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Kallós Zoltán élő néprajzi lexikonként rótta évtizedeken át a 
Mezőség és a csángó világ poros útjait, megnézett abroszt 
és bokályt, meghallgatott és rögzített siratót és katonabú-
csúztatót. Így állt össze fejében a népi kultúra teljessége. 
Néprajzos tevékenységéről rengeteg kiadvány, mindenekelőtt 
a Balladák könyve tanúskodik. A könyv, amelynek vásárlását és 
terjesztését a hetvenes évek értelmisége Magyarországon és 
Romániában egyaránt egyfajta rendszertagadó ellenállásként 
kezelte. A hasonló gyökerekből kisarjadó táncházmozgalom 
egyik fő táplálójának számító Zoli bácsi töretlen hitének egyik 
legfőbb bizonyítéka a múzeumteremtés álma volt. Olyan idők-
ben is szüntelenül tárgyakat gyűjtött, mentett, rejtegetett, 
amikor a leghalványabb esély sem kínálkozott arra, hogy 
valaha kiállítási térbe kerüljenek. A csoda mégis megszüle-
tett: Válaszúton a hajdani családi kúria szobái ma a Mezőség, 
Moldva és Gyimes tárgyi emlékeit tárják a látogatók elé.
Népi kultúránk értékeinek összegyűjtése mellett más is zajlik 
Válaszúton, a Kallós Zoltán által alapított szórványkollégium-
ban: lélekmentés. Igazi hősköltemény a mezőségi magyarság 

kallódó, románként számon tartott gyerekeinek „visszama-
gyarítása”. Személyes történetek százai buggyannak elő az 
iskola több mint tizenöt éves múltjából. Ionuț esete például 
megfogalmazása Válaszút küldetésének és céljának: a vegyes 
etnikumú esztényi család legkisebb tagjaként azzal hozta 
be egyszer nővérét, hogy ő Larisa, de csak románul beszél. 
„Mert nálunk mindenki román, csak én vagyok magyar” – 
tette hozzá magyarázatként a fi ú, aki magyar nyelvet csak 
Válaszúton tanult.
A Kallós Zoltán Alapítványnál azt tartják, munkájuk első 
igazi vizsgájára még öt-hat évig kell várni. Nagyjából akkorra 
tehető ugyanis az első kirajzó kollégisták családalapítása, 
megszülethetnek majd az első gyermekeik. Akkor dől el, 
vajon tényleg jól csinálták-e.  

Kallós Zoltán, a lélekmentő
„Kallós Zoltán első kilencven éve” – ez az alcíme a híres erdélyi néprajzkutató 90. születésnapjára 
megjelent, A lélekmentő című könyvemnek, amelyről rendre megkérdezik tőlem, több-e olvasóvadász 
poénnál. Természetesen sokkal több kíván lenni annál. Zoli bácsi hátralévő évei után ugyanis korántsem 
zárul le páratlan életműve, amely mindannyiunk öröksége.
Szöveg - Csinta Samu / Kép - Biró István  

Kallós Zoltán 90. születésnapjára jelent meg 
„A lélekmentő. Kallós Zoltán első kilencven éve” c. 
könyv gazdag képanyaggal. 
Szerzője Csinta Samu, kiadója a Hagyományok Háza.
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