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z Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége 
egyik régebbi – Árkoson tartott – értekez-
letének szünetében örült a nálunk is meg-
született szólásszabadságnak. Kávészünet 

után következett az ő előadása. – Most nyugodtan 
beszélhetek a magyar–román nyelvi kapcsolatokról/
kölcsönhatásokról, kétnyelvűségről, Európa nyelvei-
ről, nyelvi jogokról, nyelvpolitikáról és hasonlókról, 
hisz régebb itthon az ilyesmikről csak szőrmentén lehetett 
beszélni – mondta. Akkori előadásából érdemes kiemelni 
ezúttal is néhány olyan gondolatot, amelyek az átlagember, 
illetőleg a nem nyelvész szakemberek érdeklődését is felkelt-
hetik. Például: Európa sem nyelvi, sem történeti szempont-
ból nem hasonlítható Amerikához. A tengerentúli ország 
fiatal és egynyelvű. Egyetlen szavazaton múlott, hogy nem 
a német lett a hivatalos nyelv az angol helyett. Európa vi-
szont sokszínű mind nyelvi, mind kulturális szempontból, 
és ezt a sokszínűséget, soknyelvűséget érdemes és meg is kell 
őriznünk. Egy-két összekötő világnyelv mellett nagyon jó 
szolgálatot tenne, ha a szomszédos (vagy együttélő) népek, 
nemzetek megtanulnák egymás nyelvét, mert az volna a 
közeledés és a normális együttélés legjobb útja és eszköze. 
Így a kétnyelvűség valóban kétnyelvűség volna, megszűnne 
az egyoldalú kétnyelvűség, amint az most tapasztalható Er-

délyben vagy mindenütt az utódállamokban. A kisebbség-
ben élő magyarok a Kárpát-medencében ismerik a többségi 
nemzet nyelvét és kultúrájában is eligazodnak, fordítva vi-
szont ez nem mondható el…

Tanár kollégáinak, barátainak, ismerőseinek úgy tűnik, 
mintha csak most, nemrég beszélt volna Árkoson, akárcsak 
az is, hogy elfogadta a vendégtanári meghívást a csíkszeredai 
Sapientiára vagy a budapesti Eötvös Loránd Tudományegye-
temre. Mert mindenütt igyekezett ott lenni, ahol a magyar 
nyelv ügyét tudta szolgálni. Ma már – sajnos – nincs köztünk. 
Az erdélyi és az egyetemes magyar nyelvtudomány egyik ér-
tékes tanárát és tudósát veszítettük el személyében. Egyetemi 
tanárként, nyelvészként a Magyar Tudományos Akadémia 
köztestületi tagja volt.

Murvai Olga 1942-ben született Kolozsváron, ott érettsé-
gizett, az egyetemet is szülővárosában végezte, magyar nyelv 

és irodalom szakon szerzett diplomát. Öt évi Szatmár 
megyei általános iskolai tanárkodás után Bukarestbe ke-
rült az egyetem Hungarológiai Tanszékére tanársegéd-
nek. Az egyetemi oktatói ranglétrán szabályosan haladt, 
közben – természetesen – ledoktorált. 1997-től egye-
temi tanár (professzor). 1992–1996 között tanszékve-
zető, 2001-től pedig a doktori iskola vezetője. 2006-tól 
a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem ma-

rosvásárhelyi karán tanszékvezető professzor, majd 2007-től 
dékánhelyettes. Tanított magyar nyelvet idegen nyelvként 
és anyanyelvként, előadott egyebek mellett stilisztikát, jelen-
téstant, írt tankönyvet és szótárt is. Több tudományos mun-
kának/kötetnek szerzői közt találjuk nevét, írásai hazai és 
magyarországi folyóiratokban jelentek meg, például: Nyelv 
és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár), Magyar 
Nyelvőr, Magyar Nyelv (Budapest), Revue Roumaine de 
Linguistique (Bukarest). Széchenyi professzori ösztöndíjas-
ként tanított a budapesti ELTE-n is. Tagja volt a Magyar 
Szemiotikai Társaságnak, a Magyar Nyelvtudományi Társa-
ságnak, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének.

Az idén augusztusban Kolozsváron a hungarológiai 
kongresszuson betegen tartotta meg előadását. Egészségi álla-
pota egyre romlott. Hetvenéves korában érte a halál. Emlékét 
megőrizzük. Nyugodjék békében.

Murvai Olga emlékére
A                         helyesen n Komoróczy György

evés a forma ahhoz, amit a házunkkal akartam 
kifejezni. Mert modorossághoz vezet, és nem 
látom mögötte a lényeget, ami kimunkálta. 
Ha csak utánzom a régit, akkor nem léptem 

előre, nem adtam jó választ a megváltozott igényekre: két-
szer akkora tér kell, mint amit megenged a meglévő ház 
– egy olyan pillanatban, amikor közhely, hogy világunkat 
fenntartani még két ekkora bolygóra volna szükség, és 
megoldásként a fenntartható fejlődés helyett fenntartható 
visszafejlesztést javasolnak.

A házam a vizsgadolgozatom, erre készültem az utóbbi 
tizenöt évben, ma már tudom, ezért hagytam ott az egye-
tem kínálta lehetőséget.

Könnyű öntörvényű geometrikus formákból össze-
rakni a házat, élni a fény és árnyék lehetőségeivel a tiszta 

formákon. Így is lehet illeszkedni a környezethez, és ezt 
értékelnék egykori tanáraim. De ez olyan high-tech meg-
oldásokhoz vezet, amelyeket az itteni emberek önerőből a 
saját házaikon csak félreértelmezve tudnának alkalmazni.

