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Kevés olyan népcsoportunk van, talán a székelyt kivé-
ve, amely iránt -- főként az elmúlt században -- oly nagy
volna az érdeklődés, mint éppen a palócság iránt. Barabás
Jenő írja, hogy "miután az okleveles forrásanyag igen gyér
ismereteket tárt fel erről a népcsoportról, a figyelem
nyelvük és kultúrájuk megismerése felé fordult, abban re-
ménykedve, hogy az eredetükre vonatkozóan majd felvilágosí-
tásuI szolgál. Szinte palóc divatról beszélhetünk" (Módsze-
rek és feladatok. Palóc Kutatás I, Eger, 1968, 16).

A Tudományos Gyűjtemény című folyóirat már megindulá-
sának évében "Jutalom Tétel"-t tett közzé a palócság ismer-
tetésére (TudGyűjt I, 1817, 114--6) "Egy Hazafi" aláírás-
sal: "Több század óta laknak országunkban a Palótzok, s
több század óta. állandóan fenntartották régi magyarságokat,
s mai napig is kevésé esméretes nyelvbéli különösségeiket,
bár a Magyar Nemzet nagyobb része, engedvén a változó szo-
kásoknak, őseink nyelvét sokakban igen elváltoztatta ••• Nem
tészen azért haszontalan, vagy nevetséges munkát, ki a Pa-
lótzságot ugy mint ohajtom, hitelesen leírja, s ámbár a
Magyar Irók inkább hazafiui szeretetből, vagy ditsőség ösz-
tönéből, mint sem jutalom várásból dolgoznak, még is tse-
kély értékemhez képest örömest T ize n két T s á -
s zár i Spe c i e sAr any o t ajánlok azon derék
és szorgalmas Földimnek, ki ohajtásomat legszerentsésebben
kielégíteni fogja.

A készítendő Könyvnek tzime az lenne:» A Palótzság
Esmertetése különféle tekéntetben.« Fő szakaszait pedig
ezek tennék:

1) A Palótzságnak Geographiai Esmertetése •••
2) A Palótzságnak Természeti Esmertetése •••
3) A Palótzság Vallásbéli Esmertetése ••.
4) A Palótzságnak társaságbéli, és magános

életbéli Esmertetése
5) A Palótzságnak Nyelvbéli Esmertetése .••"



A felhívás után két évvel ugyancsak a Tudományos Gyűj-

teményben jelent meg Szeder Fábián (1794--1859) A Palóczok

című munkája (TudGyűjt VI, 1819, 26--46). A mű a maga nemé-

ben úttörő vállalkozás, tulajdonképpen ez az első magyar

nyelvjárási tanulmány. Szeder "Nemzetünk pontos megismerése

mia.t:t" tartja fontosnak a különböző magyar népcsoportok,

köztük a palócság etnikai sajátosságainak a vizsgálatát. A

tanulmány bevezető sorai vallomásértékűek: "A mi engemet

illet, csekély tehetségem szerint szívesen kinyilatkoztatom

tapasztalásaimot, és a Palócz Magyaroknak, a kik között

születtem és nevelkedtem, és a kik eránt, tőlük távollétem-

ben is szüntelen való figyelemmel voltam, nyelveket és szo-

kásaikot híven ábrázolom" (Szeder i. m. 26).

Foglalkozik a népcsoport körülhatárolásával is. Pápay

Sámuelt idézi (27), aki A magyar Literatura Esmérete Clmu

munkájában (Veszprém, 1808) erről a kérdésről így nyilatko-

zik: "A Palótzok pedig legjobban megkülönböztetik magokat

Nógrád, Gömör, Borsod és Heves Vármegyék öszveütköző vidé-

keinn, az ő igen tsudálatos s írás által alig előadható

szóejtések által •.." Szeder szerint pedig: "A Nógrád, N.

Honth, Gömör, Borsod és Heves Vármegyei Magyarok többnyire

Palóczoknak neveztetnek" (26). 6 tehát saját szülőmegyéjé-

vel, Honttal bővíti a számításba vehető területet.

