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egértem azt a folyamatot, amelynek során meg-
változott az életünk, és ezzel együtt a házaink, a 
településkép és a táj. Régen is volt változás: csak 
lassabban következett be, több generáció alatt 

alakult ki a megváltozott igényekre a válasz, volt idő a jól bevált 
modelleket tökéletesre csiszolni. Ma a falusiak sem úgy élnek, 
mint régen, és sok városi falura költözött. Mivel a parasztházak 
jól működő mezőgazdasági életvitelre és a közösséghez való 
tartozás igényére adtak jó választ – ma pedig nem ilyen szem-
pontok szerint akarjuk őket használni –, ezért sokak számára 
úgy tűnik, óhatatlanul halálra vannak ítélve. Elsősorban azért, 
mert nem használjuk őket, és lepusztultak. Másodsorban azért, 
mert az emberek úgy gondolják, ebben a rohanó világban nincs 
idejük kísérletezni, és valahol a nagyvilágban vagy épp egy fo-
lyóiratban láttak egy házat, ami megtetszett, amiről úgy gon-
dolják, hogy jó lenne nekik, és azt importálják. Harmadsorban 
pedig azért, mert tagjai vagyunk az Uniónak, és az európai 

energetikai előírások kétezer-húsztól félméternyi vastag szigete-
léseket követelnek.

Mindezek ellenére úgy gondolom, kell legyen egy olyan út, 
amely meglévő falusi házainkat karakteresen tovább élteti. Pár 
ház azért menekült meg, mert tájházzá alakították. Párat a mo-
dern után következő posztmodern világ az érintetlen múlt irán-
ti nosztalgiája mentett meg, ezek legtöbbször hétvégi házak, 
vagy alkalmi vendégházak, esetleg  egy skanzen-panzió sejtjei. 
Vagyis: megállt bennük az élet. Pedig azt nem lehet megállítani, 
s egy múzeumban sem lehet lakni. Mert fejlődni kell... és ezek a 
megmentett házak csak cseppek a tengerben.

A huszadik század eleji nagy gazdasági válság után folya-
matosan fejlődünk, és a fejlődést egy főre vetített nemzeti jö-
vedelemben mérjük. Akkor, nyakig a válságban, kitalálták a 
termékek beépített elévülését, mert így hamarabb elromlott, 
hamarabb kellett újat venni, tehát növelhető a termelés, és ak-
kor még bőven volt nyersanyag. A szocializmusban is fejlőd-
tünk, egyenletesen az egész országban: mindenütt lett minden-
féle vállalat, egyenletesen terítve, és a működéshez szállították a 
nyersanyagot az ország egyik végéből a másikba. Ez a termelés 
aztán ezerkilencszázkilencven után nem volt ahogy működjön, 
ha úgy kellett versenyhelyzetbe kerülni, hogy már a nyersanyag 
is drágább volt. Ha úgy történtek volna a kommunizmust cél-
zó szocialista fejlesztések, hogy mindenütt a helyi erősségeket 
fejlesztve fejlődött volna egyenletesen az ország, talán nem itt 
tartanánk. És akkor sem, ha nem alakult volna ki az ipart egekig 
magasztaló, a mezőgazdaságot lenéző új típusú embere a  szoci-
alizmusnak. Aztán aki tehette, külföldre ment dolgozni, s volt 
itthon mihez nyúlni. Itthon meg úgy tűnt, dübörög a faipar. 
Összességében ez is fejlődésnek tűnt, bár ekkorra megfogyat-
koztunk.

Mára ez a sok, folyamatos fejlődés során megépített ház 
fenntarthatatlan. Logikusnak tűnik: ne építsünk újakat. Mek-
kora gazdasági erőforrást kell megmozgatni, hogy fenntartsuk 
az újakat és ne hagyjuk lepusztulni a régieket? Nyilvánvalóan 
többet, mintha felújítjuk és továbbgondoljuk a régieket... Dön-
teni kell, választani, miközben egyre kevesebből lehet építkezni. 
Ha a választás után csak egyre romosabb lesz a környezetünk, 
milyen közérzethez, közbiztonsághoz lesz akkor szükség, hogy 
itt lehessen élni?

