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In memoriam

Kelemen HunorKelemen Hunor

Kallós Zoltán végtisztessége
Kelemen Hunor beszéde*

Kedvenc dalával, az ördöngös-

füzesi bujdosódal eljátszásával 

indították válaszúti otthonából 

utolsó útjára az élete 92. évében 

elhunyt Kallós Zoltán néprajzku-

tatót. A  bújdosódalt a több tucat 

népzenészből szerveződött alkalmi 

zenekar játszotta a Kallós-kúria 

udvarán összegyűlt, végtisztességet 

tevő mintegy ezerfős gyülekezetben.

A  gyászbeszédet Kató Béla, az 

Erdélyi Református Egyházkerület 

püspöke mondta. Ezt követte Ke-

lemen Hunor, a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) el-

nöke búcsúbeszéde.

Az erdélyi és magyarországi 

néprajzkutató műhelyek nevében 

szóló Pozsony Ferenc, az erdélyi 

Kriza János Néprajzi Társaság tisz-

teletbeli elnöke az elhunyt életútját 

felidézve azt hangsúlyozta, hogy 

Kallós Zoltán integratív személyi-

ség volt, aki sikeresen gyűjtötte ösz-

sze, „virtuális nemzeti közösségbe 

integrálta” a Kárpát-medence és a 

világ magyarságát.

Kelemen László, a  Hagyomá-

nyok Háza igazgatója szavai sze-

rint a népzenészek nemcsak hang-

szert, könyvet és tarisznyát kaptak 

tőle, hanem hivatást is, Kallós Zol-

tán nélkül a táncházmozgalom sem 

létezne, és a Hagyományok Háza 

sem jöhetett volna létre.

Az emlékező beszédek után 

moldvai csángó asszonyok éne-

keltek a néprajzkutató koporsója 

mellett, majd a rögtönzött zenekar 

játszott.

Kallós Zoltánt a kolozsvári Há-

zsongárdi temetőben helyezték vég-

ső nyugalomra.

Búcsúzni gyűltünk össze Kallós 

Zoltán néprajzkutatótól, népzene-

gyűjtőtől, az erdélyi magyar tánc-

házmozgalom indítójától, sokunk, 

mindannyiunk Zoli bácsijától. Sze-

rettük és tiszteltük őt, felnéztünk 

rá, csodáltuk. Gyakran kértünk 

tőle tanácsot.

Napok óta sűrűn hallom, fü-

lemben cseng Zoli bácsi hang-

ja. Egy biztos hang a bizonytalan 

időkben. Amikor a lakása ajtaján 

kopogtattunk: “Bújj be!”-kiáltás 

volt a válasz. Csóró egyetemisták 

voltunk, annak a diktatúrának a 

legsötétebb éveiben, amely halálra 

ítélte az identitások sokféleségét. 

Halálra ítélte mindazt, amit hoz-

tunk magunkkal jó ezer esztendőn 

át az időben. Kallós Zoltán élet-

művét akkor nem láttuk, csak az 

* Elhangzott 2018. február 17-én.



83

 w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

In memoriam

Kelemen Hunor

embert láttuk, és éreztük, hogy ő 

egy biztos pont. Az egyik biztos 

pont. Mindig azzal kezdte, hogy 

megkérdezte, éhesek vagyunk-e. 

Mi tagadás, abban az időben in-

kább éhesek voltunk, mint nem. 

Tett valami jó zenét, és a konyhába 

küldött, ahol terített asztallal várt 

Vilma néni. Aztán ismét zenét 

hallgattatott velünk, mesélt, ma-

gyarázott, majd újabb magnósza-

lag került elő, lejegyzett szövegek, 

mutatott mindenféle tárgyakat, 

mesélt azokról. Egyszóval tanított. 

Egyszemélyes iskola, intézmény 

volt Zoli bácsi.

A  szabadság szigetének láttuk 

kolozsvári belvárosi lakását, ahol jó 

volt kikötni, és ahonnan hatalmas 

szellemi tartalékokkal lehetett to-

vább indulni. Nem hiszem, hogy ez 

kimondottan transzszilván hagyo-

mány, bár itt mindig más súlya és 

jelentősége volt az ilyen egyszemé-

lyes intézményeknek.

