
Vlád Alajos erre rálicitált Borleára, szerinte az kerüljön be a hitlevélbe, hogy „az országban le-
vő és törvényesen bevett vallásokra és nemzetiségekre való tekintettel" járjanak el a koronaőr 
választásokon (a korábbi gyakorlat szerint egy katolikus és protestáns úr töltötte be e tisztet). 

Böszörményi László határozati javaslatát lesöpörte a tisztelt Ház többségi véleménnyel, a 
koronázási hitlevelet és a királyi eskümintát is elfogadták. Deák Ferenc ezután kért szót, és az 
angol példára, valamint a magyar hagyományokra utalva javasolta, hogy „az országgyűlés a 
koronázás előtt testületileg tisztelegjen ő felsége előtt". Majd „fényes küldöttség" kérje fel Fe-
renc Józsefet és Erzsébet császárnét „kegyeskedjék" hozzájárulni magyar királlyá koronázá-
sukhoz. Deák arra is kitért, hogy mivel a nádor a hercegprímással együtt teszi a koronát a feje-
delem fejére, a nádori tisztség betöltetlen, ezért gróf Andrássy Gyula lássa el ezt a feladatot. 
(Nem mint miniszterelnök, hanem mint magánszemély.) 

Ezt követően Szentiványi Károly házelnök bejelentette, hogy Bernáth Zsigmond javaslatá-
ra a királynak és királynőnek 50 ezer aranyat „ajánlanak fel" (Deák kiigazítása) „koronázási 
honoráriumként". Mivel a főrendek állásfoglalása is elengedhetetlen, ezért a házelnök még 
aznap, de 17 órára ismét összehívta a képviselőházat. Ez határozatképtelenség miatt rövid 
ideig ülésezett, a felsőház csak június 5-én bólintott rá az alsóház koronázási határozataira. 

1867. június 8-án Szentiványi Károly elnök kora reggel így szólt képviselőtársaihoz: „Most 
pedig induljunk ő felségök megkoronáztatásához azon forró kívánsággal, hogy a mai nap 
mind ő felségökre, mind a hazára a lehető legnagyobb boldogságot árassza!" Ebből a Szélső-
bal Párt tagjai nem kértek, a koronázást törvénytelennek tartva nem vettek részt azon. A Lu-
das Matyi 1867. június 15-i számában megjelent egy kép „Ez is koronázási díszmenet" cím-
mel. Jól felismerhetők a szélsőbal képviselők a kocsin, annak végétől számítva: Csiky Sándor, 
Patay István, Madarász József, Bobory Károly, Válly János, Vidacs János, Csanády Sándor. 

A hét képviselő tüntető távolmaradása a koronázástól, következetes politikai állásfoglalá-
suk bizonysága, a kiegyezés létrejött formájának jelképes elutasítása. Viszont e ténnyel véget 
ért a törvénytelen provizórikus állapot az országban. A királyi pár elhatározása, hogy a „ko-
ronázási tiszteletdíjat" a 48-as honvédeknek ajánlják fel, annak volt a jele, hogy a gyűlölet, ha-
rag és gyanú korát - írja Márki Sándor történetíró, bizony jócskán eltúlozva a gesztust - „a 
kölcsönös bizalom és megértés kora váltja fel". A kérdés megválaszolása ennél bonyolultabb, 
az 1867-es kiegyezés értékelése mindmáig nyitott. S ha a Szélsőbal pártból 1868-ban alakult 
Negyvennyolcas (48-as Párt) a későbbi években sokat is feladott hajdani elveiből, parlamenti 
szereplése nem kevés tanulságokkal szolgál. 

Sebestény Sándor 

Az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör 
A honkeresők, vándorlók és az otthon után vágyók egy kicsiny csoportja 1971-ben, Érden 

megalakította az összetartozásukat hirdető székely népdalkört. A kör akkor kicsiny volt, talán 
egy tucatnyi leány és asszony jött össze Kóka Rozália tanítónő hívó szavára, mert szerettek 
énekelni, mesélni, együtt lenni. De a lelkesedésük és a jövőbe vetett hitük nagyobb volt, mint 
a létszámuk. Ez a maroknyi lelkes ember éltette a feledésre ítélt Bukovinából hozott népkölté-
szetet és a hagyományos kultúra sok ágát, ápolta az összetartozás-tudatot, példát mutatva 
más népeknek, etnikai csoportoknak. 

