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Hazatérés Bukovinából cím-
mel dokumentumfotó-kiállí-
tás nyílt a Városi Galériában 
a bukovinai székelyek 1941-es 

Bácskába való telepítéséről. 
A fényképeket Bognóczky Géza 
református lelkész, dr. Kaiser 
József tisztiorvos és Horváth 

József operatőr készítették 
1939 és 1944 között. A kiállítást 
megnyitotta és a bukovinai szé-
kelyek történetét Kéri Mihály 
festőmûvész, a galéria vezető-
je ismertette. Ezután a Magyar 
Földrajzi Múzeum kertjében 
gróf Teleki Pál néhai miniszter-
elnök szobránál a hála koszorú-
it helyezték el, majd Aradszki 
András országgyûlési képvise-
lő mondott beszédet.

A Szepes Gyula Mûvelődési 
Központban először Lezsák 
Sándor, az Országgyûlés alel-
nöke köszöntötte személyes 
hangon a székely asszony-
kórust, majd Kubassek János, 
a Magyar Földrajzi Múzeum 
igazgatója tartott tudományos 
igényû előadást a bukovinai 
székelyek hányatott sorsáról. 

Csibi Krisztina, a Bukovinai 
Székelyek Országos Szövetsé-

Az Érdi Bukovinai Székely 
Népdalkört 1971 őszén kezdte 
szervezni az akkor 28 éves taní-
tőnő, Kóka Rozália. Felöltözött 
bukovinai székely ruhába, és 
lefényképeztette magát, ezzel 
a képpel járt házról házra, és 
hívta a jó hangú székely lányo-
kat, asszonyokat énekelni, akik 
mentek is szívesen. Akkoriban 
már csaknem kétszáz bukovi-
nai székely család élt Érden. 
A dolgot megkönnyítette, hogy 
akkoriban zajlottak a televízió-
ban a Vass Lajos vezette Röpülj 
Páva vetélkedők. 

Érden, a faluban az idő tájt 
nem volt se mûvelődési ház, se 
mozi, se egyéb közmûvelődéssel 
foglalkozó intézmény, csupán 
egy kis könyvtár. Először a 
könyvtár egyik szobácskájá-
ban próbáltak, majd Dizseri 
Sándor, a gimnázium igaz-
gatója adott helyet, amíg fel 
nem épült a mûvelődési ház. 
Húsz székely lánnyal, asszon-
nyal kezdték meg a munkát. 
Martin Györgytől megkapták 
hangszalagon Kodály Zoltán 
1914-es bukovinai gyûjtéseinek 
legszebb darabjait. Sebestyén 
Ádám, Kakasdon élő gyûjtő, 
székely nótafa is megajándé-
kozta őket néhány szép andrás-
falvi lakodalmas dallal. 

 Az első fellépés 1972. márci-
us 23-án az érdi gimnáziumban 
volt. A pódium mögé, a falra 
Bartók Béla és Kodály Zoltán 
arcképét függesztették, a buko-
vinai székelyek „szent szőtte-
se”, a festékes fölé. 

Az Érdi Bukovinai Székely 
Népdalkör hamarosan orszá-
gosan ismertté vált. Számos 
szakmai elismerést, díjat, kitün-
tetést kaptak. Tíz Országosan 
Kiváló Minősítést, Európa-díjat, 
„Érd városért” kitüntetést. Illés 
Imréné és Kóka Rozália meg-
kapták a Népmûvészet Mestere 
címet. 

Több mint ezerszer léptek 
fel az országban és külföldön. 
Példájuk nyomán Tolnában, 
Baranyában és Bács-Kiskun 
megyében is sorra alakultak a 
bukovinai székely együttesek. 
1991 májusában, a bukovinai 
székelyek hazatérésének 50. 
évfordulóján mindenkit meg-
hívtak Érdre, az I. Bukovinai 
Székely Világtalálkozóra, és 
azóta kétévenként, mindig más 
településen megrendezik ezt a 
találkozót. 