Azt tanította észrevétlenül, 

amit egy életen át tanult, és amit 

annyira mélyen és igaz módon tu-

dott, hogy semmi és senki máshoz 

nem hasonlítható.

Meg tudta mondani, hogy mi a 

jó, hogy mi a helyes. És ha kétségei 

voltak, azt soha nem próbálta va-

lami más, magabiztosnak tűnő fö-

lösleges mondattal elrejteni. Kal-

lós Zoltán tanítóként és kutató-

ként, gyűjtőként és értelmezőként 

is egyik egyszemélyes intézménye 

volt a diktatúrában a mi magyar 

transzszilván magányunknak. 

Százezrek példaképe volt itthon 

akkor, amikor a kommunista dik-

tatúra kísérletet tett föléje emel-

kedni. A  diktatúra megbukása 

után több évtizedes munkájának 

gyümölcsével már nemcsak koc-

kázatot vállaló barátain keresztül, 

hanem immár intézményesített 

formában is megismerkedhetett a 

nagyvilág.

Kallós Zoltán egy hosszú éle-

ten keresztül az identitásformálás 

apostola. Akik egyszer találkoztak 

vele, akik hosszabb vagy rövidebb 

ideig közelében lehettek, azoknak 

az identitása kitágult és megszi-

lárdult, gazdagabbá vált, és más-

képpen értették azt, hogy kik ők. 

Tudták, hogy mivé akarnak válni, 

tudták, hogy milyen értékekre épít-

hetnek. Akik Zoli bácsi iskolájában 

megfordultak, azt is tudták, hogy 

mitől azok, akik. Mi az örökség, 

mi az identitás alapja, az honnan, 

hány irányból jön, és azt is, hogy 

mit kezdjünk vele.

Kallós Zoltán bátor ember volt. 

Az a fajta bátorság jellemezte őt, 

amely soha nem hivalkodó, soha 

nem harsány. Látszik, mert nem 

lehet nem észrevenni, ám sohasem 

fölöslegesen magamutogató. Olyan 

bátor ember volt, aki ha elindult 

egy úton, semmilyen veszély, fe-

nyegetés nem téríthette el. A  hu-

szadik század zord évtizedeiben, 

a legnehezebb időkben is bátran az 

elnyomás fölé emelkedett. Kallós 

Zoltánt nem tudta legyőzni a tör-

ténelem. Olyan volt, mint Erdély: 

színes és erős. Rejtélyes és barátsá-

gos. Halk, de határozott. Szigorú és 

nagyvonalú. Fegyelmezett szabad-

ságszerető férfi .

Konok ember volt Kallós Zol-

tán, következetes, céltudatos bá-

torság volt az övé. Az értékmen-

tő emberek ritka bátorsága. Éles 

szemmel, hihetetlen érzékkel és 

hallással látta meg, találta meg, 

hallotta meg mindazt, ami a múlt-

ból jön és a jelenben még látható és 

hallható. Pontosan tudta, hogy mi 

mennyit ér, és minden alkotás mö-

gött, legyen az tárgyi vagy szellemi 

jellegű, Kallós Zoltán mindig az 

embert látta. Az élő, a reménykedő, 

az alkotó, örülő, bánatos, szerető 

és csalódott, szenvedő, síró, kaca-

gó, szárnyaló és elbukó embert. Ez 

látszott a mindig kíváncsi tekinte-

tében, és abban a félmosolyában, 

amivel a legzárkózottabb adatköz-

lőit is sikerült megnyitnia.

Türelmes volt, mert a gyűjtőnek, 

a  kutatónak türelmesnek kell len-

nie. És türelmetlen volt, mert azt 

érezte, hogy az idő ellene dolgozik. 

Türelmetlenkedett, hogy elveszhet-

nek megőrzésre váró értékek, nem 

lesz idő mindenre. Ebben is igaza 

volt Zoli bácsinak. Mert sosem volt 

és sosem lesz idő mindenre.

