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ovatunk szavak történetével emlékezik az  
ezelőtt ötvenöt évvel, ezen a novemberi 
napon lezajló eseményekre. Érdekes a ’nép-
felkelés, fegyveres felkelés’ jelentésű forrada-

lom szavunk eredete és története, ugyanis születésének 
szemléleti alapja eltér az indoeurópai nyelvekben hasz-
nált azonos jelentésű revolutio létrejöttétől.

Történeti-etimológiai szótárunk (Akadémiai Kiadó, 
Budapest) szerint a forradalom szó nyelvünkben 1815-től 
mutatható ki. Legelőször Kazinczy Ferenc használta, az 
imént említett munka szerint minden bizonnyal ő is alkotta 
meg a forr igéből  -dalom képzővel. A nyelvújítás vezéralakja 
a forr igének ’nyugtalan, izgatott mozgásban van; nyüzsög, 
forrong’ jelentéséből indult ki, de ő maga is már a mai – po-
litikai – értelemben használta a forradalom szót. Az 1789-es 
francia revolution kifejezés méltó magyar megfelelőjévé vált 
a forradalom.  Az indoeurópai nyelvekben használt ’forrada-
lom’ jelentésű változatoknak a latin revolutio az alapja, amely 
az 1500-as évek végén az ’égitestek körforgása, visszatérése’ 
jelentésben élt. Ebben az értelemben használta – először a 
franciában – Montesquieu (monteszkiő) író és filozófus.

A szabadságharc a forradalom rokon értelmű szava (’sza-
badságért, függetlenségért vívott harc’). A szabadság szó 
nyelvünkben először 1350 körül fordul elő a Königsbergi 
Töredék Szalagjai elnevezésű szövegemlékünkben. Alap-
szava, a szabad melléknév első jelentése: ’nem gátolt, nem 
korlátozott’ (1195 körül). Szláv eredetű.

Az események fontos szereplői voltak a kamasz fiúk 
is. A nagyvárosi argó szerint: a pesti srácok. A srác szó 
első jelentése nyelvünkben: ’kis csibész, kis csirkefogó’ 
(1888), később alakult ki ’gyermek, fiú’ jelentése (1917-
től). Ma is ebben az értelemben használjuk. A bizalma-

sabb társalgás szava. Jiddis (leginkább német-héber ke-
veréknyelv) eredetű, a magyarba valószínű a német argó 
közvetítésével került.

A pesti srácoknak a spiclik miatt a forradalom leve-
rése után meggyűlt a bajuk a megtorló hatalommal. A 
bécsi német eredetű spicli jelentése: ’a titkosrendőrség 
ügynöke, besúgó’. A kutatók szerint a spicli nyelvünkben 
való meghonosodását elősegítette az osztrák önkényura-
lom besúgórendszere. A tanárnak árulkodó tanulót is 
spiclinek nevezi a diáknyelv.

Dübörögtek a szovjet tankok Budapest utcáin. A 
tank szó a portugál nyelvből terjedt el és vált nemzet-
közi használatúvá az első világháború után. A portugál-
ban ’víztartály, víztároló’ volt a jelentése, ez az alapja a 
nyelvünkben is használt ’folyadéktartály/benzintartály’ 
jelentésnek. Ezért van benzintankja az autónak és ezért 
megyünk tankolni a benzinkutakhoz. A kérdés: hogyan 
alakult ki a ’folyadéktartály’ jelentés mellett a ’harckocsi’ 
jelentés is? Úgy, hogy az első világháború idején az ango-
lok gyártási fedőnévként használták a ’folyadéktartály’ 
jelentésű tank szót.

Forradalom, 
szabadságharc

R                   helyesen n Komoróczy György

apozok egy múlt század eleji kis könyvecs-
két. Székely házak vannak benne, fényképek, 
alaprajzok. Néhányuknak van tornáca. De 
mindegyikük ereszes. Azaz van egy olyan 

szobája, amelyiknek hiányzik legalább egyik fala. És ezek 
csak száz évvel korábbi állapot régi házai, jellemző ereszek-
kel, jó köztes terekkel.

Meg kellene határoznom a köztes teret. Egy magyar 
népmesére épített párhuzammal próbálom érzékeltetni: 
a jöjjön is meg ne is, hozzon is meg ne is, legyen is meg 
ne is típusú próbatételekkel. Valahogy így kellene értel-
meznünk a köztes teret is: kint is, de bent is, nyitott is 
meg zárt is. Helyi jellegzetességeink elvesztésén sopán-

kodunk, miközben újabbnál újabb építőanyag(reklám)-
dömping közepette próbálunk korszerű, de sajátos szé-
kelyföldi építészetet létrehozni. Csodálkozunk, hogy 
nem megy. Nem is mehet, hisz lételemünket, köztes tere-
inket számoltuk fel azzal, hogy a sok tehnikai paraméter-
re figyelve csak az épületben gondolkodunk, elfelejtünk 
kitekinteni a tájba, és elfelejtjük átértelmezni a hagyomá-
nyainkat. Pedig a székely ember csak kifelé, a tájba fordu-
ló házban, csak a dombjait, hegyeit szemlélve képes élni. 
Most is előttem van Szenétéről öreg Venci bácsi, amint 
lábát lógatva ült a tornácon, hátát a falnak döntve, mun-
kája végeztével a nyáresti szürkületben magyarázta, hogy 
ez a táj neki gyógyszer, őt ez élteti. Télen bent lakott a 
faluban, a fiánál, de nyáron feljött a hegyre az állataival, 
a szinte száműzetésbe, nyári szállására, beszélgetéseink 
színhelyére. Ösztönösen tudta, hogy életereje innen táp-
lálkozik. Venci bácsi rég nincs már...

