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BEVEZETÉS
Mottó:
„Minden egyes nyelv a mindenség egy adott modelljét, a világról alkotott egyfajta szemiotikai
rendszert tükröz, s ha a világot négyezer különböző módon írhatjuk le, ettől csak
gazdagabbak leszünk. Ugyanannyi gondot kellene fordítanunk a nyelvek megőrzésére, mint a
környezetvédelemre.”
(V. V. Ivanov)1

Jelen értekezés nyelvészeti, nyelvszociológiai és kulturális antropológiai szempontból
mutatja be két magyarországi cigány közösség nyelvhasználati szokásait. A nyelvészeti
elemzés középpontjában a cigány anyanyelvi oktatás lehetősége áll, így e dolgozat az
oktatásközpontú szemlélet alapján új fókuszpontokat vizsgál.
A dolgozat annak a kérdésnek a tisztázását tűzte ki céljául, hogy a nyelvészeti
kutatásokra támaszkodva milyen lépésekkel lehet elősegíteni azt, hogy hazánkban igény
szerint az anyanyelvükön2 tanulhassanak a roma (cigány) gyerekek az általános iskolában. Az
igény szerint itt annyit jelent, hogy cigány nyelv akkor tanulható az iskolában, ha nyolc szülő
kérelmezi az önkormányzatnál.
Az első kérdés, amelyet e témakörben meg kell válaszolnunk, hogy mely cigány
dialektusok kerülhetnek be az iskolákba.
Az értekezés rámutat arra, hogy a magyarországi cigányok által beszélt romani3 nyelv
dialektusai közül a lovári4 (lókereskedő cigányok dialektusa) válhat esélyessé, hogy a
közoktatásban is megjelenjen, s a cigány gyermekek oktatási nyelveként szerepeljen. A
disszertáció olyan helyi kutatásokon alapuló lehetséges sémát rajzol meg, amely nyelvjárás
vagy dialektus5 alapja lehet egy iskolai kezdő folyamatnak, és rímelve az anyanyelv iskolai

