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„Válaszd utadat – Válaszutadat!” 

- kárpát-medencei verseny Kallós Zoltán életműve alapján – 

 

1. forduló 

 

 

1. Ki vagyok én?  

Magyarázzátok meg a nevekhez, fogalmakhoz tartozó jelentést röviden! 

 

a) Válaszút: 

_______________________________________________________________ 

b) táncházmozgalom: 

_______________________________________________________________ 

c) Balladák könyve 

_______________________________________________________________ 

d) Kossuth-nagydíj 

_______________________________________________________________ 

e) Kallós Zoltán Alapítvány 

_______________________________________________________________ 

 

2. „Idegen földre ne siess!” – így szól Kallós Zoltán egyik legfontosabb üzenete. 

Számotokra mit jelent ez a tanítás? 8-10 mondatban fejtsétek ki a gondolataitokat! 
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3. Keresztrejtvény 

 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

 

1. Kallós Zoltán itt tanított, ifjúkorában itt került kapcsolatba a csángó folklórral. Ekkor 

határozta el, hogy ezen a területen is gyűjteni fog. 

2. Ez a tájegység is kiemelkedő gyűjtési területe volt. 

3. Családi örökségének helyszíne, a Kallós Zoltán Alapítvány valós működési helyszíne. 

4. Népi kifejezés. Hagyományosan a különböző alapanyagokból készült fonalak 

szövőrámán, szövőszéken történő feldolgozásának végeredménye. 

5. A Kallós Alapítvány bejegyzett székhelye, híres erdélyi város, Mátyás király 

szülővárosa.  

6. Kinek a nyomdokain járva, szellemi örökségét követve végezte Kallós Zoltán az 

akadémiai kutatásait? 

7. Fő gyűjtési területe, híres a különleges színgazdagságú, díszes népviseletéről. 

 

Megfejtés: Kallós Zoltán kiemelkedő gyűjtési területe. Kulturális tájegység: hagyományos 

magyar kultúrája többek közt néptáncairól híres.                                                          

 

4. Tudod-e… ?  

 

… mi volt Kallós Zoltán legkedvesebb népdala? Rajzoljátok le a kezdősorában 

szereplő állatot!  
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… melyik híres XX. századi költőnk méltatta a legszebben a Balladák könyvét és Kallós 

Zoltánt? Tőle idézünk:  

__________________________________________________________________ 

„De most a csodálatosság tövéből dicséret szóljon az emberről, aki aranyvesszőt ad, s igazi 
kincseket. Pedig lakása sincs, semmije nincs. Ezért minden az övé. Ilyen ember a legjobb őrködő, 
virrasztónak a leghűbb. Éjszakára felszáll a vonatra. Vonat a szállása. Utazik a kiszemelt 
énekesekhez Kallós Zoltán. S mire a sebek is megvirradnak, megjelenik. Énekre nyitja a lepecsételt 
szájakat is. 

Viszi a megörökítő magnószalagot Gergely Maglóhoz, Kánya Kati özvegyhez, Deák Ilonához, 
Szép Székely Marihoz. És megáldja őt a legszebb zengéssel, ódon aromával: Szályka Rózsa. 

És hitet adnak neki és nekünk a még báránykahangú ártatlanságok: Eke Annuska, Kristály 
Anna. 

Hét éjszaka már csak a káprázatoknak élek.” 

 

 

5. Összekeverve 
Kallós Zoltán kedves gyűjtési területei voltak ezek a települések, amelyek 
nevei összekeveredtek. Írjátok le helyesen őket! 
 
a) ZSÁTVÚLA ______________________________________________ 
b) LEKATEKEF ____________________________________________ 
c) GÜNDÖRÖSZESÖF ______________________________________       
d) ZABU __________________________________________________ 
e) SIVA ___________________________________________________       
f) CINOBAHD _____________________________________________      
g) RAÉM __________________________________________________        
h) EMEZÜKŐSZ ___________________________________________ 
 

6. Az én nevem… 
Kallós Zoltán kedves népdalénekesei, adatközlői. Kik ők? 

 

 
 
___________________________________, a népművészet mestere 
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           _______________________________________, a népművészet mestere 

 

 
7. „Egérrágta” lap 

A könyvtári kutatómunkátok során fellapoztátok Kallós Zoli bácsi könyveit, 
ám a könyvtári adatlapot egy kisegér megrágta. Egészítsétek ki a hiányos 
adatokat! 
 

Időpont Helyszín A könyv címe 

1970 Bukarest Balladák könyve 

1977 Budapest Tánc- és lakodalmi 
kiáltások 

1989 Budapest Tegnap a Gyimesben 
jártam: Gyimes-völgyi 
lírai dalok 

2004 Kolozsvár Elindulék este 
guzsalyasba… moldvai 
magyar népköltészet 
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8. Tarisznyarejtvény 

Kallós Zoli bácsi gyakran tarisznyával indult népdalgyűjtő útjára. Válogassátok ki, 

és tegyétek be a tarisznyájába öt általa írt könyvet, amely a gyűjtött népdalait 

tartalmazza! 

 
 

                                     Tegnap a Gyimesben jártam 

Daloló Szigetköz   
                                                               Új guzsalyam mellett 

                            Népdalszótár  

Elindulék este guzsalyasba 

                                   Népzenei olvasókönyv  
Balladák könyve             

                                                                   Népzenei tájakon  

Mikor Csíkból elindultam 
                                 Daloló Rábaköz  
                                                          A magyar népzene  

A hangszeres magyar népzenei hagyomány  


