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Huszonnégy évvel az Egy 
asszon két vétkecskéje címû 
könyve után újabb bukovi-
nai székely és moldvai csán-
gó népi szerelmes történeteket 
gyûjtött csokorba és öntött 
könyvalakba Kóka Rozália. 
A legendameséket, élet- és hie-
delemtörténeteket, trufákat 
(vagyis tréfameséket) negyven 
év saját gyûjtéséből válogatta 
össze és szerkesztette, megőriz-
ve azok archaikus nyelvezetét, 
zamatát – a rövid, sokszor meg-
rázó, gyakran humorral átszőtt 
életmesék hősei mintha köz-
vetlenül nekünk mesélnének, 
tárnák fel titkaikat, és olvasás 
közben nemcsak történetükkel, 
de életükkel, az azt befolyásoló 
szigorú (sokszor könyörtelen) 
törvényekkel, körülményekkel 
is megismerkedhetünk. Ahogy 
az Egy asszon, két asszon elő-
szavában Kóka Rozália írja: 
„Ezek az élettörténetek hiteles 
képet nyújtanak a bukovinai 
székelyek utolsó, Bukovinában 
töltött évtizedeinek történése-
iről. Drámaiak, tragikusak és 
felemelőek”. Ahhoz, hogy ezek 
a történetek valóban hassanak, 
szükség volt az évtizedek óta 
a bukovinai székelyek életével, 

történelmével, meséivel foglal-
kozó Kóka Rozália szerkesz-
tő munkájára is – az olvasó a 
kötetben nem nyers szöveget, 
hanem szerkesztett változatot 
talál. Ahogy a könyv megjelené-
se utáni beszélgetésünk alkal-
mával Kóka Rozália fogalma-
zott: nem néprajzi nyersanya-
got kívánt adni az olvasóknak, 
hanem irodalmi feldolgozást.

– Voltak visszaköszönő tör-
ténetek is, több variációban, 
ezeket eggyé formáltam. Az 
elhangzottakat gyakran ki is 
egészítettem egy-egy esemény 
(például esküvő) leírásával, 
amit a történetközlő rész-
leteiben nem mesélt el, ám a 
bukovinai székelyek lakodalmi 
szokásainak ismeretében én 
meg tudtam tenni. Így lettek 
ezek kerek történetek. Miután 
elkészültek, ellenőriztettem 
az asszonyokkal (a Bukovinai 
Székely Népdalkör tagjai – a 
szerk.) is, és ha azt mondták, 
„Rózsi, ez pont így volt,”, akkor 
tudtam, hogy sikerült. A könyv 
egyébként nemcsak élettör-
téneteket tartalmaz, hanem a 
moldvaiaknál és a bukovinai 
székelyeknél egyaránt közked-
velt legendameséket – amelyek 

Beszélgetés Kóka Rozáliával nemrég megjelent könyvérõl

Életmesék asszonyokról, férfiakról,  
szerelemrõl, gyötrelemrõl
Mibõl lett az asszon? Hát a pálinka? Hogyan kelet-
kezett a tánc és a pipálás? Hogyan éltek, szerettek, 
küszködtek a bukovinai székelyek a múlt század ele-
jén? Megtudhatja, aki elolvassa Kóka Rozália mese-
mondó, énekes, gyûjtõ Egy asszon, két asszon címû 
könyvét, ami a napokban látott napvilágot. A szerzõvel 
a bukovinai székelyek közt negyven év alatt gyûjtött 
történetekrõl, munkásságáról, terveirõl beszélgettünk.

szentekhez, illetve az ördöghöz 
kapcsolódnak –, illetve terem-
tésmondákat is. 