1

Ivanov, 1992. 1-4. o.
E dolgozat keretein belül az anyanyelv fogalma behelyettesíthető az „első nyelv” vagy „vernakuláris
nyelv”fogalmával. A cigány közösségek által használt helyi dialektus az első nyelvi közeg, amelyben a
kisgyermek nyelvileg „megmártózik”, amelynek non-verbális kommunikációját is elsajátítja, amely nyelvi
közegen belül az elsajátított közösségi normáinak megfelelően kommunikálhat. Az anyanyelv ebben az esetben a
többször használt nyelv fogalmát jelenti. Ez esetben ez a két dolog - anyanyelv és az első elsajátított nyelv- a
fentebbiek miatt- nem esik egybe minden esetben, az előrehaladott nyelvvesztési folyamatok miatt.
3
Romani nyelv: a világ roma népcsoportjainak jelentős része beszéli anyanyelvként, illetve a különböző cigány
csoportok közti kommunikációban közlekedőnyelvként. A lovári dialektus a romani nyelv egyik aldialektusa.
(Forrás: 1. internetes forrás II. melléklet)
4
Erdős Kamill (1989)
5
A dialektus (a latin DIALECTUS, ez pedig a görög διάλεκτος, eredetileg ’beszédmodor’ jelentésű szóból) a
nyelvészetben olyan, élő vagy már eltűnt közös nyelvből kialakult nyelvváltozatot jelöl, amely más, ugyanabból
a nyelvből kialakult nyelvváltozatokhoz viszonyítva (nyelvtani, hangtani és lexikai szempontból) rendszerint
2
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használatára vonatkozó pedagógiai és pszichológiai vizsgálatokra – a cigány nyelv
használatának iskolai lehetőségeit, ennek lépéseit és megvalósítási technikáit veszi
szemügyre. Az értekezés egyik célja a helyi dialektusokra épülő lehetséges cigány nyelvi
norma megtervezése a nyelvvizsgáztatás romani / lovári nyelvét ’kvázi standardként’
értelmezve. A javasolható cigány nyelvi norma új utakat jelöl ki az iskolai anyanyelvi oktatás
számára.
A dolgozat több mint két évtizedes terepkutatás dokumentumaiból építkezik. A
terepkutatást két helyi közösségben, Mindszenten (Dél-Alföld) és Pettenden (Dél-Dunántúl)
végeztem. A terepen gyűjtött dokumentumok alapján mutatom be és hasonlítom össze e
közösségek nyelvét, nyelvhasználati szokásait. Dolgozatomban a mindszenti csurár-lovári
közösség követéses vizsgálatának eredményeiről számolok be, továbbá a pettendi - magát
kolompár közösségként értelmező - cigány csoport nyelvszociológiai értékelését mutatom be.6
Először Réger Zita biztatására kezdtem el hangfelvételeket készíteni az 1980-as évek
közepétől. A hanganyagból néhány felvétel az MTA Nyelvtudományi Intézetének
archívumában van, mert sikerült Réger Zita nyelvi-szocializációs projektjéhez olyan
hangfelvételeket rögzíteni, amelyek jól dokumentálták azt a gazdag nyelvi ingert, amely a
kisgyermekeket születésüktől kíséri. Magnóra rögzítettem a cigány anya beszédét a
gyermekhez, a gyermekek szituációs - és szerepjátékait, valamint a nagymamák
meserepertoárját, amely a közösségben mindent felülírt. Ezekben a közösségekben a mesélési
kedv, a mese – és szövegalkotás a csoport előtti presztízst is megalapozta. A cigány mesék
pszichológiai – pedagógiai és narratíva vizsgálata egy önálló értekezés témája lehetne,
amelyre jelen dolgozat terjedelmi okokból nem vállalkozhatott. Remélhetőleg a közeljövőben
erre is sor kerül, mert elengedhetetlenül fontos lenne a cigány mesék feldolgozása olyan
iskolák és óvodák számára, ahol az anyanyelv oktatását tervezik. Mint ahogy kezdetben
jeleztem: dolgozatom egyrészt a romani nyelv szerepköreit igyekszik tágítani és
felhasználhatóvá formálni az iskolai oktatás számára, másrészről azonban szintetizáló munka
is kíván lenni.

erős eltéréseket mutat; illetve másodlagos értelemben dialektusnak nevezik azt a nyelvi rendszert, amely nem éri
el a nyelv kritériumát. Míg az első meghatározás nyelvtörténeti, a második inkább szociolingvisztikai.
A kifejezést gyakran használják kizárólag a sztenderd nyelvváltozattól eltérő nyelvváltozatokra.
(Forrás: 2. internetes forrás II. melléklet)
6
A Dunántúlon az oláh cigány közösségek saját maguk elnevezésére a „kolompár” népnevet használják, mivel
meg kívánják különböztetni magukat a beás cigányoktól, akik „oláh” (óromán) nyelven beszélnek, tehát nem
cigányul (romani nyelven). Az oláh cigányokra a román nyelv hatott erőteljesen a grammatika és a szókincs
terén, a beás csoportnál nyilvánvalóan nyelvcsere történt.
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A romani nyelvvel foglalkozó kutatók munkái, vizsgálatai hozzájárultak ahhoz, hogy e
nyelv / dialektus - a pedagógiai gyakorlat számára is elérhetővé váljon. A cigányság saját
nyelvének keresése, a megtalálás öröme szimbolikus, hiszen egyetlen nép sem folytathatja
ősei hagyományait, kultúráját, amennyiben nyelvét elveszíti.7 A cigány értelmiség is helyet
kér magának a világból, ám csak elődei teljesítményének megismerésével lehet teljes az
önértékelése.
A cigány nép a nemzeti ébredés hajnalán újra definiálja saját magát, nyelvét és
kultúráját egy folyton mozgásban lévő, új világban. A roma8 értelmiség kénytelen átélni a
közösségből kikerülő lét gyökértelenségét, közülük többen is megtapasztalják a nacionalista
érzelmeket, s ez addig pozitív, amíg a saját csoport boldogulását segíti elő, s nem előíró vagy
követelő másokkal szemben. Az időnként előbukkanó indulatok miatt a szakembernek
nagyobb óvatosságra van szüksége. A tudomány néhányszor már túlnőtt a politika hálóján és
objektív megoldási lehetőséget nyújtott a vitázó felek számára. Az érveken, téziseken alapuló
vita épít és előrevisz, s megoldásokat körvonalaz.
Miért tartom fontosnak a cigány nyelvi kutatásokat? Válaszom egyszerű: abból a
meghatározásból fakad, amelyet Eötvös József óta Magyarországon a nemzetiségi közösség9
meghatározására használnak. A közösséget összetartja a közös nyelv, közös hit és kultúra
valamint a közös múlt-tudat. A cigány identitás pozitív megközelítéséhez tehát
elengedhetetlen a nyelvi és kulturális azonosság-tudat, egyébként marad a szociális
elkülönülés negatív iránya.
Jelen értekezés nyelvszociológiai és kulturális antropológiai ismereteket bemutat,
összegez, és ezek alapján javaslatokat tesz. A konkrét megoldások azonban a pedagógusok,
iskolai közösségek, szülők és a nyelvet használó iskolás gyerekek kezében vannak, akik
tudják: az anyanyelv az identitás egyik kulcsa, nélküle kiégett, üres, a helyét folyton kereső, s
azt mégsem találó, gyökértelen emberek lesznek. Az anyanyelv (még ha passzívan is, de jelen
van) azonban új perspektívákat nyit, kreatívvá és kérdező-gondolkodó emberré tesz. A cigány
közösségekben élő, anyanyelvét még ilyen-amolyan szinten ismerő, használó kisgyermekek
anyanyelv használatának bátorítása állampolgári felelősség, értelmiségi kötelességvállalás, s
az otthon beszélt nyelv, a „lingua vernakula” (Szépe György előadásai nyomán) a gyermeki
jogok egyik sarkköve.