Többet akartam, mint a nemzetközi építészeti stílust 
körültekintően áthangolni a rendtartó székely településre. 
Célul tűztem magam elé a vidék hagyományos, szerény 
technikáinak alkalmazását. Kerestem az alkalmazható épí-
tészeti nyelv frappáns kifejezéseit, a megoldások gazdasá-
gosságát, a környezettudatosságot.

Bármennyire fontos a múlt, nem szabad nosztalgiaként 
kezelni, nem szabad merev szabályok szerint elutasítani a 
modernizmust, ugyanakkor reakciós ideológiáknak sincs 
helye. Intelligensen kell élni a hely felkínálta archetípu-
sokkal, esztétikailag szerény eszköztárat kell felvonultatni, 
amit bárki magáénak tud elfogadni és alkalmazni. A he-
lyi erőforrásokkal igaz módon kell élni, és meg kell vizs-
gálni a meglévő szerkezeti rendszerek alkalmazhatóságát. 
Sok idő eltelt, míg ezeket tisztáztam magamban. Ekkorra 
felerősödtek a Székelyföld regionális megjelenítését célzó 
erőfeszítések, gazdasági, politikai, szociális felhangokkal, 
és a magam módján erre is építészeti választ akartam adni. 
Nyilvánvaló volt, a házam arról is kell szóljon, hogy sok 
mindent édesapám, én, illetve a család együtt tudunk meg-
csinálni... mert így gyakorlatilag én vagyok a megrendelő, a 
tervező, és részben a kivitelező is. Így továbbéltetem a kalá-
kát, annak székelyföldi értelmében...

Ekkoriban részt vállaltam a Marosparti Népfőiskola 
megszervezésében. Ez jó útkeresésnek indult, építészek, táj-
építészek, faipari vállalkozók, erdészek, közgazdászok, nép-
rajzosok és más érdeklődésűek közösen kerestük a kiutat, 
hogyan lehet egy regionális ökológiai rendszert messzeme-
nően tiszteletben tartva az építészetet ennek ismét részévé 
tenni, szellemiséggel felvértezni… Ekkor jutottunk el a szé-
kely ház tervpályázat első kiírásához, mintegy a népfőisko-
lán résztvevők házi versenyéhez. Sok mindent körbejártunk 
az előadásokon, a tervpályázat első fordulója mégsem hozta 
a várt eredményeket. De felvonultatott egy olyan eszköztá-

rat, amire alapozva másodszor is próbálkoztunk. A bejárt út 
etikai kérdéseket vetett fel bennem a természeti és az épített 
környezetünkbe való beavatkozást illetően, így a tervpályá-
zatot csak részben teljesítettem: nem terveztem csűrt – nem 
tudok jobbat, mint nagyapám, nem azért, mert közben épí-
tész lettem, hanem azért, mert a jól bevált gazdasági épület 
modelljét formailag sem, szerkezetileg sem tartom elavult-
nak és kitartok a háztáji önfenntartó gazdasági sejt fontos-
sága, illetve új épületek helyett a meglévő épületek haszno-
sítása mellett. Az első fordulóban próbáltam a dombtetőre 
épült, tájba kitekintő új házra egy modern alternatívát ter-
vezni, de a második fordulóban szintén etikai okokból nem 
javasoltam a településen kívüli, külterületre való építkezést. 
Amit a pályázat általam teljesített részére megfogalmaztam, 
az a saját házam volt: egy létező ház továbbgondolása. Tisz-
tábban, mint bármelyik korábbi tervváltozatom. Egyértel-
műen, hangsúlyozva a környezetet, amelybe belegondoltam 
ezt a beavatkozást; tudtam, mit akarok belőle kiemelni, to-
vábbvinni. Meghatározóak lettek az ökológiai szempontok, 
a legszűkebb környezetemre vonatkoztatva is, pontosan 
rögzítve, hogy a bontás során a legkevesebb szemetet hoz-
zuk létre, és a keletkező anyagokat megpróbáljuk a lehető 
legnagyobb mértékben újrafelhasználni. Kiderült, hogy a 
házunk – minden külsőség és szándék ellenére – nem egy 
falusi ház lesz, hanem egyrészt a városi életmódot meg-
tapasztalt, de a falut választó értelmiségi család otthona, 
másrészt a nagy, egybenyitható és egymásba folyó terekbe 
szerelmes, különböző forrásokból ihletődő építész harca 
a hagyományos háromosztatú ház alaprajzi méreteivel, 
azok túllépése nélkül. Itt tartottam, amikor elkezdődött 
az építkezés. Azóta újabb követendő feltételek kerültek a 
tarsolyomba: józanul mérlegelve használom a fogyasztói 
társadalom által felkínált lehetőségeket, s lehetőleg olyan 
anyagokat építek be, amelyek természetesek, amennyiben 
mód van rá, helyiek, szépen öregszenek, nem avulnak el, 
mert többször is felújíthatóak, és nem lesz belőlük szemét. 
A formákhoz visszatérve pedig: a szükség megkívánta új 
formák „kérgét”a hely szelleméhez igazítom.

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 ha-

gyományt és a korszerűséget.  
Olyan hely, amely megtestesíti  

kultúránkat. Erről a helyről számol be  
sorozatunkban a műépítész.
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