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któber harmincegyedikén a világ számos or-
szágában megemlékeznek a 16. század Euró-
pájának legnagyobb vallási és szellemi moz-
galmáról, a reformációról. A latin eredetű szó 

jelentése: ’megújítás, átalakítás’. A szó alapja a reformare, 
azaz reform útján módosít, megreformál. A mozgalom két 
kiemelkedő egyénisége Luther Márton és Kálvin János. 
Ez utóbbiról nevezték el kálvinistáknak a reformátusokat 
(Kálvin tanainak követői). Noha egyikük sem volt ma-
gyar, nevüket mégis magyaros formában használjuk, mert 
a szabály szerint néhány közismert nagy történelmi vagy 
irodalmi múltú nevet a hagyományosan megmagyaroso-
dott változatában szoktuk emlegetni. Ilyen még például 
Husz János, Kolumbusz Kristóf stb. A református egyházat 
protestáns néven is szokás nevezni, melynek az az alapja, 
hogy a reformáció hívei az 1529-i speyeri (Speyer – város 
Németországban) birodalmi gyűlésen tiltakoztak, vagyis 
protestáltak a rájuk hátrányos határozatok ellen. Október 
harmincegyedikét azért nevezzük a reformáció emlék-
napjának, mert 1517-ben ezen a napon szegezte ki Luther 
Márton a wittenbergi vártemplom kapujára a változtatások 
egész sorát elindító kilencvenöt tételét.

A könyvnyomtatás terjedése kedvezően hatott az új 
tanok megismerésére. Az 1590-ben megjelent Károli-
féle bibliafordítás nagy hatással volt sokáig a magyar 
irodalmi nyelv és a magyar stílus alakulására. Más bib-
liafordítók is – Pesti Mizser Gábor, Sylvester János – vi-
gyáztak az átültetés magyaros ízeire, a nyelv tisztaságára. 
A magyar nyelvű szöveget, természetesen, széles körben 
használták, ezért a mindennapi élőbeszédre is hatott, 
nem csupán az irodalomra. A bibliai történetek mellett 
regényes történetek, széphistóriák is megjelentek nyom-
tatásban. A latin nyelv nagy tekintélye ellenére a 16. 
században megindulhatott az anyanyelv kibontakozása. 

Segítettek ebben a humanista írók is. Bár ők a latin-gö-
rög műveltség hívei voltak, mégis az anyanyelv művelését 
a haza iránti szeretet szent kötelességének tekintették. 
Olyan nagy íróegyéniségek alkotnak magyar nyelven eb-
ben a században, mint például Szkhárosi Horváth And-
rás, Balassi Bálint, Bornemisza Péter, Heltai Gáspár (az 
erdélyi reformáció kiemelkedő egyénisége). Bornemisza 
Péter programként hirdette: a magyar nyelvet művel-
nünk és gazdagítanunk kell.

A reformáció százada az, amelynek hetvenes éveitől 
különböző írásművekben: magánlevelekben, hivatalos 
iratokban fel lehet ismerni bizonyos nyelvi normák je-
lentkezését, az egységes nyelvhasználatra való törekvés 
jeleit. A nyelvi egységesülés szándéka hamarosan kezd 
megmutatkozni a nyomtatott művekben is. Eltűnnek 
bizonyos nyelvjárási, hangtani és alaktani vonások. A 
nyelvjárások fölött álló nyelvi eszmény megszületésének 
biztos jeléül Szenczi Molnár Albert első magyar nyelv-
tanát tartja a magyar nyelvtörténet. A reformáció száza-
da a magyar irodalmi nyelv kezdeteinek a százada is. A 
magyar köztudatban megszületik a helyes és helytelen 
fogalma. Természetesen nem a mai mértékkel mérve.

Az irodalmi nyelv 
születése

O                   helyesen n Komoróczy György

bukaresti egyetemi évek alatt inkább a pont-
szerű, formatervezett épületeket értékelték a 
tanáraim. Féléves belgiumi ösztöndíjam alatt 
azt láttam, ott a környezethez való viszonyra 

helyezték a hangsúlyt. Így alakult ki bennem valami kettős-
ség, ami nem feltétlenül az egyéni stílus irányába, hanem a jó 
kvalitású, értékes környezethez való igazodás irányába moz-
dított el. Persze, ha szétesett környezetbe kell beavatkoz-
nom, akkor a pontszerű, formatervezett, berobbanó beavat-
kozással próbálkozom. Vannak esetek, amikor suttogva is 
eredményt lehet elérni, de van, amikor szinte kiabálni kell.

Az elmúlt húsz évben nem volt divat a suttogás. Nem 
volt rá idő. Így az eredmény ordít a tájban. Ami Csíksomlyó 

körül történt az elmúlt húsz évben, a legmarkánsabb példa 
rá. Somlyó arra is példa, hogy a fejlődés nem mindig je-
lent előrelépést. Kérdés az, hogy mindenáron kell az ilyen 
típusú fejlődés? Vagy esetenként meg kell tudni állni, kell 
tudni nemet mondani, és kellő szerénységgel alkalmaz-
kodni az adott helyzethez. Nehéz elképzelni, hogyan lehet 
továbbfejleszteni a zsinóros posztó székely harisnyát. Kell 
egyáltalán? 