7

Sergio Salvi: Le lingue tagliate (Kivágott nyelvek), 1975.

8

A cigány és a roma, rom fogalmakat szinonimaként használom.

9

Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra, Budapest, Ráth Mór, 1885, 139.o.
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A cigány közösségek – amint Eötvös Józsefre hivatkozva már említettem - akkor
válhatnak a többségi társadalom hasznos, aktív tagjává, ha saját magukban is tisztázzák, és a
külvilág számára is magyarázni tudják a nyelvi és kulturális identitásukból eredő kérdéseket.
Amennyiben a cigány gyermekek valamilyen szinten a helyi cigány dialektusnak birtokában
vannak, akkor a gyermeki jogok nemzetközi egyezménye alapján alapvető emberi joguk,
hogy az iskola megteremtse számukra az anyanyelv használatának lehetőségét, az anyanyelv
ápolását az iskolai foglalkozások keretében is.10 A cigány közösségek akkor válhatnak a
többségi társadalom hasznos, aktív részévé, ha saját magukban is tisztázzák a nyelvi- és
kulturális identitásból eredő kérdéseket. A cigány nyelv rendelkezik mindazon grammatikai
struktúrákkal, amelyek szükségesek egy nyelv kiépítéséhez fonetikai, morfo-fonetikai és – az
indoeurópai nyelvek struktúráinak megfelelően – szintaktikai szinten. Ennek igazolása jelen
értekezés nyelvészeti forráselemzés (Turner, Sampson) részében található meg. A dialektusok
egymás mellett élése, sokszínűsége a nyelvész számára természetes jelenség. A nyelvészeti
munka eredményességét nehezíti, hogy a roma politikusok arról vitáznak, hogy melyik
nyelvjárás archaikusabb, egyszersmind értékesebb, tehát kinek a nyelve, vagyis az általa
képviselt gazdasági potenciál váljon meghatározóvá egy adott földrajzi térségben. A politikai
vita természetesen legalábbis nyelvhasználati szinten nem érinti az anyanyelvű beszélőket,
mivel ők úgyis az otthonról hozott, számukra értéket, hagyományt és ön-azonosságot jelentő
dialektust fogják beszélni a mindennapokban, még akkor is, ha a presztízsnyelv / dialektus a
lovári.
Marcel Courthiade,11 francia nyelvészprofesszor a cerhári12 dialektust javasolja
archaikus megoldási technikái miatt a cigány köznyelv alapjává tenni Magyarországon.
Hazánkban azonban a lovári dialektus áll nyerésre a többi dialektussal folytatott
küzdelemben, bár a verseny még nem dőlt el. A „nyelvjárások fölötti nyelvet” mindenkinek
tanulnia kell - még az anyanyelvű beszélőnek is -, ha sikeres cigány közéleti szereplő,
politikus vagy értelmiségi kíván lenni.
A nyelvészetben külön részterület foglalkozik azzal a fontos és alapvető felismeréssel,
hogy a nyelvek és nyelvjárások közötti határvonal igen keskeny. Ezt a megállapítást erősíti a
10

