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öbb olvasónk kérdezte mostanában: Mi 
a magyar megfelelője a román instituții 
deconcentrate kifejezésnek? Érdeklődő 
olvasóink talán hamarább kapcsolnak, 

ha a magyarban is létjogosultságra szert tevő decent-
ralizált kifejezést említem indulásként. Decentralizált, 
azaz a központi/országos irányítástól független megyei 
(vagy városi) közintézményekről van szó. Amint el-
nevezése is mutatja, megyei (ritkán városi) hatáskörű köz-
érdeket szolgáló állami vagy hatósági intézményekre kell 
gondolnunk. Ilyen megyei közintézmény például az egész-
ségbiztosítási pénztár (nem biztosítóház!), tanfelügyelőség, 
fogyasztóvédelmi felügyelőség, nyugdíjpénztár, statisztikai 
hivatal, polgárőrség stb. A felsorolást még hosszasan lehetne 
folytatni, hisz az intézményrendszer kiterjed az élet/közélet 
csaknem minden területére: egészségügyre, művelődésre, 
mezőgazdaságra, rendőrségre, igazságszolgáltatásra, pénz-
ügyre, vidékfejlesztésre, munkaügyre és egyebekre. 

A román elnevezések magyar megfelelőinek megtalá-
lására két megbízható(bb) munkát ajánlok az érdeklődők 
figyelmébe. Az egyik az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövet-

sége (AESZ) kiadásában 2002-ben megjelent Román–
magyar közigazgatási szótár, a másik egy internetes szótár, 
amely külön fejezetben foglalkozik az intézménynevek-
kel: www.szotar.ro. Ennek összeállítói a www.nyelvijogok.
ro munkatársai. Az AESZ-kiadványt a kolozsvári Babeș–
Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék-
ének tanárai és felkért külső munkatársak írták. Apróbb 
hibák, hiányosságok mindkét munkában találhatók, de 
azért lehet használni őket. Ugyanis a világhálón találunk 
olyan rossz fordításokat is románból magyarra, amelyek-
nek semmi hasznát nem lehet venni. Nem is szabad, olyan 
rosszak! Ilyen és hasonló szörnyűségek: Szeben megyében 
Nyugdíjpénztár (helyesen: Szeben Megyei Nyugdíjpénz-

tár). Hatásköre az európai ügyekért felelős részleg 
(magyarán: Az európai ügyekért felelős részleg hatás-
köre:…). Vagy: A megyében Constanța a kérelmet a 
normatív lehetővé tette. Úgy látszik, Constanța me-
gyében ügyesek az elöljárók, csak épp egy jó fordítóra 
nem tudtak szert tenni.

Az említett két munka közül az internetesen 
akad egy-két durvább fordítási melléfogás is. Csupán 

egyetlen példa ezúttal: Állatrendőrségi Felügyelőség – ol-
vasható a szótárban. A román Inspectoratul General de 
Poliție pentru Protecția Animalelor rossz magyar meg-
felelőjéről van szó. Helyesen: Állatvédelmi Felügyelő-
ség. Állatrendőrség nincs! Ajánlatos volna minden ilyen 
– román–magyar – kétnyelvű munka összeállításakor 
figyelembe venni a magyarországi gyakorlatot is. Példá-
ul a nálunk megjelent szótárak szerint a román Centrul 
Militar Județean intézménynév magyar megfelelője: 
Megyei Katonai Parancsnokság. Ugyanez Magyarorszá-
gon: Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság. Nemcsak a 
köznyelv, de a hivatalos (= hivatali) nyelv esetében is aján-
latos az egységességre való törekvés.

Megyei közintézmények
T                           helyesen n Komoróczy György

zent Péterkor beköltöztünk a régi-új nagyszülői 
házba. Úgy tartom, erdélyi értelmiséginek er-
kölcsi csőd új házat építeni, amikor annyi régi jó 
házat lehetne felújítani, továbbgondolni. Persze 

nyűg ez, de ez az örökségünk is. Ezért továbbgondoltam a régi 
házat, arra a módra, ahogy mi szeretnénk élni benne. Örven-
dek, hogy ezt nem tizenöt éve, fiatal végzős koromban tet-
tem, amikor a forma volt fontos. Mára az élet lett fontosabb 
– persze, a forma is számít –, és fontos a család, az együttlét. 
A gyerekekkel való foglalkozás – ami az építkezéssel egy kicsit 
kimaradt.

A házam nincs teljesen kész, és figyelem, hogy élünk 
benne: a használat szerint alakulnak a végső részletek, ap-

ránként. Ha valami rosszul sül el, idejében ki lehet javítani, 
odább lehet tenni, s szervesen lehet továbblépni. A felesé-
gem kellően türelmes.

Jeges az ősz október idusán: estefelé begyújtottam a kan-
dallóba. A lángok fénye a falon játszik, és nagyanyám ezerki-
lencszázhuszonnyolcban hozományul hozott ágyából szem-
lélem ezt a táncot. Ott van ez az ágy, ahol az ő életükben volt, 
csak körülötte alakult át egy kicsit a ház meg a világ.

A háznak hosszú a története. Annak is, míg rászántam 
magam, hogy ez az otthonom. Tizenöt év alatt rájöttem, nem 
tehetek másként: ilyen mélységig máshol nem értem a tájat. 
Számomra bele van írva a történelmünk a tájba, és nekem 
meghatározó ez a történelem. És innen indítom a házam.

