
8. oldal |  2011. december 2 ., péntekhargitanépe

egszámláltattunk. Jó hír, hogy lassabban fo-
gyunk, mint az ország többi része. A rossz 
hír, hogy fogyunk. Ha új házakat építünk, 
akkor azok fenntartása mellett a régieket lesz 

energiánk fenntartani, vagy rommá változnak lassan? Nem 
volna célszerű a régieket újragondolni?

Az a gondolatmenet, ahogyan a háromosztatú házaink 
kialakultak, ma már nem igazán működik. Pedig az szép és 
gyakorlatias válasz volt egy adott életformához. Első ház, 
közepső ház (ahogy a középső szobát nevezték), konyha – az 
utca felőli sorrendben így volt zsinórra fűzve három tér. És 
szép visszautalást találunk ebben a megnevezésben arra a hely-
zetre, amikor a ház egyetlenegy szobából állt. És ezt a szobát 
nevezték háznak. És ez nőtte magát tovább, az egykor még 
lassan növekvő térigényhez. 

A hosszan elnyúló házhoz alkalmanként társult eresz, lo-
pott tornác, tornác, veranda. Bent, a ház belsejében a három 
tér lineárisan felsorakozó ajtóin világokon lehetett átmenni.

Az első világ a konyháé, ez volt az igazi élettér. Értelemsze-
rűen a gazdasági udvarhoz ez áll a legközelebb, és mivel így az 
utcától a legtávolabb került, valamiféle intimitása is van. Itteni 
embert a tömbházak főzőlyukjába szorítani annyit jelent, mint 
megfosztani a családjától és a társadalmi kapcsolataitól, és el-
vágni az életterétől. Olyan, mint rájönni, hol van a mesebeli 
sárkány titkos ereje, és megsemmisíteni azt. Ilyen szempontból 
nagyon is jól át volt gondolva Ceauşescu falurombolási politi-
kája. A konyhában él általában a család, itt főznek, itt ebédel-
nek, itt alszanak télen. Egy teljes és kiforrott élettér. Vendéget is 
itt fogadunk általában a mai napig, csak a papnak dukál másik 
bejáraton bejönni a házba, házszenteléskor.

A télen beszűkülő élet nyáron kitágulhat a közepső házra, 
ebben még van kályha, így alkalmanként, ha a messziről jött 

vendég marad éjszakára is, a közepső ház télen is igénybe vehe-
tő, de ha nem muszáj, nem fűtik... Ha megnősül a legkisebbik 
fiú, a közepső házba költözik az ifjú pár, míg az öregek tovább-
ra is a konyhában élnek. 

Az első ház, a mindig tiszta szoba. Általában nagyon hideg szo-
ba, itt nincs se kémény, se kályha. Itt volt az ünnepi ruha helye, mert 
az nem lehet sem füstszagú, sem ételszagú. Gyermekkoromban itt 
ravatalozták fel nagyszüleimet, itt volt a virrasztás, innen temették 
őket, miközben a temetési menet mint zászlós gyaloghad vonult 
végig néma fegyelemben a falun. Tekercsben álltak itt a rongysző-
nyegek, ravatalozáskor vágták fel őket a beállított deszkapadok 
hosszára, a szekrény tetején a keresztelői gyertyák sorakoztak.

Az első házak helyére ma a temetők mellett ravatalozók épül-
nek, hidegházzal. Megszűnt az első ház hagyományos funkci-
ója. És mára a térigényünk irreálisan naggyá nőtt. Középiskolás 
tanítványaimnak adtam feladatként egyszer, hogy gondoljanak 
tovább egy régi parasztházat egy mai ember térigényei számá-
ra. Érdekes válaszokat kaptam, a legtöbb esetben a régi ház tö-
megét érintetlenül hagyva szépen rendeltek mellé tömegeket, 
makettezték meg kortárs építészeti hozzáállással a bővítéseket. 
Jó forgatókönyvre éreztek rá ösztönösen, józanul gondolkodva. 
Így maradtak a régi szobák esetenként a régi házban, és került az 
udvarba – amin sokan már nem gazdálkodnak – a nagy, egyterű 
konyha–nappali, megtartva a konyha–udvar-kapcsolat lényegét, 
mára átfogalmazva az egykori konyha funkcióit. Mások a kony-
hában a hagyományt látták, felhasználva a szép deszkamennye-
zeteket, a háromosztatú házban konyhát, nappalit, és az utca felé 

dolgozószobát javasoltak, és a hálók kerültek részben a padlásra, 
részben a bővített részbe, mert öregségére valószínűleg senki sem 
akar fel-le mászkálni.