Ehhez szükség van megfelelő színvonalú tudáshordozókra, felkészült pedagógusokra és pozitív, értékőrző – és
gondozó szemléletre az iskolában: a cigány gyermeknek a mindennapokban is meg kell tapasztalni, hogy a
nyelvük és kultúrájuk érték, s ez által (is) a többségi társadalom elismeri őket. Ehhez a tanító- és tanárképző
főiskolákban is szemléletváltozásra van szükség, hogy sztereotípiáktól mentes, korszerű ismereteket közvetítsen
a romákról (és más népekről) is.
11

Courthiade, 2003 dec.- 2004. jan. (A szerző a nevét Courthiade-nak, Cortiade-nak vagy Kurtiade-nak írja).
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cerhári: sátoros cigányok nyelvjárása (cerha: sátor)
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neves, héber (jiddis) nyelvvel foglalkozó nyelvész, Max Weinreich tételmondata, amelyen a
nyelvpolitika több tézise is alapul: "A language is a dialect with an army and navy” (A nyelv
egy dialektus hadsereggel és hajóhaddal) - Max Weinreich13 idézete héber nyelven:  שּפרך
 איז  דילעקט מיט ן רמיי און לט14
Megállapítható, hogy a nyelvpolitikai munkák hatására a nyelvek vitalitása nő, a
társadalom egyre több színterén lehet alkalmazni, nem csak az otthon nyelveként, hanem
közhivatalokban, oktatási intézményekben, televízióban, rádióban, újságokban és egyéb
politikai – közéleti és művészeti színtereken: a színházban és az interneten, közművelődési
intézményekben, egyetemi katedrákon, misén és egyéb rendezvényeken. A tudatos
nyelvhasználat fontos feltétele a nyelvi tervezés mellett a korpusztervezés is, hisz előrelépni
csakis úgy lehet, ha rendelkezünk megfelelő tudáshordozókkal: szótárakkal, grammatikával és
az

általános

-

és

középiskolai

használatra

szánt

cigány nyelvű

tankönyvekkel,

munkafüzetekkel, egyéb oktatási segédletekkel, pl. hanganyagokkal, oktató filmekkel,
amelyek a nyelv használatát még több funkcióban teszik lehetővé.
Annak a nyelvváltozatnak, amelyet iskolai oktatásra tervezünk, kettős követelménynek
kell eleget tennie. Egyrészt fontos, hogy a széles társadalmi rétegek által is érthető,
ugyanakkor megtervezett, a technikai társadalom igényeinek is megfelelni tudó „modern”
nyelv legyen az iskolai oktatás alapja, másrészről a helyi közösségek is a sajátjuknak kell,
hogy érezzék. Ha a közeljövőben nem sikerül kidolgozni és elfogadtatni a cigány anyanyelvi
iskolai oktatás nyelvét, akkor a cigány nyelv nem azért válik veszélyeztetetté, mert nincs
gyermekkorú beszélője, hanem azért, mert az oktatás számára nem válik hasznosíthatóvá. A
cigány értelmiség jelenleg idegen nyelve(ke)n szerzi meg műveltségét, diplomáját. Az
anyanyelvű

