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„A nagy morzsolás” előtt
Kallós Zoltán és Szervátiusz Tibor emlékére

„Az emberek is vonakodtak, nemigen engedték, hogy rajzoljam őket� Egyrészt azért, mert 
féltek a hatóságtól, amely mindent üldözött, ami velük kapcsolatban volt, minden kap-
csolatot tiltott velünk, városi emberekkel� Másrészt egy ősrégi félelmük is volt a rajzzal 
kapcsolatban, úgy hitték, hogy akit lerajzolok, annak elviszem a képét és befalazom� Ez a 
misztikus félelem engem visszaröpített a Kőmíves Kelemen balladai világába� Egyébként 
is sok minden idézte ezt a régmúltat, az archaikus nyelvük, s számos szokásuk� Azért si-
került sok rajzot készítenem, kit rábeszéléssel, kit szinte észrevétlen� Lerajzoltam a híres 
népdalénekesüket: Szályka Rózsát is, igen szép fej az övé� Ebben segítségemre volt Kallós 
Zoltán, aki énekeltette, miközben én rajzoltam” – így idézi fel Szervátiusz Tibor egy Kallós 
Zoltánnal közös emlékét�1 Egyikük a csángó asszony, Szályka Rózsa adatközlő énekeit, 
balladáit és hangját, másikuk arcvonásait mentette át a jövendőnek�

Valójában tulajdonképpen Erdélyt és Moldvát, értékeit, nyelvét, kultúráját és múltját 
mentették meg�

Két hónapon belül az erdélyi magyarság és a magyar kultúra két „andezit-embere” távozott�

„Ha ő nem lett volna…” – e visszatérő fordulattal köszöntötte Kallós Zoltánt két eszten-
deje, kilencvenedik születésnapján Kiss Ferenc�2 Bizton mondhatjuk, Erdély és a magyar 
nemzettudat helyzete más lenne, ha ők ketten nincsenek� Egész életművük „az ősit, a 
régit” kereste és találta meg� Míg egyikük az archaikus, nemzedékről nemzedékre tovább-
adott népdalokat és balladákat tette közkinccsé (leginkább azon csángók között járva, 
akik sosem tartoztak a történelmi Magyarországhoz, és akiket a leginkább érint a rend-
szereken átívelő vad románosítás), másikuk kőbe, fába, andezitbe, márványba faragta 
évezredek hagyományát és tudását�

Természetesen, magától értetődően, nem kérkedve, de a közös sorsot mindenestül vállal-
va voltak magyarok� Nem kértek több tiszteletet népüknek, mint ami a környező népek-
nek jár – de egy leheletnyivel kevesebbel sem érték be� Egész munkásságuk hirdette: a 
tudatos sorsvállalás nem „magyarkodás”, nacionalizmus vagy sovinizmus – egyben csak 
értékeink felmutatásával, megőrzésével és terjesztésével maradhatunk meg önmagunk a 
globalizmus mindent összekeverő világában� „Szerintem Magyarország szellemi nagyha-
talom� A mi kultúránk Európában, de a világban is egy külön színfolt� Szépen ötvözi keleti 
örökségünket a nyugati törekvésekkel, hatásokkal� Ezt kell megőriznünk, felmutatnunk� 
Ez a mi igazi erőnk” – mondja Szervátiusz�3 S mintha különleges jóstehetséggel válaszol-
na neki Kallós: „Most fokozottabban oda kellene ügyelni a hagyományainkra, mert jön a 
nagy morzsolás� Én minden előadáson azt mondom, hogy addig leszünk magyarok, míg 
magyarul énekelünk és magyarul táncolunk, mert ez a kultúra tartott meg minket ezer 
évig Európában� S ha ilyen szellemi javakkal táplálkozunk, kibírunk még ezer évet Euró-
pában, ha nem, úgy vége mindennek�”4

*

1 Szerváti usz Klára: Mindörökké Erdély. Beszélgetés Szerváti usz Tiborral. Budapest, Kairosz (Magyarnak lenni soro-
zat), 2009, 16–17.

2 Kiss Ferenc: Ha ő nem lett  volna… Kallós Zoltán 90 éves. Hitel, 2016/3, 3–16.
3 Szerváti usz Klára i. m. 2009, 86.
4 Benkei Ildikó: Válaszút vándora. Beszélgetés Kallós Zoltánnal. Budapest, Kairosz (Magyarnak lenni sorozat), 2005, 116.



Kép: Wikimedia Commons.