Népdalokból, mondákból, 
élettörténetekből, mesékből 
népszokásokból állnak össze 
mûsoraik. Az „Édes hazám, mit 
vétettem?” címû előadásban a 
székely nép hányatott sorsát 
elevenítik fel. Számos alkalom-
mal bemutatták ezt a mûsort, 
gyakran kiváló személyiségek 
bevezetőjével, mint Domokos 
Pál Péter, dr. Kriza Ildikó, Olsvai 
Imre, Sára Sándor. 1976-ban, 
sok nehézség árán sikerült fel-
eleveníteni az ötvenes években 
betiltott, feledésre ítélt hadik-
falvi betlehemest. Hanglemez, 
hangkazetta, CD, tévéfilm 
és könyv is készült belőle. 
A Bukovinából megmentett 
kevéske tárgyat, fotóikat, ira-
taikat az érdi Magyar Földrajzi 
Múzeumban kialakított székely 
szobában állították ki. 

Kodály tanítványainak egyi-
ke, az Életfa-díjas népzeneku-
tató, Olsvai Imre, a MTA Zene-
tudományi Intézetének munka-
társa az együttes 35. évforduló-
ján így jellemezte a tevékeny-
ségüket: „Az Érdi Bukovinai 
Székely Népdalkör fontos és 
hézagpótló küldetést teljesít. 
Saját környezetében aktívan 
fenntartja hagyományuk iden-
titását, ezzel a már itt született 
korosztályok esztétikai, nemzeti 
nevelését szolgálja, az idősek 
öntudatát és emberi-érzelmi 
kiteljesedését szilárdítja.”  M. V.

A népdalkör 40 éves történeteÜnnepi rendezvények négy helyszínen

Bukovinai székely emléknap Érden
A bukovinai székelyek Magyarországra való hazatérésének 70. és az Érdi Bukovinai 
Székely Népdalkör megalakulásának 40. évfordulója alkalmából egész napos ren-
dezvényt szervezett Kóka Rozália énekes, mesemondó.

gének elnöke köszöntője után 
gyönyörû dalok csendültek 
Kodály Zoltán 1914-es bukovi-
nai gyûjtéséből, a Bukovinai 
Székely Népdalkörök Egyesített 
Kórusa és szólistái előadásá-
ban.

Az ünneplők délben az érdi 
Karmelhegyi Boldogasszony- 
templomban hálaadó szentmi-
sén vettek részt, majd a közös 
ebéd után a mûvelődési köz-
pontban rögtönzött táncház 
alakult a bonyhádi Illés Antal és 
zenésztársa közremûködésével. 
Borbély Jolán néprajzkutató 
méltatta Tamaskáné Jakab 
Margit szövő, iparmûvész 
munkásságát, a Bukovinai szé-
kely vetett ágy, viseletek, szőt-
tesek címû kiállítás kapcsán. 
Negyven év emlékeiből állított 
össze kiállítást Kóka Rozália 
az Érdi Bukovinai Székely 
Népdalkör kitüntetéseiből, 
okleveleiből, emléklapjaiból, 
rendezvényeinek plakátjaiból, 
kirándulások fotóiból. 

Az Érdi Bukovinai Székely 
Népdalkör barátainak mûso-
rában fellépő bonyhádi, kétyi 
és véméndi egyesített népdal-
kör, a szintén 40 éves tárno-
ki Hajtóka Egyesület Szlovák 
Népdalköre, Fábián Éva 
népdalénekes, a százhalom-
battai Városi Nyugdíjas Klub 
Népdalköre, Petrás Mária 
népdalénekes és a Zsámbéki 
Népdalkör énekkel, az izményi 
Székely Népiegyüttes Táncosai 
tánccal és kedves szavakkal 
köszöntötték a 40 éves Érdi 
Bukovinai Székely Népdalkört, 
amelynek tevékenységét Ger
zanics Magdolna népzenekuta-
tó méltatta.

 Martos Vilma

A kiállítást megnyitotta és a bukovinai székelyek történetét Kéri Mihály festõmûvész, a Galéria vezetõje ismertette 
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Tamaskáné Jakab Margit munkái

Az ünneplõk délben az érdi Karmelhegyi Boldogasszony-templomban 
hálaadó szentmisén vettek részt

Petrás Mária népdalénekes

hagyomány


