
A kis palócok még tudnak hangsúlyozni 
 

 

Az ELTE Kossuth Szónokversenyén ismertem meg Szanyi Máriát, fel-

vidéki versenyzőket hozott ide. A Bárczi Alapítvány kiejtési különdíja átadá-

sakor mondott indoklásom adta neki az ötletet, hogy meghívjon zsűritagnak 

népmesemondó versenyükre. Ő maga matematikatanárból lett néprajzos és 

muzeológus. Nyugdíjasként is sokat dolgozik a felvidéki magyarság nemzeti 

tudatának megőrzéséért. Ő szervezett be egyszer a komáromi alapiskolában 

tartott Kincskeresők országos verseny zsűrijébe is, ahol a diákok lakóhelyük 

valamilyen – igen változatos – értékét mutatták be. A népmesékkel nemcsak 

akkor foglalkoztam, amikor gyerekeimnek meséltem őket, hanem akkor is, 

amikor alapítványunk népmesés könyvét összeállítottam, hát örömmel fogad-

tam ezt az újabb felkérést. Be is csomagoltam egy kisebb bőrönd könyvet a 

díjazáshoz való hozzájárulásként. 

A verseny pünkösd hétfőjére esett. Huszár László, a Csemadok Művelő-

dési Intézetének igazgatója, a verseny szervezője vitt kocsiján Párkánytól 

Rozsnyóig. Tőle tudtam meg útközben a részleteket. Évek óta van népdalver-

senyük, szavaló versenyük, a mesemondó versenyt csak harmadik éve terjesz-

tették ki palócból országossá, de már azon töri a fejét, hogyan tudná kibővíteni 

bábozással. A szakmai rendező Varga Norbert volt, az ő javaslatára nevezték 

el a versenyt Ipolyi Arnoldról, a Felvidék XIX. századi fiáról, aki sok más 

tevékenysége mellett – régész, püspök, akadémikus – elsőként gyűjtött nép-

meséket, különös, hogy semmit sem tudtunk róla. A kiírásban előnyként jelöl-

ték meg a népviseletet, a tájnyelv használatát és a helyi kötődésű mesék elő-

adását. 

52 versenyző került be a döntőbe – a helyi selejtezőkön tehát már sokkal 

többen foglalkoztak a népmesékkel. Óvodás kortól felnőtt korig lehetett ne-

vezni – felnőttek csak ketten vettek részt, akik gyerekeket is hoztak. Két zsűri 

volt, én a kicsiket és a legnagyobbakat hallottam. Majdnem mindenki népvise-

letben jött, aki nem, az is hasonló jellegű ruhában. A legtöbben palóc kiejtés-

sel beszéltek, ennek több változatát is lehetett hallani: többnyire csak rövid és 

hosszú á-t használtak, az á csak néhánynál volt az a-hoz hasonló színezetű, és 

egy fiú ejtette diftongussal, mint mondták, ő sokat van nagyapjával együtt. 

Kevesebben voltak a Csallóközből, az ő kiejtésük a kisalföldivel azonos, mind 

ők, mind a palócok természetesen különbséget tettek az e és ё hang között. Í-

zést is lehetett hallani két mátyusföldi gyermeknél. E változatosságban meg-

mutatkozott a magyar nyelv egysége, hiszen az eltérő kiejtés ellenére minden-

ki mindenkit megért. A néhány különleges táji szó jelentése a szövegkörnye-

zetből kiderült. Nyelvjárástól függetlenül mindenki tisztán, érthetően beszélt, 



kifejező hanghordozással, senki sem hadart. Némelyiknél érezni lehetett, hogy 

mondatról mondatra betanították, de jól tanították be. Az óvodások nem kán-

táltak, az iskolásoknál sem fordult elő a nálunk szokásos felolvasó hanghordo-

zás. A Magyarországon gyakori rossz kérdő hangsúlyt, (az utolsó szótag föl-

emelését) csak két gyereknél figyeltem meg.  

Meg kell emlékezni a rozsnyói vendéglátókról is. A szünetben a ver-

senyzők által magukkal hozott süteménykülönlegességeket lehetett kóstolni. A 

polgármester erre a napra egészen átadta a történelmi városházát a versenynek. 

A díszteremben volt a megnyitó, a díjkiosztó, délután a gyerekeknek színielő-

adás, játszóház, táncház, mialatt a zsűri a hosszú, díszes tanácsteremben érté-

kelte a teljesítményeket. Reggelit, ebédet és vacsorát a pinceétteremben szol-

gáltak föl. 

A rendezvény hangsúlyozott célja a nemzetmegtartás volt, mert bizony, 

mint elmondták, nagyon fenyeget a beolvadás. Sok magyar szlovák iskolába 

íratja gyerekeit. Aki egy ilyen élményben részesült, mint ez a verseny, az alig-

ha fogja elfelejteni, hova tartozik. Hazafelé jövet azon törtem a fejem, ki tudna 

Magyarországon is megszervezni hasonlót. Mert a maradék ország ifjúságában 

sem ártana erősíteni a nemzeti tudatot. 

 

Buvári Márta 