Ötödikes koromtól nyaranta keresztül-kasul jártam Er-
délyt. Akkor irigykedve néztem a szászok kerített, öregtor-
nyos erődtemplomait, csodálva, ahogy az élelmet templom-
várban tárolták, ahogy veszély esetén egy talpalatnyi helyre 
összehúzták az életet, az iskolát. Még egyetemi éveim alatt 
is úgy éreztem, kevesebbek vagyunk. De aztán úgy hozta az 
élet, folytonosan jártam a tájat Gyimes és Gyergyó között, 
és lassan összeállt bennem a következő gondolat: mi többen 
maradtunk itt. Minket megtartott a táj. A szászok – sajnos 
– tovatűntek. Nálunk a várat a fejedelem idegen katonával 
rakta meg rontásunkra s az ősi szabadságok kárára. Így a táj 
kellett óriási erődítményként működjön, s az életmódnak kel-
lett hozzáidomulni, s fortéllyal kellett nem passzív, de aktív 
védelemre berendezkedni. 

Nyáron, mikor a hadak jártak, a családok a nyári szállá-
sokra szétszóródva kis célpontot jelentettek, ezért nem volt 
érdemes idejönni. Ha valakinek kára lett, azt nem hagyták a 
kárral, szinte mai napig az elpusztult ló helyett lovat, a leégett 
csűr helyett csűrt gyűjtött, kalákázott a közösség. Ma ugyan 
nem megyünk ki a nyári szállásra, de tavasszal a főzéssel kiköl-
tözik édesanyám a nyári konyhába, s mikor őszlőből megjő 
a csorda, akkortájt pedig vissza. Csökevényesen van meg, de 
megvan, amit régen csináltak az ősök.

Kevesen hiszik ma, de ekével is lehet erődíteni. A hegyte-
tőkön levő kápolnáink körül a terepet teraszosan átalakítot-
ták, ezt könnyű szántással létrehozni. Innen fentről éberen 
lehet figyelni, lármafával pedig riasztani. A nem egyenletesen 
emelkedő terep pedig próbára teszi azt, aki gyorsan akar feljut-

ni, a hegytetőről pedig lényegesen messzebbre hord az íj, mint 
a völgyből. Ezt a fenti, helyzeti előnyt éjszakáig kell tartani, ha 
muszáj, aztán tovább lehet állni, megfigyelve, miként mozog 
a betolakodó, merre kell csalni, terelni, hogy lassan haladjon, 
nagy kerülőkkel, és hol lehet csapdába húzni. Igen, itt a fo-
lyamatosan megtanult nyugati hadviselés mellett mindvégig 
megmaradt a keleti örökség, s e kettőből lett valami sajátos, 
tájra támaszkodó székely hadviselés. 

Lovas-íjászként tartottak számon minket Mátyás király 
koráig. Kevés, íjjal fegyverzett lovast lehet látni ma mifelénk, 
bár egyre többen kacérkodnak ezzel a gondolattal, s sokan 
próbálják ki. Itt a ló túlélte a gépesítést, túl a kollektív gaz-
daságokat. Siheder legények ülnek virtusból lóra a húsvéti 
határkerülésre, s úgymond szüreti bálra. A lovasfogatok után 
pedig hosszan bámulnak a gyerekeim az ablakból, ha pedig 
kint vannak, a sánc martján futnak utánuk, kiabálva: „Szia, lo-
vacska!”, miközben lányom lovakat rajzol és állandóan sürget: 
mikor megyünk megint lovagolni?

Érdekes történet a nyílföldeké. Lenyűgöző látvány, ahogy 
egyfutópontos perspektívában egymásba simulnak. Tavasztól 
őszig olyan színes csíkok, mint dédanyám megőrzött, színes 
fiatalkori rokolyájának sávjai, ősztől tavaszig pedig nagyanyá-
im kék-fekete csíkos öregkori viseletét idézik. Ilyenek a gyap-
júcsergék csíkjai s a rongyszőnyegek.

A dombhátakon ferdén egymásba futó parcellák pedig 
a mi festékes szőnyegeink. Anatóliában a színes júniusi me-
zeivirág-özönben az addig kissé giccsesnek tűnő török sző-
nyegek kapcsán döbbentem rá: hiszen ők csak azt szőtték 
meg, ami előttük volt. Számomra Pál Etelka gyapjúfestései 
és festékesei ilyen értelemben a székely kilim és a mi tájunk 
visszaigazolása.

A kilencvenes években készült fotóimon vízbe szórt 
cándrahalmok, füstölgő moszthegyek láthatók. Hogy szőnék 
festékessé mindezt ma? Sokan azt mondják, nem történt vál-
tozás mifelénk... A táj egy részének szempontjából kis előre-
lépést hoztak a fűrészporos fűtésmegoldások és a pellet. De 
meddig lesz még erdőnk? Mit szövünk majd akkor? Lesz még 
faház?

Táncolnak a kandalló fényei a falon, s kergetőznek ben-
nem a kérdések, gondolatok...

Köllő Miklós

Köllő Miklós műépítész házat épít. 
A sajátját. A házépítés azonban sokkal 
többet jelent számára, mint az élettér 

kialakítását. A ház otthont jelent számára, 
azt a helyet, amely együttesen jeleníti meg 
a múltat, a jelent és a jövőt, a hagyományt 

és a korszerűséget. Olyan hely, amely 
megtestesíti kultúránkat. Erről a helyről 

számol be ma induló sorozatunkban 
a műépítész.
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Történelem
a tájban
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