oktatás

kiépítése

stratégiai

kulcskérdés,

egy kisebbség

/

népcsoport

megmaradásának záloga, egyúttal a többségi társadalomnak is fontos értékmérője.
A cigány nyelv - összehasonlítva a többi, szerencsésebb helyzetben lévő indoeurópai
nyelvvel - egyelőre fáziskésésben van. Jelenleg abban a szerepkörben látjuk, mint az európai
polgárosodás, majd később a romantika korszakában felfedezett nemzeti nyelveket, amikor az
adott nyelvet beszélő közösség úgy döntött: megtartja anyanyelvét, érzelmileg kötődik hozzá,
s szoros nyelvi-politikai érdekei fűződnek a fejlesztéséhez, mivel ez képezi a nép (nemzet)
öndefiníciójának egyik lényegi elemét, s identitásának legfontosabb alapját. Ehhez a
romantikus felhanghoz társul a cigány nyelv megújításának, fejlesztésének társadalmi
13

Мейер Лазаревич Вейнрейх;(szül: 1894, Kuldiga Orosz Birodalom, ma Litvánia — 1969, New York, USA)
nyelvész, a jiddish nyelv szakértője, az apja Uriel Weinreich nyelvész.
14

(3. internetes forrás)
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kényszere, s a technikai társadalom által felgyorsított tempó, amelyet a nyelvet beszélő
közösségnek néhány éven belül teljesíteni kell, különben a cigány nyelv megőrzésére tett
kísérletek kudarcot vallanak, s felmerül a Claude Hagège15 által többször is vázolt nyelvhalál
víziója. Így minden kísérlet fontos, amely a cigány nyelv megőrzését, fejlesztését célozza
meg, ugyanakkor lényeges kérdés a hogyan, amely egy nyelv / nyelvváltozat további
fejlődésének útirányait jelentősen befolyásolhatja.
A mottóban közölt gondolat korunk más aktuális kérdéseit is megvilágítja: egyrészt az
egységesülő, globalizálódó világ az azonos kulturális tartalmakkal néhány nagy földrészeken is átívelő - nyelv prioritása mellett a többi, kevésbé szerencsés helyzetben lévő
nyelvre is felhívja a figyelmet. A nyelvész sok esetben azért fordul a kevesebb beszélővel
rendelkező „kis” nyelvek felé, mert ez egyrészt a nagy egész alaposabb megismerését
jelentheti, valamint a nyelvek működési mechanizmusának jobb, teljesebb megismerése újabb
tudományterületek fejlődését is eredményezi, mint például neurolingvisztika, kétnyelvűség
kutatása afáziakutatás, (nyelv) tanulási defektusok valamint a nyelvi univerzálék vizsgálata.

A hipotézisek megfogalmazása
A dolgozat megtervezését hat hipotézis megfogalmazásával kezdem, induló
hipotéziseim a következők:
1. hipotézis: A Magyarországon élő cigányság különböző csoportjainak nyelve olyan
ősi magból alakult ki, amely rekonstruálható, vizsgálható glottokronológiai módszerekkel
(Swadesh-lista),16 s amelynek modernkori lehetőségeit meghatározza a vándorlás során
rárakódott szókincs és grammatikai bázis.
2. hipotézis: A nyelvészeti kutatásokat a romani nyelv jelenlegi állapotában nagy
mértékben segíti, ha a néprajzi és történeti hagyományok tükrében vizsgáljuk a mai cigány
nyelvválasztási stratégiákat (a dolgozatomban ezt kommunikációs és nyelvi stratégiának
nevezem és külön vizsgálom). A stabil és a mobil szókincs eredetének feltárása megfelelő
módon körvonalazta ezt a hipotézist (idegen eredetű szóról van-e szó vagy netán ősi, ind
szógyökről beszélünk: ezt a cigány nyelv jelzi is a kutató számára: eltérő módon ragozzuk
ezeket az alakokat – kétalakú melléknevek – háromalakúak – a színterminológiánál szó esik
ezek eltérő használatáról).
15