Világítani voltam a temetőben a családdal. Sorrajártuk 
a gyerekekkel a dédszüleik, ükszüleik, szépszüleik sírját. A 
temető tele emberekkel, rengeteg az idegenből visszatérő. 
Ragaszkodva, százötven-kétszáz évvel korábban született 
emberek sírjánál gyertyával világítunk..., és az utóbbi húsz 
év alatt szinte megtagadtuk a világukat. Ők állattartásra 
voltak berendezkedve, és fából építkeztek, ma már jófor-
mán alig akad, ki állatot tart, és az új házak nem fából épül-
nek. És nem is székelyek. 

Mária Terézia óta csak nemesember építkezhetett 
fából a magyar királyság területén, a jobbágy csak pén-
zért vihetett fát az erdőből. Lám, meddig hatnak a régi 
székely szabadságjogok: mai napig meghatározó alkotó-
eleme településképeinknek a fa. Neki vannak támasztva 
a kerítéshevederek, gúlaformában, egy magasabb gyü-
mölcsfának; deszkakerítés mellé hosszan elnyújtott, hán-
tott gömbfák; léckerítésnek támasztott kalangyakarók, 
deszkák; hántott, kivágatlan tőkék; ölbe rakott tűzifa; 
spánglikra geometrikusan, kockán felrakott gerendák 
és háromszög alaprajzra kásztázott deszkák; becsülettel 
szolgált, kivénhedt deszkakerítések; az idővel dacoló 
deszkaoromzatok; udvarra beálló kamionok ostromá-
val dacoló székely kapuk; kővel nyomtatott pattintott 
zsindelyek; csepegő alatti, felvágott és aprított tűzifa; 

modernebb lambériaburkolat, feltűnésre vágyó deszka-
kerítés; aztán szalagdíszes májusfák, végül lemezzel fejelt 
keresztfák. Még.

Vívódtam a saját házamon, hogy lehet továbbgondolni 
a mának egy régi házat, hogy lehet a mai igényekhez ala-
kítani, hogyan lehet a településképhez hangolni. Végül a 
sok elméleti felvetés után szétnéztem a környezetemben. 
Megvizsgáltam, hogyan alakultak a tetők formái, dőlés-
szöge. Hogyan bővültek hosszában, széltében a házak. 
Meg észrevettem, hogy a székely kapu sok mindent eltakar. 
Akár ki is takar egy bővítést, úgy, hogy az alig van jelen az 
utcaképben. Mára már jórészt eltűntek a házak előtti fák. 
De ha nem akarok székely kaput, akkor megfelelően meg-
választott fával is sok mindent el lehet takarni, sőt. Több 
is rejlik ebben a megoldásban: nyáron a fa árnyékot tart, 
télen engedi besütni a napot a házba, miközben oldja a bő-
vítés tömegét. 

Aztán kezembe került Kós Károly könyve. Hisz már az 
ötvenes években foglalkoztatta, hogyan lehet korszerűsíteni 
a régi falusi házakat. De amibe épp belebotlottam, az koráb-
bi, a kicsi magyar világ végén íródott. Azt írja a programsze-
rűen megépülő „székely” épületekről, hogy „felépítésük és 
arányaik messziről hirdetik, hogy igazában ők csak székely 
ruhába öltöztetett idegenek. Mint a kabarék túlzottan ma-
gyarkodó ruhákba öltöztetett idegenvérű görljei”. Továbbá 
ajánlást is tesz, merre kellene indulni. „Valahogy fordítva 
kellene keresni a megoldást. Mert a székely akkor is székely, 
ha pantallóba és zakóba öltözik, de az idegen nem lesz szé-
kely, ha akármilyen valódi székely harisnyába, csizmába, ze-
kébe, kucsmába bújtatja magát. A székely épület székelysé-
gét nem a tornác, nem a boronafal, nem a kopjafa és nem az 
óriási tetőzet teszi, hanem a szellem, mely ezer esztendő alatt 
a székely népi építészetet kiformálta. Ezt a múltat kell megis-
mernie, sőt magáévá tennie minden más előtt az építésznek, 
és akkor talán sikerülni fog igazi székely épületet építenie. 
De e nélkül bizonyára sohasem...” 

Ismét kátyúba kerültem a háztervezésemmel. Csak any-
nyi volt tiszta és világos, hogy ezek után fából akarom a 
minimális bővítést, és annyi fa lesz a házamban, amennyi 
lehetséges. És valahogy kigazdálkodok egy köztes teret...

Köllő Miklós

Köllő Miklós műépítész házat épít.  
A sajátját. A házépítés azonban sokkal 

többet jelent számára, mint az élettér ki-
alakítását. 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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Köztes terek  
és sok fa
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