A válaszúti Kallós Zoltán Múzeum és Népművészeti Központ épülete. Kép: Wikimedia Commons.
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Kallós Zoltán 1926-ban született – már a név 
is jelképes – Válaszúton�5 Kolozsváron tanító-
ként végzett, majd ugyanott a Zeneakadémián 
diplomázott� Már ezelőtt megkezdte gyűjtése-
it: elsősorban „szűkebb pátriája”, a Mezőség 
érdekelte, ám hamar eljutott Csángóföldre is� 
1956-tól egy évig Lészpeden tanított – ekkor 
még Moldvában is működhettek magyar isko-
lák� Egy évvel a magyar forradalom után azon-
ban – talán a „magyar nacionalizmus” elleni 
harc újabb, megokolható lépéseként – telje-
sen megszüntették a magyar nyelvű tanítást� 
1958-ban néhány hónapra kényszermunkára 
vitték a Duna-deltához, majd faipari mun-
kásként és szellemi „szabadfoglalkozásúként” 
tevékenykedett� Bármennyire próbálta ellehe-
tetleníteni a román politika, egyre növekvő tekintélye miatt – félve a nemzetközi vissz-
hangtól – nem merték ellene a legkeményebb eszközöket bevetni�

1974 júniusában újra letartóztatták� Ekkor már túl voltunk a bukaresti Kriterion Kiadó 
által megjelentetett, legendává vált Balladák könyve kiadásán,6 és annak „zajos” erdé-
lyi és magyarországi sikerén� Talán tudtán kívül is nemzetegyesítő személyiség volt� Az 
érte való fellépés érdekében már ekkor, a ’70-es évek közepén megmozdultak nemcsak a 
nemzeti gondolatot zászlajára tűző és felvállaló „nomád nemzedék” tagjai (Kósa Ferenc, 

5 Az életrajzi adatok többek között : Uo. 118–122.
6 Kallós Zoltán: Balladák könyve. Élő hazai magyar népballadák. Bukarest, Kriterion, 1971.
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Kiss Ferenc, Csoóri Sándor, Nagy László és mások), de a hatalom bizonyos körei is�7 Ily-
lyés Gyula hívta az érdekében Aczél Györgyöt, a magyar diplomácia egyértelmű jelzéseket 
küldött haza, segítséget nyújtott a Kallós által összegyűjtött maradandó értékek Magyar-
országra menekítésében,8 sőt még a magyar emigráció bizonyos, jól kiválasztott köreit is 
hajlandó volt megfelelő irányba „terelni” az érdekében�9 Decemberben zárt tárgyaláson 
két és fél év börtönre ítélték – de a következő tavasszal csendben szabadon engedték�10

Tizenötezer összegyűjtött népdal és ballada, múzeum és alapítvány, egy egész Erdély-já-
ró nemzedék felkarolása és tanítása, a táncház-mozgalom patronálása� Nem ment el, 
mindig maradt� „Nem olyan egyszerű dolog mindent itt hagyni, hiszen ezer szál köt szü-
lőföldemhez� Ide temették őseimet, itt élnek rokonaim, barátaim, nemcsak magyarok, de 
románok, cigányok is� Nem egyszerű dolog elmenni, mert a határon túl is csak idegen 
az ember” – vallotta egy interjúban�11 Kiss Ferenc népzenész – a Kallós Zoltánnal szintén 
közeli kapcsolatot ápoló irodalomtörténész fi a – idézte fel a jelenetet: egy, a ’70-es évek-
ben, a magyarok fővárosában tartott előadása után, a Balladák könyvének dedikálásakor 
mindenkinek a kötetébe – és szívébe – a következő csángó népdal szövegét írta: „Idegen 
fődre ne siess, / Amég hazádba megélhetsz� / Ne menj messze fődre lakni, / Míg hazádba 
meg tudsz élni�”12

*
Szervátiusz Tibor 1930-ban született Kolozs-
váron� Élete egyik legfontosabb élményének 
nevezte szülővárosa és Észak-Erdély 1940-es 
visszatértét� Szobrász édesapjával már fi atal 
korában végigbarangolták Erdély tájait, hegye-
it, ezek során megtapasztalta a népi kultúra 
különleges erejét�13 Későbbi közös alkotásuk 
Tamási Áron farkaslakai síremlékének megfa-
ragása�

Tudatosan és kezdettől szemben állt a szocreál-
lal, de édesapjától is eltérő, saját stílust kívánt 
teremteni� Aki valaha látta már valamelyik al-
kotását, tudja: a vállalkozás sikerült� Akár Bol-
dogasszonyt, Napistent, földi példaképeket (a 
Nagy László által versbe öntött „andezit Adyt”, 
Móriczot, a Gellért-hegyen felállított Szabó 
Dezsőt, Németh Lászlót, Petőfi t, Dózsát) vagy tör-
ténelmi emlékműveket alkotott, egyedit és sem-