Claude Hagège (2000): Halte à la mort des langues [Ne haljanak meg nyelvek]
A Swadesh-lista Morris Swadesh amerikai nyelvész által, az 1940-es és 1950-es években alkotott szójegyzék,
ami a történeti és az összehasonlító nyelvészetben használatos. Swadesh arra törekedett, hogy listája olyan
alapszókincset tartalmazzon, amely minél több nyelvben megtalálható, ugyanakkor a természeti és a kulturális
környezettől minél függetlenebb legyen. (Forrás: 4. internetes forrás)
16
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3.hipotézis A magyarországi oláh cigány dialektusok megismerésével, nyelvészeti
feltérképezésével, a nyelvtörténeti változások megrajzolásával elméletileg megalkotható egy
„nyelvjárások feletti nyelv”, amelynek a segítségével körvonalazható egy, a modern kor
kihívásaira felelő idióma, amely már hatékonyságát, erejét és gazdasági potenciálját
(legalábbis a nyelvhasználókét) tekintve megfelel a jelenkori kihívásoknak és tervezett
nyelvként működhet.
4. hipotézis A hazai oláh cigány nyelvjárások ún. konzervatív romanik, amelyek közös
őse egy indiai, hajlékony nyelv, amely magán viseli a középind nyelvváltozatok
jellegzetességeit a fonetika és a morfológia szintjén. A szintaxis vizsgálata annyira homályos
egyelőre, hogy jelen dolgozat ennek értékelő összefoglalására nem vállalkozhatott, mivel
fontos alapkutatások hiányoznak – hazai és európai szinten egyaránt. Egyetlen munka létezik
Vekerdi József tollából,17 ami a strukturalista leíró nyelvészet szempontsorát viseli magán. A
vizsgált két helyi közösségben összegyűjtött nyelvi korpusz elégséges támpontot adhatna
fontosabb szintaktikai szabályosságok megállapítására, de e disszertációba ez a rész
terjedelmi okokból nem férhetett be. Az alaphipotézis az, hogy a vizsgált közösségek szókincs
és hangsúlybeli, itt-ott grammatikai eltéréseit színesítené egy strukturált szintaktikai vizsgálat,
amely a különböző mondatrészek sorrendjét, és az alá- és fölérendeltségi viszonyokat
térképezné fel eltérő földrajzi fekvésű és más adottságokkal és környezeti szabályozókkal
(környezeti nyelvekkel, stb.) rendelkező romatelepeken. Ez a kutatói munka egy másik,
önálló értekezés témája lehet.
5. hipotézis Az a feltételezésem, hogy a jelenlegi ismert nyelvtervezési modellekkel
leírható a cigány nyelv beszélt köznyelvi alakja, további kérdések, hogy mennyire illúzió egy
ilyen modell megalkotása és mikorra várható.
6. hipotézis A helyi cigány nyelvi beszélők nyelvi stratégiáit megfigyelhetjük,
leírhatjuk és összehasonlíthatjuk egy tudatos nyelvtervezési folyamat során. A hazai cigány
anyanyelvi beszélők kapcsolatkeresése a külföldön élő cigánysággal folyamatos és
dokumentálható, feltételezem azonban, hogy a megalkotott köznyelv többközpontú lesz.
A dolgozatom elkészítését segítő kutatásaim és a kutatások feldolgozásának módja
szervesen kapcsolódik a megfogalmazott hipotéziseimhez.

17

Vekerdi - Mészáros, 1974b
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A dolgozat célkitűzéseinek rövid összefoglalása
A dolgozat fontos célja, hogy előkészítse a lehetséges cigány nyelvi norma útját az
eddigi nyelvszociológiai kutatások és a helyi dialektusok bemutatásával, valamint azok
egybevetésével. Kísérletet tesz arra, hogy a helyi standardokból kialakuló (kiolvasható)
„kvázi standard” nyelvét továbbfejlesztve az anyanyelvi iskoláztatás (legalább alsó fokú)
megoldása is közelebb kerüljön. Több helyi romaközösségben is tetten érhető a nyelv iránti
pozitív attitűd, még akkor is, ha a közösség gyermekei ma már gyakran passzív
nyelvhasználók, tehát az anyanyelven feltett kérdésre többségi / domináns nyelven
válaszolnak. Hozzá kíván járulni ahhoz a feladathoz, hogy a romani hazai dialektusainak
segítségével egy olyan beszélt köznyelvi norma alakuljon ki, amely alkalmas az iskolai
anyanyelvi

