „a rom további pusztulásának megakadályozása kötelességük . . ." 

Ezek után joggal kérdezzük, kinek a feladata e jelentős történeti emlék további pusztulásá-
nak megakadályozása? Nyitott kérdés! Szép gondolatok, megszívlelendő tanácsok, de a romok 
pusztulnak, egyre több föld és törmelék rakódik azokra, s lassan beteljesedik a konzerválásnak 
az a szerény módja, hogy ismét föld fogja borítani a csaknem 15 évi fáradságos munkával ki-
ásott épületmaradványokat. Tudom, hogy mindez pénzkérdés, s hiába kopogtatunk a bezárt és 
ki nem nyíló ajtókon! Marad továbbra is a társadalmi munka, amelyet a megadott műemléki 
előírások szerint elképzelni könnyebb, mint megoldani és honismereti körünknek nincs annyi 
aktivistája, akit e feladatra mozgósítani tudnánk! 

Eme rövid panaszos felsorolás után idézzük fel a múltat. 
E sorok írója 1928—1943 között kis lelkes csapattal, hatósági támogatás nélkül, hazafias lel-

kesedésből tárta fel a solymári Mátyáshegyen (Várhegy) fekvő vár romjait. Erkölcsi támogatás 
az egykori községi elöljáróságtól megvolt, az ásatási engedély sem hiányzott, de a munkálatok-
hoz pénzügyi fedezetet nyújtani az egykori Műemléki Bizottság sem tudott. Kis csapatunkat a 
pénztelenség sem keserítette el. A lelkesedést, a feltárás menetét, egy-egy régészeti emlék 
előbukkanása, rendkívüli mértékben növelte. A leletekből és a különböző műtárgy-töredékek-
ből állt össze már az 1930-as évtizedben a Valkó-féle gyűj temény, amelyet 1952-ben a műve-
lődési minisztérium védetté, közérdekű magángyűj teménnyé nyilvánított, s amely azóta is mű-
ködik és látogatható. Az anyag a bronzkorszakból (i. e. 1500) származó cserépedény töredékek-
ből, agyag, csont stb. munkaeszközökből; továbbá római síremlékekből (i. u. II. szd.), valamint 
a középkori vár (1380—1543) falazatairól lehullt épület-tagozatokból, vaseszközökből, kerámia 
maradványokból gyűlt össze. 
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