A saját házam esetében nem választhattam ezen megol-
dások egyikét sem. Mert tovább bővítve a házat, hátrafelé, 
szüleim házának tájra való kitekintését szűntettem volna 
meg. Ez pedig éppoly fontos, mint a konyha. Ha nincs kap-
csolat a tájjal, rosszul működik a ház, ha nincs nagy konyha, 
nincs is család.

Sok megoldási lehetőség közül végül is a legradikálisab-
bat választottam: az egykori tisztaszoba helyébe a konyhát, a 
kamrát és a lenti fürdőt alakítottam ki. A közepső ház a lebon-
tott verandát is magába olvasztva tovább bővült az udvar felé, 
ebből lett a nappali, míg az egykori konyhába került a vizes-
blokkos kandalló.

A három tér pedig üvegajtóval, illetve eltolható, üvegezett 
ajtóval egymásba nyitható, naggyá varázsolva a kicsi tereket.

Az elrendezésnél egyszerű logikát próbáltam követni. A 
szemetelést vettem figyelembe. Régebb minden szemetelés a 
konyhában történt. Mára – a gépkorszak óta – a konyha szin-
te laboratórium. A fával való fűtés mocskolással jár, ezt nem 
akartam átcipelni az egész házon. Ugyanakkor nem akartam 
kazánt sem a pincében. Mindig is szerettem a duruzsoló kály-
hát, a kandalló lángja pedig további ráadás. Persze, ez sem az 
ideális megoldás, mert így a konyha elszakadt az udvartól, és 
feltárult az egész falu előtt, mi is folyik nálunk a konyhában. 
Élet, három aranyos gyermekkel.

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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ele volt a légkör aggodalommal, feszültséggel. 
Állandóan rossz híreket hallottunk, minden 
családban történt valami szomorú: valaki fel-
iratkozott, valaki kint maradt, valaki átszökött, 

valakinek nem sikerült a felvételije, valakit Dobrudzsába 
helyeztek, valaki kimaradt az iskolából, mert terhes lett, va-
laki meghalt, mert „hozzápiszkált” valaki, valakit büntető-
századba soroztak, valakit megvertek a rendőrségen, valakit 
behívtak a szekura, valakit feljelentett valaki, valaki eltűnt, 
valaki elvonókúrára került, valaki összeroppant...

Valami eltűnt az életünkből, ami nélkül nincs tervezés, jö-
vőkép, értelem: a holnap biztonsága, a magabiztosság. Mun-
kahelyi gyűléseink is kezdtek félelmetesek lenni. Ott ültünk, 
halkan diskurálva, több mint százan a hatalmas tanáriban, 
aztán nyílt a terem ajtaja, és fontossága szigorú tudatában 
merev, titokzatos arccal, libasorban bevonult a vezetőgarni-
túra, élén a kiküldöttel, aki aztán, ítélőbíróhoz hasonlóan, ki-
nyilatkoztató hangon levonja a konklúziót: „Elvtársak! Nem 
lehetünk elégedettek!...”

Jegyzőkönyvet írtam és veszettül javítottam, hogy le ne 
vájjam a bőrömet idegességemben a három-négyórás idióta 
szócséplés alatt. Annyi időt töltettek velünk gyűléseken, po-
litikai körökön, politikai információkon, pártegyetemen, ka-
tonai kiképzésen, alkalmi rendezvényeken, szimpóziumokon 
– amelyekre odatereltek –, a heti egy módszertani napon, 
ahol unalmas szakdolgozatokat, nyílt órákat hallgattunk, 
hogy egyetlen dolgozatot, felmérőt sem kellett hazavinnem, 
állandóan, mindenhol javítottam, legalább nem éreztem el-
fecséreltnek az időt. Torkig voltunk a sok időrabló, abszurd 
tevékenységgel, az ingyenmunkával. Én például tizenegy osz-

tályban tanítottam, 22 órát a fizetésemért, 12-őt ingyen s ez 
a 40-45 létszám mellett havonta több ezer oldal javítanivalót 
jelentett, meg rengeteg tanuló vizsgáztatását, szintén ingyen, 
románból.