oktatás

széleskörű

megszervezésére,

ahol

erre

igény

mutatkozik

a

beszélőközösség részéről. Ilyen idióma nélkül nem beszélhetünk romani nyelvű iskolai
oktatásról, mert nem állnak rendelkezésre a helyi dialektusokat jól ismerő tanítónők
(pedagógusok, hiszen óvónőkre is nagy szükség lenne), akik a helyi dialektusokat
biztonságosan ismerve vállalhatnák a cigányajkú kisgyermekek írás - olvasás tanítását.
A dolgozat további célja, hogy a romani nyelvet beszélő népcsoportról fontosnak
tartott kulturális és történelmi ismeretek a nyelvvel együtt bemutatásra kerüljenek. A nyelv és
a kultúra, a nyelv és történelem kapcsolatát érzékeltetem azzal, hogy a történelmükről, a
nyelvet beszélők kultúrájáról, a nyelv és a beszélőközösségek magyarországi helyzetéről és
állapotáról adok képet dolgozatomban. Bemutatom a cigány anyanyelv iskolai oktatásban
betöltött szerepének helyzetét, a mindennapokat átható problémákat.
A dialektológiai széttagoltság tükrében kívánok rámutatni a standardizált nyelvi norma
hiányára, a nyelv átírásával kapcsolatos nézetek, különbségek meglétére. Bemutatom a
romani nyelv nyelvtani rendszerének alsóbb nyelvi szintjeit a szintaxisig bezárólag – ezt
tartalmazza az 3. számú melléklet. A cigány nyelv alkalmazhatóságát kívánom bizonyítani
azzal, hogy alkalmazott nyelvészeti analízise során korpuszelemzést végzek lovári nyelvből
középfokú nyelvvizsgát tévő populáció íráskészséget mérő feladatain szövegstatisztikai
módszerrel.
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A dolgozatban alkalmazott módszerek rövid bemutatása
A dolgozatomban egyrészt bemutatom a terepkutatást, amely során a feldolgozott
hang- és képanyagot gyűjtöttem össze, másrészt értékelem is a dokumentumokat. Saját
elemzéseimet szakirodalmi kutatásokra alapozva dolgoztam fel. A cigányság kultúráját, a
nyelv és kultúra összefüggéseit a szakirodalom feldolgozásával mutatom be.

A terepen folytatott kutatás során alkalmazott módszer
A dolgozatomban a terepkutatás során magnóra rögzített hanganyagok és az azokból
levont következtetések több szinten is megjelennek a feldolgozás során. Munkahipotéziseim
igazolására készítettem strukturálatlan és mélyinterjúkat szabad beszélgetés keretében. A
kutatásom idődimenziója mindkét közösségben hosszmetszeti, a módszerem közvetlen
megfigyelő, kikérdező volt. Az adatok értelmezésekor néhol az elemző módszert
választottam, másutt az események leíró, kronologikus interpretációját választottam. A
megfigyelési technikám: feljegyzések készítése, eseményekről, szokásokról, stb. kikérdezés
során belső, intim helyzetekről (házassági és temetési szokások, börtön-interjú, gyermek
születése utáni szokások, ünnepek, mesék). Vizsgálataim módja a nyílt, néhol provokatív
kérdéstípus volt, a közvetlen információ megszerzése ez által vált lehetővé. A
romaközösséggel bensőséges kapcsolatokat kell kiépíteni a kutatónak, különben a vizsgálat
során nem juthat értékelhető információhoz. Az interjú nyelvében a feltett kérdések több
alkalommal is a romani helyi dialektusában szerepeltek, néhol pedig magyarul. A válaszok az
esetek több mint 90%-ban romani nyelvű volt, mivel a vizsgálat tárgya elsősorban maga a
nyelv és annak használata. A kulturális többlet, és az iskolával kapcsolatos anomáliák
feltárása másodlagos ugyan, de mégis fontos értéket jelent mindkét kultúra képviselői
számára, mivel a gyermekek jelentik egy közösség jövőjét, az általuk használt nyelv élteti a
közösség azonosság tudatát és alapvető identitását. Az empirikus vizsgálataim során a
résztvevő megfigyelés elveit követtem.