Reális látásmódjára jellemző, hogy észreveszi az ej-

tésbeli különbségeket a vizsgált helységek között, sőt mi

több, egyetlen helységen belül is. Mint írja: "Arról is

mindjárt eleintén teszek említést, hogy nem mindenhol egy

mértékben van a szóejtés, egy helyett palóczosabb az, mint

másutt, sőt azon egy helységben is látni ebben különbözést"

(28) •

A dolgozatban a hang-, alak- és mondattani jellemzést

(27--31) népnyelvi szöveg követi köznyelvi párhuzammal,

kiejtési és tájszómagyarázattal (31--8), majd 118 tájszót

közöl -- ahol szükséges, utalva a szó eredetére --, végül a

palóc néprajzzal foglalkozik (41--6), de itt is a tárgy és

a szó, az elnevezés szoros egységét tartja szem előtt. A

hangtani jellemzés, a fonetikus rögzítés természetesen ma

már felülbírálatra szorul. A kor szintjén nem is várhatunk

többet, ám az alak- és mondattani megfigyelései, közölt

tájszavai kiállták az idő próbáját. Nem véletlen, hogya

századvégen Bartha József A palóc nyelvjárás című dolgoza-

tában (Nyr XXI, 1893,), illetve a jelen század elején Berze

Nagy János A hevesmegyei nyelvjárás című tanulmányában (NyF

XVI, 1905,) alapműnek tekinti Szeder Fábián közleményét.



Szeder később még két alkalommal foglalkozik palóc té-
mával a Tudományos Gyűjteményben: első írása (TudGyűjt XI,
1821, 63--71) a népcsoport eredetéről szól -- itt nyelvjá-
rási anyag nélkül, a másikban pedig (TudGyűjt II, 1835, 3--
41) két korábbi munkáját vonja össze és újabb tájszavakkal
bővíti. Az utóbbi tanulmány előszavában utal arra, hogya
palóc nyelvjárás értékeire először tanára, Révai Miklós
hívta fel a figyelmét (i. m. 4). Hivatkozik Horvát István
hozzá írt elismerő levelére is (megjelent TudGyűjt II,
1835, 4.), amely őt további munkára sarkallta.

Szeder Fábián tanulmányai később hatással voltak Hol-
lók Imre dolgozatára (Észrevételek a Gömöri barkók szójárá-
sáról. Tudománytár IX, 1836, 60--4). Hollók összevetése
alapján a barkók nyelvjárása egyezik a palócokéval. Ugyan-
csak Szeder Fábián munkáinak ihletésére készült Szabó Ist-
ván értekezése (Karancs-vidéki palócz nyelv. TudGyűjt 1,
1837, 43--66). Szabó nyolc esztendeig élt Nógrádban, és
megfigyelései alapján főként hangtani jellemzését adja a
nyelvjárásnak. Munkájának értékét rontja a "Holmi" című
fejezet (i. m. 51--61), amelyben Horvát István délibábos
nyelvészkedésének etimologizálását követi (vö. Szücs 1936,
28--9). .

A ~éma kapcsán szólnunk kell az első Tájszótár (1838)
palóc nyelvjárási vonatkozásairól. Ismeretes, hogy ez a ki-
kiadvány feldolgozta az eddig megjelent tájszógyűjteménye-
ket, a rendelkezésre álló kéziratos anyagot és az újonnan
gyűjtött táj szavakat. A Tájszótár összeállításához felhasz-
nált nyomtatott gyűjtemények között szerepelt Szeder Fábián
két tájszójegyzéke, az 1819-es és az 1835-ös, viszont nem
került be Hollók Imre gömöri tájszójegyzéke (ld. előbb) és
Szabó István Karancs vidéki gyűjteménye (i. m.), mivel
mindkettő a szótár szerkesztése közben jelent meg. A kézi-
ratos gyűjtések közül ugyancsak kimaradtak a Tájszótárból
Horváth József Hont és Bars megyei táj szavai (vö. Szücs i.
m. 32--4), s így nem kerültek be később a Szinnyei-féle Ma-
gyar Tájszótárba (1893--1901) sem.

A palóc nyelvjáráskutatás XIX. századi történetéhez
tartoznak Reguly Antal (1819--1858) palóckutatásai is. Re-
guly "Geographiai és ethnographiai jegyzetek" című kézira-
tos gyűjtését az MTA kézirattára őrzi. Időközben nyomtatás-
ban is megjelent "Reguly Antal palóc jegyzetei" címmel
(Eger 1975. Sajtó alá rendezte Selmeczi Kovács Attila).



Ez az anyag mintegy másfél hónapos gyűjtőútnak az
eredménye (1857. szeptember 1-től október 10-ig). Kutatásai
során Reguly nógrádi, hevesi és borsodi községekben járt,
mégpedig Karancsalján, a Fülektől délre eső területen (a
palóc centrumban), illetve a Mátra és a Bükk túlsó (vagyis
az északi) oldalán, Bélapátfalvától Egercsehiig.

