
gyetlen alapvető gond a régi házzal az volt, hogy 
nem fértünk meg benne. Ötven évvel ezelőtt ez 
nem volt probléma, egy ekkora ház öt-hat, sőt 
még több gyereket felnevelő családdal is funkci-

onálisan megbirkózott. Számba vettük, milyen terekre volna 
szükség megnövekedett mai igényeink között, s kiderült, két 

korabeli ház sem volna elegendő, pedig nálunk csak három 
gyerek van... Egyértelművé vált, hogy józan döntésekkel kell 
mérlegelni az igényeket, és egyszerű megoldásokat kell keres-
ni. Valahogy azzal a józansággal, amellyel a régiek az épületgé-
pészeti problémákat megoldották. A tornác nyáron árnyékot 
tart, télen beengedi a napot a házba. A cúglikat, mikor víz 
forrt a kályhán, seprűnyéllel odébb koppintották, utána pedig 
visszazárták a mennyezeten. A füstöt felengedve a padlásra, a 
kátrány konzerválta a tetőszerkezetet, a tetőtér meleg volt, ke-
vésbé hűlt a ház... és mellesleg ott füstölődött meg a szalonna. 
Az ablakra festékest akasztottak éjszakára, ha hideg volt. Sze-
rény, de praktikus és kézenfekvő megoldások... Ugyanilyen 
praktikus volt a vízszintesen szegezett deszkákból készült ke-
rítés – ha az alsó deszka elkorhadt, csak azt kellett kicserélni, 
a többi maradhatott még. A vízimalmoknál is gyakran elkor-
hadt a faépület sarka, legtöbbször csak az elkorhadt félmé-
ternyi, méternyi részt cserélték, a kipótolt részt ácskapoccsal 
kötve a régihez. Ezzel a józan ésszel kellene mérlegelni, vissza-
fogni az igényeket, de a mában korszerűen élni. 

Felmerült az a gondolat, hogy ha nagyobb ház kell a 
megnövekedett igényekhez, akkor a csűrt lehetne átalakíta-
ni, nagyvonalúan kezelve a tágas tereket. A szomszédok nem 
tartanak már állatokat. De eldobtam ezt a gondolatot, mert a 
csűr fontos, ha majd lovat veszünk... másrészt funkció nélkül 
marad egy épület az udvaron, lakatlan marad a ház, ami csak 
pusztulni fog. Pedig olyan fontos számomra, mint García 
Marqueznek a nagyapai háza, az Aureliano Buendía ezredes-
hez kapcsolódó minden történettel. Kisgyerekként a duruzso-
ló kályha előtt a földön háton feküdve nyomtam neki a talpam 
a forró kályhának, melegét élvezve hallgattam a szomszédból 
ide összegyűlő öregek elbeszéléseit életük nagy kalandjairól, 
világháborúról, menekülésről, idegenben való szolgálatról, 
kisgyerekként megélt félelmekről a csorda mellett, ezer meg 
ezer jó történetet a Fecske és a Rigó nevezetű lovakról, a szob-
rász Köllő Miklósról, a száz évvel korábbi világról. Kényelmes 
volt és biztonságot nyújtott a nagyszülők közelsége. Ha nem 
voltak otthon a szüleim, egyvégben mámiéknál voltunk, s táti 
óriási türelemmel hallgatta első gitár- és furulyakísérleteimet, 
s biztatott ugyanakkor a rajzolásra. És ez a történet nem áll 
meg a házban, folytatódik kinn az udvaron, a műhelyben is. 
A táti füve becsűs volt, nem szabadott összetapodni, a szerszá-

mokra nagyon vigyázott. De nekünk gyerekeknek sok min-
dent szabadott, s ha a gyalut szegbe vágtuk, pár szóval csende-
sen úgy el tudta magyarázni, miért nem szabad, hogy minden 
verésnél többet használt. Nagyapám kerekeket gyártott, meg 
kádakat, s közben rengeteg türelemmel mesélt a fáról, s ha épp 
a faragófészit próbálgattam, akkor ahhoz tartott eligazítást. 
Ősz felé sokan hozták a régi, már szétesőfélben levő kádakat, 
hogy náddal nem lehetne-e megjavítani? Nem volt akkor gaz-
dasági válság, futotta volna új kádra, mégis, amíg lehetett, ja-
víttatták a régit. Ilyenkor a már megjavított kádat a műhely és 
a sütő közé állították, napokig vízzel töltötték tele, ellenőrizni, 
hogy folyik-e?... És egy ilyen tengerszemnyi víztükörbe én be-
leláttam a világmindenséget, ez volt fából faragott hajóimnak 
az Óperenciás-tenger. És ehhez hasonló rengeteg emlék… ezt 
jelentette számomra a régi ház. 