Így Somlyó esetében is – messziről nézve – sikerült je-
lentősen megtörni a székelyek szent hegyének varázsát. A 
fejlődéssel jár a szeméttelep, a villanytelep, az aszfaltkeverő 
állomás, az építőanyag-kereskedés. Apró dolog, de ha ezek 
mindegyikét a Gyimesekbe vezető út másik oldalára tele-
pítették volna, sokkal több maradt volna a hely méltóságá-
ból, az útról Somlyó felé nézve tiszta volna a kép. Taploca 
felől nézve a fogyasztói társadalom élénk fagyiszíneire 
mázolt házai a templom előterében pedig ordítva terelik 
el a figyelmet a csobotfalvi templom, a kegytemplom és a 
fölötte elhelyezkedő kápolnák szürke méltóságáról. Som-
lyó a nagy, várva várt fejlődés által kikényszerített spekulá-
cióról szól ma, a szent hely árnyékában.

De kisebb léptékben is ez történt. A göröcsfalvi temp-
lom és az őt körülölelő fák szép hangsúlyként jelölnek ki 
egy szakrális pontot a tájban. Azáltal, hogy a torony ko-
rábbi cserépfödését horganyzott lemezre cserélve a torony-
sisakot az ég színéhez igazították, mintegy lefejezték ezt az 
együttest. Az országútról nézve az előtérben az kollektív 
gazdaság istállói árválkodnak. Elég egy gyenge pillanatban 
az épületek tetejét élénk színű lemezre cserélni, és végképp 
áthelyeződik a tájban a hangsúly.

A kúriák szép példái voltak, hogyan lehet megszervezni 
a mintagazdaságot a tájban. Mára azonban durván sérült 
a környezetük, a hozzájuk tartozó gyümölcsös eltűnt, s a 
nagy udvarokat is szétdarabolták, az épületek környezetét 
agresszívan beépítették. Sokáig egy kúria, egy mintagazda-
ság felújításában gondolkodtam. Kerestem is a megfelelő 
helyet. Valami mindig közbejött, és nem lett kúriám. Köz-
ben egy vízimalomba való költözéssel is eljátszottam. De 
az sem sikerült mindeddig.

Nagyszüleim háza ezerkilencszázhuszonnyolcban 
épült. Persze, kalákában, az akkor divatos háztípus sze-

rint. Az előtte levő telken nagyapám legnagyobb öccsének 
épült ház. Nagyjából hasonlóra, és persze kalákában. Az-
tán az előtte levő telken nagyapám másik öccsének építet-
tek, majd a nagyszüleim háza mögé dédapám épített, ezt 
nagyanyám kisebbik öccse örökölte. A mögötte levő telek-
re pedig nagyanyám egyik bátyja épített. Így volt egyszerre 
öt, egymástól nagyjából egyenlő távolságra és hasonló for-
mára épített ház, amelyet mindegyik család végül is a maga 
szükségletei szerint gondolt tovább.

Nagybátyám a nagyszülői ház elé építkezett, harminc 
év múlva, a faluban akkor divatos, Csomafalván mai na-
pig előforduló, a hetvenes évek kötelező kocka házai előtti, 
utolsó szabadon kifejlődött háztípus szerint. Szüleim pe-
dig a nagyszüleim házát alakították át, ahogy az a hatvanas 
évek végén és a hetvenes években divatos volt. Ekkorra a 
két legszélső ház is átalakult, nagyjából abban a stílusban, 
ahogy a szüleim is átalakították a házukat. Nagybátyám 
pedig városra költözött, így hosszas közjáték után nagy-
szüleim átköltöztek a nagybátyám által épített házba. 
Ebbe a helyzetbe születtem bele. S láttam, hogyan alakul-
nak a házak az igények és divatok szerint. Az egyik helyébe 
emeletes ház épült. A másikat radikálisan átalakították. A 
harmadik idegen kézre került, és úgy nézett ki, lebontják. 

Én meg ott voltam az emlékeimmel, s kerestem idegen-
ben a helyem. Nem tudtam, miért nem tetszik egyik kúria 
sem, és nem tudtam megfogalmazni, mi a bajom a malom-
mal. Persze volt intermezzo olyan helyekkel is, ahonnan 
szép volt a rálátás a tájra. Még nem is volt házam, de már 
eldöntöttem, hogy amikor befejezem, akkor lovat akarok 
tartani. Feleségem is nagyon szeret lovagolni, és a nagyob-
bik gyerek is. Mindig azt éreztem, idegenben magamra 
vagyok, nincs senkim, földeket kell vennem és mindent 
elölről kell kezdeni. Így utólag azt mondom, könnyebb 
lett volna.

De itthon mégsem vagyok idegen. Minden domboldal 
történetét tudom, s tele van gyerekkorom emlékeivel a táj. 
Döntöttem: tovább kellett gondolnom a nagyszüleim és a 
testvéreik által épített házak történetét. És más is így tett: 
az idegen kézre került házat az unokatestvérem visszavásá-
rolta, és nem fogja lebontani.

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 sorozatunkban 
a műépítész.
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