
Az 1960-as években Gyer-
gyóholló lakói megúszták a 
kollektivizálást. Húsz esz-
tendővel később Ceaușescu 
falurombolási terveiből szinte 
csodával határos módon 
kimaradtak. Az 1990-ben 
„beütött” demokráciát 
viszont nem valószínű, hogy 
túlélik, és erről a kegyetlen 
demográfi ai adatok vallanak. 
A Hargita megye szélén fekvő 
településen jártunk.

→ SZUCHER ERVIN

K is jóindulattal talán egy-két 
évtizedet biztosíthat még az 
Úr a Hargita megye északi 

részén élő gyergyóhollói és hol-
lósarki magyarságnak. Az Erdély 
és Moldva találkozásánál fekvő 
községben soha nem volt magyar 
többség. De volt idő, amikor a ro-
mánok is magyarul beszéltek. Azó-
ta nagyot fordult a világ: ma már az 
itt maradt székelyek is alig beszélik 
a magyar nyelvet. Egyrészt beol-
vadtak, másrészt nincs is kihez 
szólniuk anyanyelvükön. „A holló-
sarki állami iskola első működési 
évében megkérdeztem egy gye-
reket, hogy milyen országban va-
gyunk. – Oláhországban – felelte a 
kisfi ú. Pedig magyar gyerek az Iste-
nadta” – jegyezte le a faluba kihe-
lyezett tanító. Ez nem mai és nem 
tegnapi történet. Még csak nem is 
Trianon utáni, hanem 1910-es.

Süket fülekre találó
harangkongatás
„A magyar tisztikar fi gyelmét a 
keleti határvonalnak ez a része 
meglehetősen elkerülte. Pedig 
nemcsak Magyarországnak, ha-
nem az egész Monarchiának je-
lentős érdeke, hogy e fontos hely 
kellő gondozásban részesüljön. 
(…) Kellene, hogy a magyar urak 
kirándulásokat tervezzenek erre a 
vidékre. A hatóságok főbb emberei 
is személyesen szálljanak ki a ha-
tárvidéki községekbe. A különböző 
népakadémiák és szabadegyete-
mek előadói itt is jelenjenek meg. 
A tanulóifj úság ránduljon ki ide 
tanáraival. A főiskolai hallgatóság 
fi gyelme terjedjen ki a határra is. 
Szóval, érintkezzenek az intelli-

gens magyarok minél gyakrabban 
a legkeletibb országrész lakosai-
val, hogy ekképpen állandó vérke-
ringés jöjjön létre a nemzet belső 
teste és a határvidék népe között. 
A magyarság, ha lelki hatást gya-
korolna a végvidékek lakosaira, 
rövid időn belül magyar hitvallást 
tennének az elveszett, de megta-
lált szívek…” – írta Földes László, 
Gyergyóholló egykori tanítója.

A fi atal pedagógus megállapí-
tásai olyanok, mintha nemrég ve-
tették volna papírra, holott Földes 
mindezt már 1913-ban A magyar-
ságért című könyvében jegyezte. A 
vészharangok kongatása hiábava-
lónak bizonyult.

A száz évvel ezelőtti hatalom-
váltás nem kedvezett a hollói és 
hollósarki magyarságnak. Az első 
világháború kitörése után 1914 
decemberében gróf Tisza István 
kormányfő felhívására a község 
központjában összegyűlő népes 
románság önszántából és egyér-
telműen nyilatkozta, hogy „a 
magyar nemzet hadviseléséhez 
életükkel és vérükkel hozzájárul-
nak”. Amint Farkas Aladár hely-
történész is írja, a románok sem-
legessége miatt 1916-ig csend és 
nyugalom honolt a Kis-Beszterce 
völgyében. A második világégés 
is hasonló forgatókönyvet szült: 
erről a hollói ortodox templom 
udvarán lévő márványtábla ta-
núskodik nyolc helyi színromán 
katona nevével, akik a magyar 
hadseregben harcoltak.

A Gyergyóvidék csücskéből 
származó székelyek most is határo-
zottan állítják: soha semmi gond-

juk nem volt a számbelileg népe-
sebb románsággal. Magyarokat 
csak az 1960-as években űztek ki 
a faluból – őket sem nemzetiségük 
miatt. Történt, hogy három borszé-

ki kommunista agitátor, Lukács 
Vencel, Molnár Teréz és Vild Antal 
kollektivizálási „hittérítő” feladat-
tal érkezett a községbe. Magabiz-
tosan, fölényeskedve jöttek, majd 
gyáván, szaladva menekültek.

Megkopott hagyományok
A legtöbb magyar az anyanyelven 
való tanulás és a jobb megélhetés 
reményében hagyta el szülőfalu-
ját. A 72. évét taposó Kurkó Árpád 
rögtön az elemi iskola elvégzése 
után 1959-ben elkerült Hollóból. 
Testvérei román tagozaton kezd-
ték meg az ötödik osztályt, őt 
szülei az akkor még magyarok és 
románok által fele-fele arányban 
lakott Tölgyesre, majd Ditróba 
küldték magyar osztályba.

