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Nagy Emma, nyugalmazott nyelvszakos tanárnőnek jelent meg nemrég 
könyve Székelyszenterzsébet tájnyelvéről A több mint százhetven oldalas kiad-
ványban a szerző szülőfaluja tájnyelvének aprólékos felleltározására, leírására 
törekedett. A tudományos igénnyel készített helyzetrajz a falu nyelvi állapotá-
nak látlelete. A település történetének egy olyan pillanatában íródott, amikor a 
faluközösséget és annak nyelvét, magyarságát végveszély fenyegeti. 

Székelyszenterzsébet Székelykeresztúrtól 8 km-re nyugatra, a Magyarós 
patak két oldalán fekszik, Hargita megye délnyugati csücskén. Neve 1332-ben 
fordult elő először a pápai tizedjegyzékben. Szent Erzsébetnek szentelt közép-
kori temploma ma már nem áll. Orbán Balázs „partiumnak” nevezte a telepü-
lést, mert „csak később lett a Székelyföldhöz, illetőleg Udvarhelyszékhez csa-
tolva”. Ma közigazgatásilag Újszékelyhez tartozik. Eldugott falu, ahol számbeli-
leg egyre inkább kisebbségbe kerül a székely közösség a hajdan jobbágyként 
betelepített, egyre nagyobb teret nyerő cigánysággal szemben. 1992-ben 1103 
lakosa volt, ebből 736 magyar, 361 cigány, 6 román. Zsidó Ferenc szociográfiai 
írása szerint 2002-ben a lakosság több mint 60%-a cigány volt (1126 lakóból 
672 cigány). És ez a jelenség csak erősödik. 

Jelenleg évente kb. két magyar, tizenöt cigány születik, és ez az arány 
megmarad az iskolai osztályokban is. Már cigány származású pedagógus is 
munkálkodik a roma lakosság szellemi felemelésén. Kincses Kálmán, a falu re-
formátus lelkésze nagy hivatástudattal a szószékről – és más tevékenységével is 
(például barantázással) – a megmaradásért, a harmonikus együttélésért hadako-
zik. De a többi értelmiségi, a faluhoz kötődő pedagógusok is egyre többet tesz-
nek a túlélésért, az önmentésért. Az elöregedett magyar lakosság nagy része 
földművelésből, állattenyésztésből él. Nyomasztó gond, tabutéma körükben a 
számbeli fogyás. A falu számára pozitív magyarságélményt jelent ez a könyv is, 
megtartó erő az idő sodrában. 

Beszédes, amit a copyright oldalon olvashatunk: Szerkesztette és lektorál-
ta: Szabó Kálmán Attila (nyugalmazott tanár, a szerző öccse). Gondozta és saj-
tó alá rendezte: Nagy Domokos (a szerző fia). Támogatták a kiadást Újszékely 
Község Polgármesteri Hivatala és a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium 
1961, 1966 és 1971-ben végzett véndiákjai. És más magánszemélyek is, akiket a 
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könyv ezen az oldalon nevesít, vagy akiknek köszönetet mond a szerző az elő-
szó végén. Ebben a kontextusban a támogatás is tett értéket kap. A Nagyok, a 
Szabók és a többi támogatók áldozatkészsége azt bizonyítja, ők is egyetértenek 
a szerző kijelentésével: „Nagyon szép, magasztos és tiszteletre méltó dolog szeretni 
anyanyelvünket és tájnyelvünket, amelyen naponta fejezzük ki gondolatainkat, érzel-
meinket”. Ezért ez a szép szellemi kaláka, ezért segítik a szerzőt „a globalizáció 
veszélyeztette szavakat, nyelvváltozatot virágcsokorként átnyújtani az utókornak”. 
Vajha egyre több falun született, vagy falun tanító pedagógus áldozatkészsége 
nyilvánulna meg a hagyományok gyűjtésében, átszármaztatásában, leendő fa-
lumonográfiák írásában! 

Nagy Emma „adott és szerzett ismeretei” alapján írja le szülőfaluja táj-
nyelvét. Azon a véleményen van, hogy nemcsak a hangtani jelenségek különbö-
ző kiejtésének tökéletes rögzítésével lehet nyelvünk jelenlétét, fejlődését, válto-
zásait leírni, hanem más úton-módon is. A szerző a tudományos bemutatás 
mellett megközelíthetőségre, közérthetőségre törekedett, hisz elsődleges célkö-
zönségét Szenterzsébet mai és majdani lakói képezik. Mellettük – úgy érzi – a 
kolozsvári Bolyai Tudományegyetem magyar tanszékének hajdani tanárai fog-
ják a kezét, és figyelő szemmel követik munkáját. Hisz valaha az ő irányításuk-
kal ismerkedett a nyelv, a tájnyelvek világával. 

A kötet tartalma szerint tankönyv is lehetne: „Kis magyar nyelvészet 
mindenkinek”. Tanáros, áttekinthető a szerkezete, logikus felépítése alkalmassá 
teszi erre. A könyv elején lévő „prelúdiumban” szociolingvisztikai célt fogal-
maz meg a szerző: „Munkámat mindenekelőtt falustársaimnak, a régi és új nemze-
déknek szánom. Bátorítani szeretném őket a tájnyelv használatára, megtartására, de 
hinni szeretném, hogy könyvemet érdeklődéssel lapozza minden olvasó, aki szív-
ügyének tekinti édes anyanyelvünket”. 