Az emberöltőnyi idő alatt felnőttek az akkor született gyermekek, túl vannak a tevékeny 
életük delén, akik 30 évvel ezelőtt voltak fiatalok. Ezért érdemes visszapillantani a sikerekre, 
megbecsülni az eseményekért fáradozókat, utat mutatni az eljövendő száz esztendőre. 

A gyökerekről 
Ma már történelemmé egyszerűsödött a kegyetlen valóság, amit a hontalanságon túl a 

folytonos megalázás, sértés tett elviselhetetlenné. Az ideiglenes telepítési helyről a negyven 
dunántúli faluba szétszórt egykori bukovinaiakból egyre többen menekültek, és a vonzó fő-
város közelségében próbáltak szerencsét. 

Most Érden van a legnagyobb bukovinai közösség. De mi lett a többiekkel. Talán 34-40 
ezer bukovinai székely élhet jelenleg a világon. Ez azonban csak becslés, mert a nyomorúsá-
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gos történelem miatt otthontalanná lettek, szétszóródva élnek távol egykori hazájuktól. Leg-
többen Magyarországon laknak 20 vagy 25 ezren, egymástól elszakítva félszáznál több hely-
ségben. Jugoszláviában 8 ezren lehetnek. Erdélyben is maradtak ezernél többen. Sokan kiván-
doroltak az Újvilágba. Kanadából, Brazíliából ma is üdvözletüket küldik az összetartozást 
vállaló csoportok képviselői. A történelemismeret erősíti és fenntartja az összetartozás-tuda-
tot. A mádéfalvi vérfürdő majd 240 évvel ezelőtt indította el azt a kálváriát, melynek követ-
kezménye a mai szétszórattatás. A császári önkény elől menekülők Moldvába futottak, ide-
gen fennhatóság védelmét keresve. Rövid idő múltán a török szultán Észak-Moldvát átadta 
Ausztriának, és a ritkán lakott Bukovinába telepeseket toboroztak. ígértek nekik adókedvez-
ményt, robotmentességet, ingyen földet, és öt kicsi falu alakult a Szucsava folyó völgyében. 

A történelmet jól ismerik a bukovinai székelyek, tudják, hogyan történt a telepítés Mária 
Terézia korában és tudják, hogy a többségében nem magyar ajkú népekből álló Bukovina ki-
csiny székely közössége a második világháborúban jött haza végleg. Ma már nincs magyar 
népesség Bukovinában, nincs hova „haza" vágyódni. Az elveszett idealizált otthon egyszerre 
volt teher és áldás. Teher, mert a „jöttmenteket" nem fogadták be a Tolna megyei Völgység 
más kultúrával rendelkező közösségei. Nevetségessé tették őket nyelvhasználatuk, öltözkö-
désük, hagyományuk miatt. Az üldöztetés azonban megedzette őket, kemény, kitartó munká-
ra szorította a bukovinai székelyeket, többet és mást alkottak, mint a befogadók. 

A második világháborúban kétszer kellett minden javaikat hátrahagyva menekülni. A sze-
kéren született gyermekekre, az idegen tájon, szenteletlen földbe temetett emberekre emléke-
zés, ötven év múlva is erőt ad a túlélőknek. Az Érdre költözőket a durva téeszesítés üldözte el, 
ők hittek abban, hogy a főváros közelsége lehetőséget ad a megélhetéshez. Itt valóban több 
földi javat gyűjthettek, de nem ingyen. El kellett veszíteniük azt a közösségteremtő kultúrát, 
amelyhez tartoztak kétszáz éven át. 