Válaszút már a nevéből kiindul-

va is népmesébe illő hely. Válasz-

tást jelent, útválasztást. Kallós Zol-

tán egészen ifj ú korától egyetlen 

dologra tette fel az életét. Kimon-

datlanul is azért, hogy minél több 

ideje legyen arra, amit élete felada-

tának tartott: gyűjteni és megőriz-

ni, megérteni és tovább adni mind-

azt, amit az előtte járó nemzedékek 

hosszú sora alkotott, megőrzött és 

örökségül hagyott.

Hölgyeim és uraim, gyászoló és 

végső búcsúra összegyűlt gyüleke-

zet.

Még most nem tudjuk, hogy 

mennyi mindent köszönhetünk 

Kallós Zoltánnak. Csak azt tudjuk, 

hogy nagyon sokat. Rengeteget. 

Az ő öröksége annyira hatalmas, 

olyan nagy, hogy most így mellet-

te állva még nem is látszik, csak 

egy kis része, de nem az egész. Ha 

csak az általa összegyűjtött és le-

jegyzett balladákra gondolok, már 

az is szédítően nagy teljesítmény. 

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy 

senki egyedül még annyi balladát 

nem jegyzett le és hagyott hátra, 

mint Kallós Zoltán. Most már csak 

rajtunk múlik, hogy ebből az örök-

ségből, ebből a hatalmas munkából 

mennyit leszünk képesek megőriz-

ni, megérteni és tovább adni.

Kallós Zoltán az elmúlt évek-

ben próbálta elrendezni a dolgo-

kat. A dolgait. A dolgainkat. Tavaly 

nyár elején még itt ültünk a tera-

szon és beszélgettünk. Fáradt volt 

a teste, de kíváncsi és érdeklődő, 

fi atalos a szelleme. Nem panasz-

kodott, hanem faggatott. Kérde-

zett, érdeklődött. Tette ezt annak 

az embernek a kíváncsiságával, aki 

még hosszú időre tervez, aki tudni 

akarja, hogy mi történik rég nem 

látott ismerőseivel és barátaival, 

aki érteni akarja, hogy mi zajlik kö-

rülöttünk a világban. Ám közben 
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halk megjegyzést tett arra, hogy 

nem a hajnal következik, hanem az 

alkonyat. Aztán bementünk a mú-

zeumba, mert még eszébe jutott 

valami, amit meg akart mutatni. És 

rögtön utána azt is mondta, hogy 

hogyan kellene tovább építeni, bő-

víteni ezt a helyet, hogy mindennek 

legyen helye, hogy minden a he-

lyén legyen.

Most meg itt állunk és búcsú-

zunk. Az élet helyére a halál lé-

pett. Tudtuk, hogy el fog jönni ez 

a pillanat is, de nem hittük, hogy 

ilyen hamar. Két évvel ezelőtt, a 90. 

születésnapján, amikor fölment a 

színpadra és az őt köszöntő éne-

kesekkel, táncosokkal dalra fakadt, 

azt gondoltam magamban, hogy 

Zoli bácsi a századik születésnapját 

is így itt, együtt, velünk fogja ünne-

pelni.

Hálásak vagyunk, hogy ismer-

tük, hogy megismerhettük, és hogy 

gazdagabbá tett bennünket. Hálá-

sak vagyunk, mert olyan munkát 

végzett el, amely több embernek 

is becsületére válna, és köszönetet 

mondunk a Teremtőnek, hogy volt 

egy Kallós Zoltánunk, és azért is, 

amit örökségül ránk hagyott.

Búcsúzunk Kallós Zoltántól. Is-

ten nyugtasson, Zoli bácsi. Pihené-

sed legyen könnyű.

KELEMEN HUNOR (Karcfalva, 1967) romániai magyar író, költő, újságíró, politikus, 
volt kulturális államtitkár, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség ügyvezető elnöke, 
majd államfőjelöltje a 2009-es romániai elnökválasztáson. A 2009. december 23-án Emil 
Boc vezetésével megalakult kormány művelődési minisztere. 2011. február 26. óta az 
RMDSZ elnöke.
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Beszprémy Katalin
– Sebők Géza

In memoriam 
Borbély Jolán (1928 – 2018)*

Sebők Géza

Tisztelt gyászoló gyülekezet! 