Szűkebb környezetemben Tövissi Zsolt építész vette először 
a bátorságot, hogy belevágjon egy falusi ház és porta tovább-
gondolásába. S azzal kiköltözött falura, szépen továbbgondolva 

egy falusi portát egy városi ember számára. Közben felnőtt egy 
fiatalabb generáció építészcsapat, s a tudatosabbak jó érzékkel 
tájba illő dolgokat terveznek, merészen. Egyikük új, ígéretesnek 
ígérkező csűrházat épít a családja számára. Őszintén örvendek, 
ahogy az a projekt alakul, bátran és szépen alkalmazza a fát, 
kortárs és székelyül beszél. És mégis megfordul bennem a gon-
dolat: nem lett volna jobb egy régit felújítani? Nem az új elleni 
tiltakozás, nem a haladás-ellenesség beszél belőlem, sőt nem is 
az irigység. Kritikát is csak ama felismerés mentén merek meg-
fogalmazni, hogy nem igazán sikerült nagyszámban olyan ház-
építési példát mutatni, ami kellőképpen ellensúlyozná a giccset 
és az importházak áradatát. Tehát kell, kötelességünk reális, jó 
példákkal előrukkolni. Mert az emberek tudnak választani, ha 
van amiből. És szeretnék felhasználni a régit, ha van rá mód. 
De elbátortalanodnak, ha nem látják a jó, követendő példát, ha 
nem találnak jó, hozzáértő mestereket, akik tudják, mit lehet 
és szabad kezdeni egy régi házzal. Hol van az a határ, ameddig 
pallérként beavatkozhat, mikor kell képzettebb szakemberhez 
fordulni? Kivitelezőként ezt a tudáshiányt kevesen ismerik be, 
és ezért inkább a régi lebontását javasolják... Úgy gondolom, 
esetenként a bontás lehet reális alternatíva. De akkor hol van-
nak a régi házakból visszanyert, felhasználható, jó minőségű 
építőanyagok? Melyik építőanyag-lerakat forgalmaz ilyeneket?

Lássuk be: sok a tennivaló. Jó példák kellenek. Jó mesterem-
berek, akik merik vállalni a felújítással való nyűgölést, és tudják 
alkalmazni az olcsó, helyi nyersanyagokat, még akkor is, ha ez 
tetemes többletmunkával jár. Csak azok tudnak majd tovább-
lépni, akiknek meggyőződésük, hogy ez az út, ahogyan szerve-
sen továbbalakulhatnak településképeink. Ezért az ácsnak több 
mint ácsnak  kell lennie, a kőművesnek kőmívesnek kell lenni, 
és a terv szellemiségéhez lelket kell adni az épület formába ön-
téséhez. Ehhez kell egy nyilvános, jó mesteremberbörze, ahol el 
kell ismerni a jót, és a rosszul teljesítés esetén a nem  megfelelő-
ek megrostálódnak. Képzést kell biztosítani egy ilyen szemlé-
letváltáshoz. Mert a jól elvégzett munkának értéke kell legyen, 
és egy ajánlatnál nem csak az árat kell nézni, hanem azt is, hogy 
mi van mögötte. Tervezők kellenek, akik szűk költségvetésre 
tudnak lépcsőkben megvalósítható, jó alternatívákat javasolni. 
Olyant, amelyeknél bizonyos munkafázisoknál – ahol inkább 
lelkiismeretesség kell, mint szaktudás, például a szigetelőanya-
gok vázszerkezetbe történő berakásához – használható az ön-
erő, az építtető saját munkája.

Saját házunk építésénél egy ilyen példát akartam mutatni.