A bukovinai székelyek kulturális öröksége a nemzeti kultúra része 
A néphagyomány értékeit ismerők korán tudatosították a bukovinai székelyek kultúrájá-

nak rangját. Az 1950-es 1960-as években már megjelent jó néhány kiadvány, műveltségük ér-
tékeként. Megjelent Belényessy Márta: a kultúra és a tánc a bukovinai székelyeknél című mo-
nográfia, a kakasdi mesemondó asszonynak Palkó Jánosnénak, Zsuzsi néninek és társainak 
nagy gyűjteménye két kötetben az Akadémiai Kiadónál Dégh Linda folklorista munkájaként. 
Azóta világhírűvé lett a közösségteremtő mesemondás eme stílusa, és a bukovinai székelyek 
kultúrájáról Amerikában éppen úgy tanulnak a jövő tudósai, mint Göttingenben, Hamburg-
ban vagy Bolognában. Az andrásfaívi betlehemezést még a TV megjelenése előtt filmen meg-
örökítették, bemutatták a népi drámai játékok XX. századig érő bizonyítékát. Rajeczky 
Benjamin hanglemezen kiadta az andrásfalvi betlehemezést, amely nemzetközi sikert aratott, 
a régi filmet (Raffay Anna és Szűcs István felvételét) felújították, és nem véletlen, hogy a rend-
szerváltozás előtti években ez a műsor az Egyetemi Színpadon óriási tömegsikert váltott ki. A 
szakszerű leírás megerősítette az élők emlékezetét, hitelessé tette az előadást. 

Az érdi hagyományőrző csoport életrehívója, a különleges szervezőkészséggel megáldott 
Kóka Rozália tudatosította a székely betlehemezés értékét. Évről-évre megszervezte, hogy 
minél több helyen játszhassák és minél szélesebb körben váljon ismertté. Nem tudom valald 
számontartotta-e, hányszor adta elő az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör a csobánolást. Ta-
lán nem túlzás, ha milliós nézettségről szólok. Nem azért, mert a TV-ben is látható volt, sokkal 
inkább a személyes élményt tartom fontosnak. Az Országházban bemutatott csobánolás em-
berekhez szóló üzenet volt, példázva a hagyomány erejét és így mindezen keresztül az érdi 
székely népdalkör jelentőségét. 

A szereplésekből következően újra fontossá vált, hogy a bukovinai leányok, asszonyok leg-
alább egy rend otthoni ruhával rendelkezzenek. Szerény anyagi helyzetük nem engedte meg, 
hogy a fiatal vagy idős korhoz illően más-más öltözetben jelenjenek meg, de tudták, hogy ön-
azonosságuknak elengedhetetlen feltétele a külső megjelenés. Voltak asszonyok, akik újból 
gyapjút, kendert fontak, szőnyeget szőttek. A bukovinai szőttesek ismét keresettek, híresek 
lettek. A tehetségesek - gyári vagy irodai munka után - fafaragással hasznosították a szabad-
idejüket, és az érdi székely kapu a város egyik látványossága. 

Az elmúlt harminc évben ezt a sokszínűséget Kóka Rozália fogta össze egyre sokszínűb-
ben, egyre többeket érintő körben. A bukovinai székelyek találkozói jelentős ünnepekké vál-
tak. A tíz évvel ezelőtti székely világtalálkozót Antall József miniszterelnök látogatása tette fe-
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lejthetetlenné. A mesemondók, énekkörök, szólóénekesek, kézműves mesterek találkozói sok 
száz embert kovácsoltak össze. Az összetartozás-tudat segítette, hogy a távolra szakadt kana-
dai székelyekkel gyümölcsöző kapcsolat jöjjön létre. Kóka Rozália fáradságot nem ismerve 
utazott a hajdani bukovinaiakat befogadó falvakba, hogy az ott élőkben tudatosítsa, milyen 
nagy kincs van az ő emlékezetükben. Nyári találkozókon, táborokban a kicsinyeket az időseb-
bek tanították fafaragni, szőni, hímezni, énekelni, táncolni. Ládafiából előkerültek a kéziratos 
énekeskönyvek, amelyeket közzétettek, ezen túl megírták a falujuk történetét, sőt családtörté-
neteket is. A nyelvhasználatuk a többségi társadalom hatására átalakult, idomult az iskolás 
pesties gyakorlathoz, éppen ezért vált fontossá a tájszavak gyűjtése, a régi kifejezések, szófor-
dulatok feljegyzése. Ma már hatalmas anyag reprezentálja a bukovinai székelyek kultúráját. 