Feleségemnek is megvannak a nagyszülőkhöz kötődő 
emlékei, a kékre meszelt, tapasztott, a domboldalon a fák 
mögül előbukkanó székelydályai házak, majd a később fel-
fedezett Tatros menti gyimesi világ. Ha én próbálom ma-
gammal hozni az új házunkba nagyapáim világát és már-
már luxusszámba menően egy szobába beteszem nagy-
anyám hozományul hozott bútorait – vagyis erre haszná-
lok el egy egész szobát, miközben igazából nincs elég tér, 
mert nem szeretném, hogy otthonunk ormótlan épület-
ként lógjon ki a faluképből –, akkor hogyan tudom még 
ebbe a házba elhozni Székelydályát és Gyimesközéplokot? 
További igényként: három gyereknek három gyerekszoba, 
nem is sorolom a nagy ruhatárt és a többit. Ezzel szemben 
mi még szüleinkkel egy szobában nőttünk fel. A gyerek-
szoba kérdését maguk a gyerekek oldották meg, mert min-
dig ott akartak lenni, ahol mi. Hamar nyilvánvalóvá vált, 
hogy kell egy olyan belsőséges tér, ami egybenyitható, de 
alkalmanként kis részekre leválasztható. Erre a tetőtér kí-
nált lehetőséget elvben, s így egy gyerekszoba lett a házban, 
kibővítve egy olyan közös térrel, ami a gyerekszobát össze-
köti a mi szobánkkal, és egyben ez a nappali galériája. Fent 
csendesen lehet üldögélni, tanulni, játszani, s valahogy úgy 
sikerült, szépen ki lehet tekinteni a tájra, a Nagymezőre, 
Délhegyre. Általában nyitva vannak a nagy dupla ajtók, és 
egy nagy, nyitott térben vagyunk a gyerekekkel. Az udva-
ron meg szüleim háza, és így együtt van a család.

z emberi nyelv mint egyezményes jelrend-
szer minden kétséget kizáróan történeti 
képződmény. Számos magyar és nem ma-
gyar nyelvész tudományos munkája iga-

zolja ezt. A szavak alapjelentésének kialakulásában és a 
jelentésváltozásban az időnek is szerepe van.

Nyelvünkben is szép számmal vannak olyan sza-
vak, kifejezések, melyeknek alakján/formáján, jelen-
tésén, illetve annak kialakulásán el-elgondolkozunk. Ilyen 
például az ádámcsutka, agyafúrt, agyalágyult, csirkefogó, 
pásztoróra, vágóhíd stb.

A ‘gége’ jelentésű ádámcsutka kifejezést magyar fejle-
ménynek tartja a szótörténeti kutatás. A magyar népnyelv-
ben keletkezett kifejezésnek az idegen nyelvekben használt 
‘Ádám almája’ (pomum Adami) szolgált alapul. A Biblia 
fordításakor annak az Ádámra vonatkozó legendának is sze-
repe volt, amely szerint a tiltott alma egy darabja megakadt 
az ő torkán. Magyar szemlélet szerint az ember nyakán ki-
álló porcot – alakjánál fogva – találóbb csutkának nevez-
ni, mint almának. Igaz, a moldvai csángó nyelvjárásban az 
ádámalmája fordul elő ‘ádámcsutka’ jelentésben, amely a 
mărul lui Adam átvételét tükrözi. A többi magyar nyelvjá-
rásban a köznyelvi ádámcsutkának például ilyen változatai 

ismertek: ádámbök, ádámbütyök, ádámcsomó, ádámcsont, 
ádámcsuma, ádámcsutika, ádámfalása, ádámgolyva, 
á dámgöcse, ádámtorzsa, ádámtuskó stb.

Régen az agyafúrt szó két eleme alany-állítmány viszony-
ban volt egymással: agya fúrt, azaz meglékelt koponyájú, mert 
valamikor így próbálták gyógyítani az elmebetegséget. Idő-
vel melléknévvé alakult a szó, és egybeírták. Az agyalágyult 
mesterséges szóalkotás eredménye, jelentése: agylágyulásban 
szenvedő beteg, szellemileg nem beszámítható. Az agylágyu-
lás orvosi szakszó. A görögből fordították. Az agyállomány, 
agyvelő felbomlásáról, hígulásáról van szó. Ennek alapján 
érthető a hígfejű, hígagyú, illetve a szlengben és a diáknyelv-
ben használatos húgyagyú kifejezés is.

A csirkefogó szó előfordulására a történeti-etimológiai 
szótár 1843-ból származó mondatot idéz: „A köznép ren-

desen csak csirkefogóknak nevezi őket, mivel jobbadán 
a Duna partján ácsorognak, s egy-két garasért örömest 
viszik haza a mások által vásárolt apró marhákat.” A ku-
tatók szerint a csirkefogó a régi jelöletlen tárgyas összeté-
telek mintájára – mint például egérfogó (= egeret fogó), 
légyfogó stb. – alakult ki, és a csibészek megnevezésére 
használták. A csibész szó a csirke főnévből származik, 
első jelentése ’csibeárus’ volt (ez mára elavult), később 

alakult ki (1897) az ’utcagyerek, csirkefogó’ jelentése. Rokon 
értelmű szavai: gazfickó, gazember. Itt a gaz ’hitvány’ jelenté-
sű, tehát: hitvány suhanc, hitvány ember.

A ’szerelmesek meghitt együttléte’ jelentésű pásztoróra 
kifejezést a szótörténeti kutatás német vagy francia mintára 
alkotott nyelvújítási tükörszónak tartja. A francia heure du 
berger (ör dü berzsé) a rokokó korban divatos pásztoridillek-
re utal. Az idill mint a pásztorok életét eszményítő irodalmi 
alkotás meghitt hangulatú környezetet teremtett, illetve abba 
helyezte a cselekményt.

A vágóhíd ‘vágóállatok levágására való híd’ jelentésű szó. 
Régen patak fölé épített hídszerű deszkapadlón vágták az 
állatokat, mert ahhoz a munkához nagy mennyiségű vízre 
volt (és van) szükség. A sajtónyelvben szokás ‘véres háború’ 
értelemben is használni.
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Köllő Miklós műépítész házat épít. A sa-
játját. A házépítés azonban sokkal többet 
jelent számára, mint az élettér kialakítá-
sát. 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.

MeséleM a házaM 4.

Funkcionalitás, 
hagyományos 
épületgépészet, 

szűkebb környezethez 
való viszony

Ádámcsutka és vágóhíd
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