– Gondolom, nem minden 
gyûjtött történet kerülhetett be 
ebbe a kötetbe…

– Természetesen rengeteg 
olyan történetem van, amit 
még nem dolgoztam fel, hiszen 
negyven év gyûjtőmunkája áll 
mögöttem. Legelső gyûjtéseimet 
még nagyon szisztematiku-
san, faluról falura járva végez-
tem, később az MTA néprajzi 
kutatócsoportja felkérésének 
köszönhetően a néphittől a 
gazdálkodásig kérdőív segítsé-
gével térképeztem fel a bukovi-
nai székelyek életét. Most csak 
figyelek, és ha olyan történetet 
hallok, amelyik magával ragad, 
ha lehet, magnóra veszem. 
Volt olyan időszak az életem-
ben, mikor a népi hiedelmek 
iránt érdeklődtem különösen 
– rengeteg boszorkánytörténet 
gyûjtöttem, például. És persze 
a népdalok – ezeket folyamato-
san felveszem, legutóbb három 
hete jegyeztem le egyet. Ezeket 
sem mind dolgoztam fel, de a 
népdalkörben énekeljük őket. 
Bőröndszámra állnak otthon a 
feldolgozatlan szalagok, kazet-
ták – egész életemben arra vár-
tam, hogy legyen időm feldol-
gozni őket. 

– És most van rá idő?
– Most is van dolgom elég. 

Idén hetven esztendeje, hogy 
a bukovinai székelyek hazatér-
tek Magyarországra. Ebből az 
alkalomból több ünnepséget 
is szerveztem. Érden – ahová 
háromszáz bukovinai székely 
család költözött 1956 után, töb-
bek közt az enyém is – októ-
ber közepén szeretném meg-
rendezni a Hazatérés Napját. 
Az ünnepségek után tervezem 
kötetbe rendezni a bukovinai 
székelyekről gyûjtött anyagai-
mat. A Hegyen s földön járo-
gatok vala címû kötetemben 
összegeztem harmincöt évnyi 
moldvai gyûjtőút, kirándulás 
lényegét, és ugyanezt szeretném 

a bukovinai székelyek tekin-
tetében is. Ezt nagyon fontos-
nak tartom, hiszen közel hetven 
évesen elmondhatom: én erre 
áldoztam az életemet. Voltam 
majdnem mindenütt, ahol egy-
kori bukovinai székelyek élnek 
és meséltettem, meséltettem az 
embereket… 

– Kóka Rozáliát sokan mint 
énekest, szerzőt, gyûjtőt isme-
rik, a legfiatalabbak azonban 
mesemondóként. 

– Mûsoraim fele a gyerekek-
nek szól. Gyakran hívnak ren-
dezvényekre, táborokba – idén 
nyáron is több helyre megyek 
–, néha a televízióban, rádióban 
is mondok mesét. Öt, gyerekek-
nek szóló mesegyûjteményem 
is megjelent, és mesemondó-

versenyeken is zsûrizek – a 
Mesemondó gyerekek könyvét 
például direkt azoknak a gye-
rekeknek írtam, akik maguk is 
szeretnének indulni ilyen ver-
senyeken. Szerkesztett, rövid, 
könnyen megtanulható mesé-
ket gyûjtöttem össze ebben a 
2009-ben megjelent kötetben, 
ami nagyon népszerû volt.

– Az elmúlt évtizedekben 
rangos díjakkal, elismerések-
kel jutalmazták munkásságát; 
több díjat pedig a népdalkörrel 
nyert…

– Az Érdi Bukovinai Székely 
Népdalkört 1971-ben alakí-
tottam, és máig én vezetem. 
Decemberben leszünk 40 éve-
sek; töretlenül dolgozunk, 
idén is rengeteg fellépésünk 
volt. Nyáron pihenünk egy 
kicsit, aztán ősszel folytatjuk. 
A Hazatérés Napját és együtte-
sünk 40. születésnapját szeret-
ném egyszerre megünnepelni. 
Több más program mellett ter-
vezünk a többi bukovinai szé-
kely együttessel közösen egy 
hangversenyt, és egy kiállítást, 
amelyen a népdalkör elismeré-
seit, okleveleit, tárgyi emlékeit 
mutatnánk be. Sajnos, a rendez-
vény anyagi forrásai szûkösek, 
de saját erőmből is sokat el 
tudok érni, sokan pedig szí-
vességből segítenek. És persze 
bízom a Jóistenben. Á. K.
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Kóka Rozália tizenharmadik könyve nemrég jelent meg, Egy asszon, két 
asszon címmel
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