Gazdag néprajzi anyaggyűjtésére is a népi terminológia
pontos rögzítése jellemző. Pl.: "Búcsú, egyház napját ven-
dégség-nek hívják, kötő (vortuch), kacala -- a leányoknál a
kék, széles kötő, legényeknél ganga -- vörös pamuttal be-
szőve, ereszet a háztető eleje" stb. (i. m. 48, ill. 95).

Kitér a palóc nyelvjárási sajátosságokra is. Főként
Heves megyei falvakban rögzít szövegtöredékeket fonetikus
lejegyzéssel. Pl.: "Járdánházi beszéd. Kati nana djőjék ki,
valamit mondok -- ezek az ő betűt (értsd hangot) igen
használják. Csehi beszéd. Eözsi kő fő má kapakód meg a fa-
jad, főts ba má" (uo. 83).

Reguly megfigyeléseire a komplex szemlélet jellemző, a
táj (geográfiai vonatkozások), a nép (antropológiai jellem-
zők) és a néprajzi--nyelvjárási sajátosságok megragadása --
az alföldi magyarokkal és a felföldi szlovákokkal való ösz-
szehasonlító eljárással.

Ami a palócság nyelvi emlékeit, irodalmi ábrázolását
illeti, érdekességként említhetjük meg, hogy Horvát István
a Halotti Beszédet a palóc népnyelv legrégibb dokumentumá-
nak tartotta (TudGyűjt IX, 1829, 26). Hivatkozhatunk még
Gvadányi Józsefnek "A mostan folyó országgyűlésnek satyrico
critice való leírása" (1791) című versezetére, amelyet "Egy
Isten mezején lakó Palócz" álnéven jelentetett meg vagy
Gaal Györgynek "A' tudós palótz avagy Furkáts Tamásnak Mó-
nosbélbe lakó sógorurához írott levelei"-re (1803--1804),
különösképpen pedig Mikszáth Kálmán "A jó palócok" 81882)
című örökszép novelláskötetére.

Érdekes színfoltja a palóc területnek ebben az időben
az úgynevezett tájköltészet. Az irányzat tévesen értelmezte
az irodalmi népiességet, voltaképpen Petőfi-epigonizmus,
amely -- kisebb értékei mellett -- provinciálisan volt
folklorisztikus jellegű. Alkotóinak műveiben uralkodó tö-
rekvés a népdalok utánzása, a népszokások rögzítése, s még
a tájnyelv fonetikus lejegyzésétől sem riadnak vissza. Az
itteni tájköltészetnek két ismertebb képviselője van: a
Nógrád megyei Lisznyai Kálmán (1823--1863), a "Palóc dalok"
(Pest, 1852) szerzője és a Mátra vidéki Spetykó Gáspár
(1816--1865), a "Gyöngyvirágok" (Pest 1854) írója. Mind-



kettőjük munkássága igen tanulságos nyelvjárási szempontból
is. Spetykó "Szól a kakukk a Sárhegyen" című költeményében
említi például a kóka szót. Magam is az ő tájszómagyaráza-
tából tudtam meg~ogy "ez egyevégre letört leveles cse-
resznyegallyra kettős száránál fogva szépen körös-körül
aggatott cseresznyebokor, amellyel a vidéken a szülők gyer-
mekeiknek, a legények és leányok egymásnak kedveskedni
szoktak" (Spetykó i. m. 153).

Visszatérve a nyelvjárási gyűjtésre és az anyag közlé-
sére: ebből a szempontból jelentős szerepük volt a megindu-
ló újságoknak, szakfolyóiratoknak. A Tudományos Gyűjtemény
1841-ig jelent meg, mellette elsősorban az Akadémiai Érte-
sítőt (1840), az Új Magyar Múzeumot (1850), a Magyar Nyel-
vészetet (1856) és a Nyelvtudományi Közleményeket (1862)
említhetjük meg. A Magyar Nyelvjárási Bibliográfia 1817--
1949 (szerk. Benkő Loránd--Lőrincze Lajos. Budapest 1951)
tanúsága szerint az utóbbi folyóiratok csak elvétve közöl-
tek palóc tájnyelvi anyagot. Ezen a téren a Magyar Nyelvőr
megjelenése (1872) hoz majd jelentősebb mennyiségi és minő-
ségi változást, -- ez azonban már átvezet a palóc nyelvjá-
ráskutatás történetének a következő szakaszába.
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