7 Ennek története összegyűjtve, többek között : Kiss i. m. 2016, 3–10.
8 Marti n Ferenc akkori bukaresti  magyar nagykövet a következőt jelentett e: „Általános benyomásaink szerint Kal-

lós Zoltán letartóztatását kizárólag politi kai szempontok moti válták. A jeles folklorista egész tevékenysége, egész 
lénye – különösen moldvai csángó kutatásai – a román vezetés éles ellenszenvét váltott ák ki. Magyarországi kap-
csolatai és sikerei állandó – egyre növekvő – problémát jelentett ek az itt eni illetékesek szemében. Ráadásul, nem 
lévén állásban, egzisztenciálisan megfoghatatlan, presszionálhatatlan volt. Magyar és az erdélyi népi kultúra kö-
zötti   kapcsolat óhaja néha túlzásokra is ragadtatt a: nem volt ritka, hogy egy-egy magyar turista fi atalokkal teli busz 
állt meg a háza előtt , akiket szívesen [el]vitt  a kalotaszegi vagy mezőségi falvakba.” A Csángóföld pótolhatatlan 
értékeit hazamenekítő kulturális beosztott at Kiss Ferenc Karikás Péterrel azonosítja. Idézi: Uo. 8–10.

9 Sebestyén Györgyről és a Pannónia c. lapról van szó. In: Szőnyei Tamás: Titkos írás. 2. Állambiztonsági szolgálat és 
irodalmi élet, 1956–1990. Budapest, Noran, 2012, 320.

10 Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti  kronológiája, 1944–1989. htt p://vincze.adatbank.transin-
dex.ro/ (Utolsó letöltés: 2018.06.19.)

11 Benkei i. m. 2005, 75.
12 Kiss i. m. 2016, 6–7.
13 Szerváti usz Klára i. m. 2009, 7–14.



Szervátiusz Tibor Gellért-hegyi Szabó Dezső szobra. Kép: Wikimedia Commons.
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mivel sem összetéveszthetőt hozott létre� Saját, személyes sorstörténete és a kisebbség 
létkérdései minden szobrába belefoglaltattak: Dózsája (Tüzes trónon) egyszerre mutatja 
be az ön- és egymásmarcangoló történelmi eseményt és a trianoni szétszakítottságot� 
Csoóri Sándor így méltatta Szervátiusz Dózsáját 1972-ben (!): „A megkoronázott fej még 
Dózsáé� De a korona vasai már egy tankcsapda vasai is lehetnének� A kiégetett test már 
egy háborúban kiégett ország teste is lehetne, lelógó hídroncsaival, lelógó csonkjaival 
együtt� De az egészet mégis valami görcsös, életen és halálon túli akaraterő tartja össze� 
Nem is a csakazértis elmúló heve, valami más, valami egyetemesebb ellenállás� Az ölbe 
esett kézfejből hihetetlen hittel tíz ujj ágaskodik fölfelé�”14 A szobrászművész maga is úgy 
vélte: Trianon, a magyarság és a modern emberiség létkérdései minden alkotásában ben-
ne lüktetnek – fájdalom és remény, halál és élni akarás egyszerre van jelen�

Élete legfájdalmasabb pillanatának tartotta, amikor – a Securitate állandó zaklatásai és 
munkásságának teljes ellehetetlenítése miatt – 1977-ben el kellett hagynia szülőföldjét� 
Aligha feledhető jelkép, hogy egyes műveit – köztük a Székely Pietát – csak szétfűrészelve, 
darabokban tudták „átcsempészni” a határon� („Így került át többek között Budapestre 
a Kolozsvári Krisztus vagy a Petőfi � Itt aztán összecsapoltam őket, ám a fűrészelés he-
lyét nem tudtam teljesen eltüntetni� Ezek a szobrok – Csoóri Sándor szavaival – örökre 
viselik a történelem sebeit�”)15 Életművét pontosan ugyanígy próbálta derékba törni a na-
cionálkommunista román politika is� Helyét az anyaországban sem mindig találta meg, 
„kisebbségi” maradt egész életében� Ahogy a kolozsvári Szent Mihály-székesegyházba fa-
ragott Pieta szereplőinek (Jézusnak, Szűz Máriának és Arimateai Józsefnek) magyar arca 
van, úgy kereste ő is a magyarságot az emberiségben, az emberséget a magyarságban�16

14 Csoóri Sándor: A megevett ek királya. Élet és Irodalom, 1972.06.24. 4.
15 Szerváti usz Klára i. m. 2009, 75–76.
16 Uo. 23–24.