„Hollóban már az 1950-es 
években összevont osztályok mű-
ködtek, ahol az áldott emlékű Fo-
dor Árpi bácsi volt a tanítónk. A 
kisebbségi létnek az volt az előnye, 
hogy viszonylag hamar és jól meg-

tanultuk az állam nyelvét. Igaz, 
abban az időben a helybéli román 
gyerekek is jól beszéltek magyarul. 
Jóformán nem is tudtuk, ki a ro-
mán és ki a magyar” – emlékszik 
vissza Kurkó Árpád. Hozzáfűzi, 
hajdanán nemcsak egymás nyel-
vét, hanem vallását és szokásait 
is tisztelték az itt élők. A háború 
után a felnőtteket a nincstelenség 
és gürcölés, a gyerekeket a háztáji 
munka és az önfeledt szánkózások 
meg fürdőzések kötötték össze.

„Itt mindenki munkásgye-
reknek számított. Kiskorunk óta 
kaszáltunk, kapáltunk, csordát 
hajtottunk, fát vágtunk. Húsvét-
kor egymás szüleihez kopogtunk 
be locsolni, aprószentek idején és 
újévkor együtt jártunk házról ház-
ra kántálni, hintezéskor együtt 
szórtuk a búzát, amiért egy lej 
ütötte a markunkat. De volt kö-
zös kukoricafosztás, fonóba járás 
meg csűrdöngölés is” – idézi fel 
a bő fél évszázaddal ezelőtti nép-
szokásokat a csíkszékivé vált, de 
mindmáig magát hollóinak tartó 
nagyvállalkozó.

Mindebből szinte semmi nem 
maradt mára. Az utánpótláshiányt 
és az identitászavart a népi kultú-
ra, az évszázados hagyományok 
is megsínylik. Szülői unszolásra 
néhány gyerek még el-elmegy a 
második-harmadik szomszédig lo-
csolni vagy kántálni. Pedig ha nem 
itt, a hóborította fenyvesek tövé-
ben, a befagyott patakok mentén, 
a füstölgő kéményű házikók közt, 
ha nem e mesebeli környezetben, 
akkor hol élhetne jobban egyik 
legrégebbi szokásunk?

A szocializmus és a techni-
ka egy újabb szokást is megho-
nosított: a mozizást. „Akkortájt 
háromféle műalkotás létezett: jó 
fi lm, rossz fi lm és orosz fi lm” – 
süti el a szovjet kolhozokra célzó 
poént Szászgáspár József egykori 
mozigépész. A hangos mozgókép 
egycsapásnyira megnyerte a falu 
ifj úságát, főként, ha a kultúrott-
hon fi lmvásznáról Winnetou vagy 
Old Shatterhand „célozta meg” 
a közönséget. Az akkori szokás 
szerint a falusi moziban hetente 
kétszer váltottak műsort, ami igen-
csak növelte az érdeklődést. A Hol-
lóból 1969-ben elkerült férfi  most 
is nosztalgiával gondol egy-egy 
közkedvelt alkotásra, annak főhő-
sére vagy éppenséggel a szocialista 
munkaterv megvalósításának fur-
fangos módozatára.

A kábeltévé, újabban meg 
a világháló térhódítása a falusi 
fi lmvászon szétfoszlását jelen-
tette. A mozigép és a rajta pörgő 
celluloid tekercs visszaszorult az 
idősebb nemzedék emléktárába, 
akárcsak az egykori, közkedvelt 
hősök. A hetedik művészetként 
számon tartott fi lmet a kultúra 
régebbi ágaival és a néphagyo-
mányokkal együtt mintha végleg 
elmosta volna a községet átszelő 
Kis-Beszterce.

„A fi atalok elmentek, aki meg 
itt maradt, azt nem érdekli a ha-
gyományápolás” – állapítja meg 
Ferencz István. Az ötven körüli 
férfi  nem csak az évei alapján 
számít középkorúnak. 

→ Gyergyóhollóról nem 
lehet azt mondani, hogy 
Isten háta mögötti község, 
ám hiába fekszik mindkét 
faluja a forgalmas ország-
út mentén, mégsem az a 
hely, amely tárt karokkal 
várná vissza tanult fi ait.
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→ A legnagyobb ellenség a közömbösség – interjú Derzsi Ákos Bihar megyei szenátorral
→ Kolozsvári focisuli: lányokat is várnak a csapatba
→ Légy a legjobb, vagy találj ki ennél jobbat!

Hollópataka egyre szórványosabban lakott magyar falurésze. Fél évszázaddal ezelőtt nehéz volt kideríteni, ki a magyar és ki a román

folytatás a                 oldalon3.
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