Ösztönösen éreztük, hogy az emberek tűréshatárát so-
káig már nem lehet továbbfeszíteni, de a menetelés egyre 
szigorodott, reménykedni csak a csodában tudtunk már. 
Minden januári tomboló születésnapi ünnepléskor közelebb 
éreztük megváltásunkat, nem élhetnek örökké, vigasztaltuk 
magunkat nem keresztény módon, színes tévénken a Házas-
pár sárgás-fonnyadt arcvonásait fürkészve, főleg ha mezőn, 
napfényben tapogatták a kukoricafejeket, morzsolgatták a 
gabonakalászokat.

A napi politikai, társadalmi kudarcokat otthon, a csa-
ládban gyógyítgattuk. Tucatlakásunk sziget volt és búfe-
lejtő. Nyolc év alatt legalább ötször forgattuk át a berende-
zést, raktuk át a betonfalba fúrt tipnikre a rengeteg képet, 
hogy mindig öröm legyen a hazaérkezés, még akkor is, ha 
petróleumlámpa, vagy gyertyaszag kísérte is őszi-téli esté-
inket. Hétvégeken, ha nem utaztunk vagy nem kirándul-
tunk, akkor barátainkkal volt tele a lakás. Mégis az utolsó, 
’89 előtti külföldi utunkról hazaérkezve, úgy döntöttünk, 

hogy lakcímet változtatunk. Annyi volt a tiltótábla beszür-
kült, beszűkült életünkben, hogy egy nagyobb lakásba való 
költözés kitörési, töltekezési esélyt jelentett. A Szív utcai 
harmadik emeleti, négyszobás lakás a kérvény beadása után 
szinte azonnal az ölünkbe pottyant: akkor már hónapok 
óta állt üresen, egy olyan fejesnek kiutalva, akinek nagyvá-
rosi felesége nem akart vidékre költözni. Így végül mi tet-
tünk szívességet a pártgazdaság lakásügyi osztályának és a 
közüzemeknek, hogy félóra gondolkodás után elfogadtuk 
a kiutalást. Két hónapig tartott az egyetlen csempe nélküli, 
sötétzöld olajfestékkel bemázolt fűtőtestekkel, ablakkere-
tekkel borzasztó látványt nyújtó, egész télen ingyen fűtött, 
jól kiszáradt vadonatúj lakás rendbetétele.

Két hónapig szólt a hardrock kazettás magnóról a 
szomszédaink fülébe, mert a mester, aki a munkát vállalta, 
szakiskolás tanítványaival dolgoztatott. Mi csak az anyag-
beszerzés odisszeájával és a kifizetéssel foglalkoztunk. 
Csempéket, padlókockákat férjem teljesen ismeretlenül 
egy szépen fejlett Gostat-csirkével és két Ceddar sajttal 
„bótolt” – persze a számlákat kifizetve – a kolozsvári fa-
janszgyár igazgatójával, fehér olajfestéket Bukarestből, 
parkettalakkot Szentgyörgyről szereztünk, baráti protek-
cióval. Két évig törlesztettük a két CAR-kölcsönt, de úgy 
éreztük, megérte. Kéterkélyes, két fürdőszobás, minden-
kinek külön szobás „luxuslakásban” laktunk a nyomor-
kommunizmus utolsó éveiben. Amit aztán a felszabadulás 
utáni infláció nyomán egyhavi előlegemből meg is vásárol-
tunk. Így lettünk a történelem tréfája nyomán, küszködés 
nélkül „vagyonos” emberek!

„Stima noastră şi mândria...!”

Szív utcai hardrock
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