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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címül választott elnevezés magyar nyelvi kuta-
tóhálózat neve. Fennállásának 10. évfordulója 
alkalmából a közelmúltban konferenciát ren-
deztek a Magyar Tudományos Akadémián. 

A jelentős tudományos esemény nyitó előadását Péntek 
János kolozsvári nyelvész akadémikus, egyetemi tanár 
tartotta. Rovatunk érdeklődésére az Anyanyelvápolók 
Erdélyi Szövetségének elnöke és a Szabó T. Attila Nyelvi 
Intézet szakmai vezetője készséggel vállalta olvasóink tájé-
koztatását az Akadémián elhangzottakról.

– Mit jelent a Termini?

– A latinban a terminus, termini ’határ, határvonal’. 
Terminus a földek határát védelmező isten. Éppúgy, mint 
a „limes” és a „termini” által határolt terület a római köz-
igazgatási egységek esetében, a külső régiók is védőövezetet 
alkotnak Magyarország körül, az országhatár és a nyelvha-
tár között. A külső régiók nyelvi és kulturális végvárak, a 
„terminisek” pedig e végvárak nyelvmunkásai. A Termini 
mint intézmény a határon túli magyarság fennmaradását 
is szolgálja, e magyar nemzetrészek nyelvének a dokumen-
tálását és a nyelvi jogok érvényesítését. Mindez erősítése a 
magyar nyelv pozíciójának a Kárpát-medencében.

– Hol működnek ilyen kutatóintézetek?

– Kolozsváron és Sepsiszentgyörgyön működik a Szabó 
T. Attila Nyelvi Intézet, Dunaszerdahelyen a Gramma Nyel-
vi Iroda, Beregszászon a Hodinka Antal Intézet, az ausztriai 
Alsóőrben van az Imre Samu Nyelvi Intézet, ez együttműkö-
dik a horvátországi és szlovéniai kutatócsoportokkal.

– Ön miről beszélt?

– Előadásomnak a Vállalt és ránk váró feladatok címet 
adtam.  Az erdélyi magyarság nyelvállapotát, nyelvi helyzetét 
két nagyobb korszakra osztva vizsgálódtam. Ezekről most 
csak vázlatosan szólhatok terjedelmi okok miatt. Az egyik: 
1920–1989-ig, a másik: 1990-től napjainkig. Trianon követ-
keztében a nyelvi egységesülésből szétfejlődés lett. Csupán 
címszavakban: nyelvi elszigetelődés, államnyelvi dominancia, 

kényszerek, korlátozások, államnyelvi lexikális jelek átvétele, 
szerkezeti és szemantikai hatás, kétnyelvűsödés és nyelvcsere, 
szakterminológiák hiánya.

1990 után kedvezőbb folyamat indulhatott meg, a 
kialakult nyelvváltozatok közelítéséhez kezdhettünk. Be-
szélhetünk 90 óta  nyelvi tervezésről, elvekről és célokról. 
Például a szaknyelvekben szigorú egységesítésre, szaknyelvi 
helyreállításra van szükség. Fontos szerep jut a közös magyar 
nyelvnek, más szóval: a köznyelvnek, amely egy-egy régión 
belül is megakadályozhatja a nyelvváltozatok elszigetelődé-
sét és eltávolodását. Szintén fontos az oktatás, a nyelv írott 
változatának elsajátítása is.

Akárcsak az is, hogy az egyetemes magyar standardot/
szabvány-magyart vagy másképp mondva: a normatív 
nyelvváltozatot nem ajánlatos magyarországivá szűkíteni.

– Úgy tudom, a budapesti rendezvényen Tolcsvai Nagy 
Gábor nyelvész akadémikus, egyetemi tanár bemutatta az 
Ön könyvét, amely a konferencia apropóján jelent meg.

– Pontosítanom kell: Benő Attila egyetemi kollégámmal 
írtuk és szerkesztettük a könyvet. Címe: A Termini Magyar 
Nyelvi Kutatóhálózat tíz éve. Tanulmányok, beszámolók, ku-
tatási programok.
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