Drága Joli néni!

Hetek óta tudtuk, hogy hama-

rosan végső búcsút kell vennünk 

Tőled. Tudtuk, mégis vártuk a cso-

dát. Bíztunk benne, hogy a sors 

kegyes lesz hozzánk, és újra együtt 

lehetünk a legendás Károly körút 

20-ban, a  sokunk számára oly fon-

tos helyszínen.

A sors végül más kegyet gyako-

rolt, meghozta számodra a megvál-

tó halált.

Ilyenkor el szoktunk gondol-

kodni azon, ki is hagyott el bennün-

ket, ki is volt az az ember, akinek 

hiányát már csak emlékeink felidé-

zésével próbálhatjuk meg pótolni?

Borbély Jolán 1928-ban szüle-

tett Hajdúszoboszlón. Ikertestvé-

rével, Bazsával alig múltak egy éve-

sek, amikor édesapjuk korai halála 

következtében a szoboszlói gazdál-

kodó nagyszülőkhöz költöztek. Itt 

tanulta meg a paraszti életformát, 

itt tanulta és szokta meg, hogy ha 

valamivel foglalkozik, akkor annak 

az egészét, minden folyamatát is-

mernie kell. Az itteni lakodalmak-

ban tanult meg táncolni, itt ismer-

te meg a népdalok világát, amiket 

magával vitt a nagyhírű debreceni 

Dóczy Gimnáziumba, és talán itt 

tudatosította először, mekkora ér-

ték birtokában van, hiszen a cívis 

lányok felülmúlták nyelvtudásban, 

jobban öltözködtek, de az ének-

órán ő volt az osztály dísze.

1946 – Nemrég ért véget a 

háború és a frissen érettségizett 

tehetséges tanulónak döntenie 

kellett, merre tovább? Folytassa 

felmenői munkáját, szerezzen ag-

rármérnöki diplomát, vagy válasz-

sza inkább a néprajzot, hogy annak 

a tudásnak birtokában mentse az 

anyanyelvi kultúra akkoriban so-

kak által lenézett értékeit?

Úgy gondolom, nemcsak a szű-

kebb, néhány ezres baráti kör, ha-

nem az egész nemzet szerencséjére 

a bölcsészkarra esett a választása, 

ahol azután az a csalódás érte, hogy 

a néprajz csak harmadik szakként 

volt választható, így magyar-német 

szakos tanári szakon kezdte meg 

egyetemi tanulmányait. A  tanulás 

mellett azonban táncolt is. Már 

Debrecenben is vezetett tánccso-

portot, ahol Molnár István koreog-

ráfi át tanított be, így természetes 

volt, hogy táncolni is Molnár együt-

tesében, a Csokonaiban kezdett. Itt, 

illetve a Csokonai kapcsán ismer-

kedett meg azokkal a kortársakkal, 

akikhez élete végéig tartó barátság 

fűzte: Pesovár Ernővel és Ferenc-

cel, Vásárhelyi Lászlóval, András-

falvy Bertalannal, Timár Sándorral, 

Jámbor Mártával, Sipos Zsuzsával, 

Csoóri Sándorral, és az akkor még 

rövidnadrágos későbbi nagy tudós-

sal és férjjel, Martin Györggyel. Az 

egyetem átalakulóban volt, létrejött 

a Néprajz Tanszék, de a tanár sza-

kos lányt nem engedte az egyetem 

néprajzot tanulni, mert akkoriban 

tanárokra volt nagyobb szükség. 

Később mégis felvették az egyetem 

néprajz szakára, és tanulmányai 

mellett az 1951-ben alakult Nép-

művészeti Intézet külső munkatár-

saként kezdett el dolgozni Muharay 

Elemér néprajzi osztályán.

* A búcsúztatók elhangzott a Farkasréti temetőben 2018. 