Az előszó után a szülőfalu térben és időben való betájolása következik. 
Valamint a hely értékteremtő szellemének a megragadása, hisz a Nagykút a leg-
nagyobb szárazság idején sem apadt ki, s a szomszéd falvaknak is tudott adni 
éltető vizéből. Mint ahogy a falu tudott, tud adni szellemi értékeiből. 

Az Egy kis nyelvészet gyűjtőcím alatt szó esik a nyelvről általában, a magyar 
nyelv helyéről a világ nyelvei között, a nyelv fejlődéséről, a nyelvről, mint a 
nemzet és az egyén éltető közegéről. A helyi tájnyelvről való értekezést a nyelv 
függőleges és vízszintes tagolódásáról, a beszédhangokról, a hangtani jelensé-
gekről, az e hang túlterheltségéről szóló részek előzik meg.  

A harmadik, legterjedelmesebb, Székelyszenterzsébet tájnyelve című fejezetből 
megtudjuk, hogy ez a tájnyelv a székely nyelvjárás része, azon belül is a székely-
keresztúrihoz áll a legközelebb. A falu nyelvjárási félszigetként értelmezhető, 
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hisz két, nagyobbrészt román lakosságú falu (Románandrásfalva és Sárd) közé 
van beékelődve, de ugyanakkor kapcsolódási felülete van a tömbmagyarsággal 
is. Az elszigetelten, széleken való elhelyezkedése miatt, a vízgyűrű-elméletnek 
megfelelően egyedi realizációkat teremtő, hagyományőrző hely ez a település. 
Fontosnak tartja a szerző, hogy megjegyezze: mivel a szenterzsébeti tájnyelv-
ben nincsenek sajátosan ejtett fonémaváltozatok, azt fonetikai jelek használata 
nélkül mutatja be. Egyéni gyűjtés eredményeként sok-sok példát sorakoztat fel 
a helyi tájnyelv feltárt jellegzetességeire: köznyelvi és tájnyelvi kifejezések ösz-
szevetésével az ő-zésre, á-zásra, magánhangzó-cserélődésre, mássalhangzó-
cserélődésre, a hangok lágy és kemény ejtésére, a szókészlet különböző változá-
saira. A jelenségeket tájnyelvi példamondatokkal is illusztrálja. Érdekesnek tű-
nik, hogy Szenterzsébeten az énekek éneklésekor nincs ő-zés. Sem templomi 
énekek, sem népdalok esetében!  

Mintegy harminc oldalon keresztül következik a szenterzsébeti tájszótár, 
aztán szókincstani, alaktani megfigyelések. Csak a nyelv, az anyatájnyelv sze-
relmese tudhat ennyi és ennyire aprólékos megfigyelést tenni szerelme tárgyával 
kapcsolatosan! Ezt olvasni kell, ízlelgetni. 

A falubeli család- és keresztnevek, becenevek, a megszólítás, a köszönés 
formulái, rokonságmegnevezések rendszerében kalauzol a szerző, az étkezések, 
kölcsönkérés, házi mértékegységek, állatokkal kapcsolatos kifejezések, dűlőne-
vek világában. Nem tudni miért elmaradtak – hiányoltuk – a dűlőnevekhez fű-
ződő magyarázatok. Mazsolaként teszik ízesebbé, kedvesebbé a tudományos 
adatok sorát a szenterzsébeti tájnyelvben ismert cigány kifejezések. A százado-
kig tartó együttélés természetesen nyomot hagyott a falu nyelvhasználatában, 
akár kölcsönzések által is. Például: Dikk, hol járok álmomba! (Vagyis képzelő-
döm). Ízelítőt kapunk a gyermekmondókákból, szólásmondásokból. A könyv 
egy tájnyelvi szöveggel zárul, mintegy bizonyítandó, hogy a tájnyelvi változat 
nem értéktelenebb, mint a köznyelvi, irodalmi nyelv. Csak más. Csakúgy alkal-
mas hangulatos, érzékletes, színes közlések alkotására. Olyan nyelvi kód, ame-
lyet érdemes tanulmányoznunk, átmentenünk az utókornak: „Én osztán el 
kellött aggyam a fejőstehent, hogy kifizessem a kárnak felit, amit ahajt jettömbe meg-
ígértem. De kifizettem, me ugyebár aszongyák, hogy minden Hajdó szavatartó, s én 
nem szeretöm a pörösködést”.  

A könyv zárómondataival szólva:  
„Nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az anyanyelv megőrzésére irányuló nevelő-

munkára, különösen az ifjúság körében. Minden szép szó, kincs és erő. A jó, zama-
tos tájnyelv a lelki együvé tartozást erősíti. Az anyanyelv ápolása mindennapi feladata 
minden jóérzésű magyarnak.”  
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A szövegtömb végén lévő tárgymutató tar-
talmazza a könyvben említett összes tájszót. Segít 
visszaszármaztatni azokat a székelyszenterzsébeti-
eknek, akik teremtették őket. Úgy vélem, a könyv 
a szaktudomány számára is szolgáltat értékes, iz-
galmas információkat. 

 A nyelv az én udvarom, az én váram. Sza-
vakból is lehet múltat, jelent és jövőt építeni. 
Nyelvében él a nemzet, és az egyén is – üzeni 
könyvében Nagyné Szabó Emma. Nyelvmentő, 
tájnyelvmentő könyve az önmagunkért való küz-
dés egyik eszköze. Adja Isten, hogy a hozzá fűző-
dő remények beteljesüljenek! 

 
 

 

 

   
 