Az Érdi Székely Népdalkör és Kóka Rozália 
A régi kultúra értékeinek tudatosításában vállalt kiemelkedő szerepet az Érdi Bukovinai 

Székely Népdalkör és vezetője Kóka Rozália. A kedves, munkabíró, ötletgazdag tanítónő, aki 
30 évvel ezelőtt Érden nagy lelkesedéssel életre hívta az első pávakört, már gyermekkorában 
megérezte, mit jelent bukovinai székelynek lenni. Az értékek tudatosításában nagy élményt 
adott gyermekkorában az Andrásfalvy Bertalan vezette szekszárdi népdalkör légköre. Tizen-
évesen megismerte a magyar kultúra sokféleségét, amelyből kiemelkednek a székelyek. Eb-
ben erősítette meg Kaposváron a Tanítóképző jeles tanára Várkonyi Imre, aki ráirányította a 
figyelmét a tájnyelv értékeire. Ma is érdemes felfigyelni Kóka Rozália előadásaira, milyen ter-
mészetesen használja a bukovinai tájszavakat, továbbéltetve ezzel az eltűnt idők még el nem 
tűnt kultúráját. 

A változatos életpálya egyik szakasza a Kisdobos gyermekújság szerkesztői asztalához kö-
tődött. Ekkor tudatosodott mesemondásának korszerűsége, a gyermekeknek és felnőtteknek 
mondható szövegalkotó készsége. A leírt meséi, amelyeket könyvekből ma is szívesen felidé-
zünk, az élő beszéd lendületét, természetességét közvetítik. Ez lett a példánya 1980-as évek-
ben országszerte meginduló mesemondó mozgalomnak. A lemezeken, hangzó anyagokon 
közzétett előadás más volt, mint a színművészeti főiskola növendékeié, és éppen ezzel ért el 
sikereket. 

A Népművészet Ifjú Mesteréből megérdemelt módon a Népművészet Mestere lett, közben 
számos rangos kitüntetést kapott itthon és külföldön. Elnyerte a hamburgi mecénás Alfred 
Toepfer által alapított Európa-díj a Népművészetért kitüntetést, amelyet éppen a népdalkör 
20. születésnapján adhatott át Érden a mese- és balladakutatás Európa hírű tudósa Rolf W. 
Brednich. A kitüntetés újabb feladatokat rótt az együttesre, mert a díj méltó hasznosítását a 
kápolna létesítésében találta meg Kóka Rozália. A hit a közösségi összetartozásnak egy for-
mája, a templom értékeinek gyarapítása ugyanannak a közösségnek feladata, akikből a nép-
dalkör áll. 

A népdalkör színes pályájának minden állomása egy-egy ünnep. Az itthoni, vidéki, külföl-
di szereplések gondos előkészületekkel valósulhattak meg. Ebben a szervezésben volt nagy 
mester Kóka Rozália, mert terveinek megvalósításához személyes kapcsolatteremtő képessé-
gét kamatoztatta. Mellé álltak azok, akik szerették őt, akik szeretnek énekelni, akik becsülték a 
közösséget. Hiába a szép cél és hiába a turnékhoz kapott anyagi támogatás, az mind kevés a 
tervek megvalósításához. A résztvevők tudásuk legjavát adták, ezen túl anyagi hozzájárulás-
sal segítették a székely kultúra terjesztését. Az együvétartozás szép példája az Érdi Bukovinai 
Székely Népdalkör harminc éve, mutatva, hogy az agglomeráció törvényei által létrejött vá-
rosban is lehet kultúrát, élményt adni az arra nyitottaknak. A további együttműködéshez a 
csobánolók köszöntőjével kívánok sok erőt, boldogságot a mostani születésnapon: 

Köszönöm s hálálom, hogy ti itt meghallgattatok 
Alacsony munkámat meg sem utáltátok 
Azért az egekben legyen koronátok, 
Semmiféle átok ne férjen hozzátok. 
Én már elmegyek, ti vígan maradjatok, 
Áldás, békesség légyen veletek most és az eljövő esztendőkben. 

Kriza Ildikó 
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