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Kallós Zoltán Kossuth-

tán jelenti. Egészen más ugyanis

díjas, Corvin lánccal kitüntetett

minderről tanulni, és egészen más

néprajztudós, a mezőségi szórvány

meríteni ebből a forrásból. 1992-

magyarság nagy apostola. Megha-

től, a Kallós Zoltán Alapítvány lét-

tározó szerepe volt a táncházmoz-

rehozásától Válaszút jelenti a tiszta

galom kibontakozásában. Az ő tá-

forrást. Megszámlálhatatlan fiatal

mogató tevékenysége, közkinccsé

tér be házába táborozóként, ven-

tett zenei és táncos anyaga nélkül

dégként, érezve, hogy hazajött.

az erdélyi táncház és népművészeti

Habár nem tanít, beszél-

mozgalom nem jött volna létre.

nünk kell rendkívüli jelentőségű

Tudja, hogy a művészeti nevelés

nevelői tevékenységéről. Szakmai

hozzátartozik az ember formá-

taná-csai, útmutatásai több ge-

lásához. Nem sajnálva sem időt,

nerációt indítottak el, és segítettek

sem energiát, sem anyagiakat,

(nemcsak) a zenész, táncos, népra-

nemzedékek sorát nevelte a ma-

jzos pályán. A nyári népművészeti

gyar kultúra szeretetére.

táborokban a mezőségi gyerekek

Az 1969-ben megjelent

mellett csángó magyar gyerekek

Balladák könyve sok nemzedék

is visszatérnek magyar szót, írást

horizontját szélesítette ki, sokakat

tanulni, hogy tudják értékelni, be-

ébresztett rá a nemzet határok-

csülni hagyományaikat.

tól független együvé tartozására.

Válaszúton ma is utat

Sokak számára a Kodály Zoltán-

választ a magyarság. Sok követője

féle tiszta forrást Kallós Zol-

van Zoli bácsinak, akik ugyan-

úgy összegyűjtik, megtartják és folytatják

ahhoz, hogy a pusztaságból, a szórványból az

az ősöktől örökölt hitet, emberi tartást,

ígéret földjét keltse életre.

hagyományt. Viselkedésével mutat példát
emberségről,

munkáról,

Ha belegondolok, hogy mennyi áll-

becsületességről.

hatatosságra, lelki nagyságra, szorgalomra

Magánvagyonából közvagyon lett: iskolát

és önzetlenségre volt szükség, hogy ezt az

alapított szülőfalujában, saját házát alakította

eredményt elérje, hogy csírája legyen egy

át bentlakássá, hogy a vidék falvaiban anya-

megújulni vágyó, reménnyel teli közösségnek,

gi és lelki szórványban elő magyar gyerekek

határtalan tisztelet tölt el iránta.

tanulni tudjanak. Ő az az ember, aki a maga
korlátozott fizikai, erkölcsi erejével elegendő
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