
Néhány tájnyelvi jelentéssel is bíró köznyelvi szó felsorolása után a birtokos személyragok és jelek (fejit, kezit) és a tárgyragok 
(tégödöt, asztot) használatáról olvashatunk. 

A névmások közül a köznyelvi mi, ti, engem, téged, titeket alakok helyett a mü, tü, ingöm, tégöd, tütököt szavak 
gyermekkorom emlékét, Nanókám ízes beszédét idézik fel bennem. De arra is emlékszem, hogy a múlt idő régies: nézém, 
nézéd, nézé, nézénk, nézétök, nézék alakjaival is ő ismertetett meg, s amikor nem fogadtam szót neki, így figyelmeztetett: „Ha te 
úgy, én is úgy!” Úgy emlékszem, hogy szintén tőle hallottam a „Le is út, föl is út” igekötő nélküli, tömör mondatot is. Most 
szívesen olvastam ezeket a szavakat, mondatokat a kolleganő könyvében. 

Ugyanígy szívesen böngésztem át a szenterzsébeti család- és személyneveket, a becézett alakokat, a faluban használt 
nyelvjárási alakokat, a megszólítási és köszönési formákat, hiszen én is Nanókámtól tanultam meg az „Adjon Isten!”-t és 
hallottam az „Isten segítse a munkájokban!” köszöntést. Örömmel fedeztem fel a könyvben a „Na, te gyönyörű mákvirág”, 
Szenterzsébeten használt, tréfás mondatot, hiszen Nanókám is így fejezte ki nemtetszését, ha rossz fát tettem a tűzre. A szerző a 
szenterzsébeti tájnyelv egyik sajátosságának tekinti a faluban jelentős számban élő cigányok szavait, kifejezéseit is, néhány 
példát fel is sorol. Az étkezések és az elfogyasztott ételek nevei mellett a kölcsönkérés, a házi mértékegységek (vékás, kupás), 
valamint a háziállatokkal kapcsolatos kifejezések is helyet kaptak a kötetben. A frustok szóra ma is emlékszem, nekem is 
kedvencem volt a Nanóka lapótyája, a vékás földről nem tudtam, hogy mi az. Imre bátyám lovával, tehenével sokszor jártam 
legeltetni, a csá!, hó! curikk! szavakat pedig akkor ismertem meg, s később megmagyarázhattam kolozsvári diákjaimnak is. 
Különös figyelemmel olvastam Szenterzsébet dűlőneveit, hiszen falusi magyartanár koromban diákjaimmal mi is összeírtuk a 
Fekete-Körös menti Gyantán és a Sebes-Körös mentén, Réven a határ megnevezésére szolgáló főneveket. 

Gyermekmondókák, szólásmondások, rövid történetek és egy rövid, székelyszenterzsébeti nyelvjárási szöveg zárja a könyvet. 
A szerző zárógondolatai, következtetései után a felhasznált irodalom és tárgymutató található. Úgy gondolom, hogy Nagy 
Emma tanárnő munkája, „kis hombárba gyűjtött búzaszemek” édes anyanyelvünk tájnyelvi szépségét, gazdagságát felvillantva 
valóban „lelki táplálékul” szolgált, s ezt a nyelvi táplálékot köszönöm, köszönjük! 

 

 

 

Fogarassy Miklós (1939–2013) 
 
74 éves korában elhunyt Fogarassy Miklós, a nagy kritikus és művészettörténész, olvasáskutató és – éppen nem utolsó sorban – 
kiemelkedő jelentőségű könyvtáros, könyvtári szakember és szakíró. Halmozottan előnyös és halmozottan hátrányos helyzetből 
indult. Édesapja Horthy hadseregének kiemelkedő tehetségű vezérkari ezredese volt, édesanyja hatalmas irodalmi műveltségű, 
minden világnyelven anyanyelvi színvonalon tudó, beszélő grande dame volt. Édesapja azonban „eltűnt” a doni fronton, ahová 
önként jelentkezett csapatszolgálatra. Édesanyját és nővérét – persze vele együtt – kilakoltatták. A krisztinavárosi nagypolgári 
otthonból valahová a Hortobágy környékére transzponálták. Édesanyja később sem térhetett haza Budapestre, Pápán jelöltek ki 
neki lakhelyet, nyelvtanításból élt (tengődött) élete végéig. „Természetesen” Miklóst sem vehették föl az egyetemre, különböző 
pesti könyvtárakban volt raktárosgyerek. Majd, az idők jártával mégiscsak elvégezhette – estin – az egyetemet. Könyvtáros lett. 
Hatalmas műveltsége, kiemelkedő nyelvtudása révén egyre jelentősebb könyvtári posztokra vált alkalmassá. Sokféle állást 
töltött be a Könyvtártudományi és Módszertani Központban. Vezető (osztályvezető) sohasem lett, de több területen is egészen 
páratlant produkált. Bényei Miklós mellett ő volt a hazai helyismereti kutatás kiemelkedő nagyja, a könyvtári helyismereti 
munka nagymestere, felelőse. Majd – egészen más területen – ismét csak országra-világra szólót alkotott. Vargha Balázs után ő 
lett a gyermekkönyvtári munka legfőbb felelőse. Személyesen ismert minden gyerekkönyvtárost, instruálta, segítette őket, 
elméletileg is sok nagyszerűséget publikált e témában. És közben, mintegy mellesleg, a modern, sőt posztmodern magyar 
irodalom vezető kritikusává vált, akinek bírálatait a legnagyobbak (többek közt Mészöly Miklós, Tandori Dezső és sokan 
mások) igazolták vissza. De művészettörténész is lett. Vermeerről szóló könyve szenzáció volt és maradt mindmáig. 
Rembrandtról készülőben lévő monográfiája – sajnos – csak néhány remek tanulmányig futotta. Fogarassy Miklós kiemelkedő 



tehetség volt, egyike a „nagyoknak”, nem csak a mi szakmánkban. Halála azért is tűnik tragikusan korainak, mert még tele volt 
tervekkel, készülő művek kezdeményeivel. A tehetség, kivált a kiemelkedő tehetség nem szolgálhat mintául, például. Az 
azonban igen, hogy jó, igazi könyvtáros is csak az lehet, aki valóban és elmélyülten művelt, aki nemcsak szakmájának tudója, 
hanem „mindenhez ért”. 
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