Forráselemzés
A dolgozat másik módszere a forráselemzés. A forráselemzés segítségével újra
értelmezhettem az eddig nem –, vagy csak részben ismertetett tudományos felismeréseket (a
romani indiai eredete). Új megvilágításba helyeztem a szakirodalomból már ismert
fogalmakat (a Magyarországon beszélt cigány nyelv konzervatív romani, illetve Nyugat Európában a pararomani illetve a titkos nyelvek fogalma), másrészről az eddigi ismeretek
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megfelelő csoportosításával új fogalmat alkothattam (kvázi standard fogalma). Bemutatom a
cigány nyelvi norma megalkotásának elméleti lehetőségeit, a romani nyelv iskolai
alkalmazásának – az elméleti ismeretek gyakorlati felhasználásának – pedagógiai lehetőségét.
A helyi dialektus és a norma – intézményes norma kapcsolatával részletesen foglalkozom.
A

dokumentumok

elemzésekor

és

értelmezésekor

a

következő

forrásokra

támaszkodtam:
On-line újságok (pl. Amaro drom, Lungo Drom, Phralipe, Kethano Drom), on-line
irodalom (wikipédia, wapédia,) on-line keresőprogram használata: google), on-line referencia
források, magyar és külföldi könyvtárak honlapjai (a hantyrka, bargoens és a rodi keresése
kapcsán).

A szakirodalom feldolgozása
A szakirodalom feldolgozásának módszerei: jegyzetelés, jegyzékek, cédulák készítése,
dokumentum – és forráselemzés (történelmi és nyelvészeti források). Az eddigi ismeretek új,
strukturált felhasználása egy másik összefüggés megnevezésére. A cigány nyelv esetében
előbb volt a nyelvvizsgáztatás, s csak utána tervezik/ tervezhetik a nyelvi normát – a rendszer
„fordítva” működik, mint más nyelvek esetében.
Könyvtári források, amelyek nagyban segítették a tudományos kutatásaimat:
1. Elsődleges források (primer szakirodalom Boretzkyről, Yaron Matrasról,
Courtiade-ról), eredeti kutatási beszámolók, felmérések értékelése, nyelvészeti
statisztikák keresése (M. Heinschink, Dieter Halwachs gyűjtései, elemzések,
értékelések).
2. Szekunder források is álltak rendelkezésre a már nehezebben kikereshető
dokumentumok

feldolgozására,

valamint

kutatási

naplók,

beszámolók

megtalálására. (pl. George Borrow-nál, L. Turner, ill. John Sampson táblázatai
értelmezésekor).
A felhasznált papíralakú könyvtári források: monográfiák (az életrajzoknál),
kézikönyvek (a szintetizáló elemzéseknél, illetve az egyéb összefüggések felismerésénél),
tanulmánykötetek, (Bartha Csilla és mások), lexikonok (Pallas Nagy Lexikona, Révai
lexikon) nagyban elősegítették az alapos kutatói tevékenységet.
A vizsgálataim, valamint a fordítások során használt szótárak: Magyar értelmező
szótár, angol, német, romani, finn, francia és latin szótárak, bibliográfia, illetve biográfiák
magyar, angol, francia, olasz és német nyelven.
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I. FEJEZET
1. A terepen folytatott kutatás
Az adatokat, hanganyagokat és képeket két településen gyűjtöttem. Mindszenten
(Csongrád megye) és Pettenden (Baranya megye, Szigetvári kistérség) 1986 óta folyamatosan
készültek felvételek. Az adatfelvétel és az interjúk eredményeit a továbbiakban strukturáltan,
de az idősor figyelembe vétele nélkül mutatom be.

1.1. Mindszent és cigány közösségének bemutatása
1.1.1. Földrajzi elhelyezkedés:
Mindszent Hódmezővásárhely és Szentes között fekszik félúton, Csongrád megyében,
kiterjedt tanyavilág tartozik hozzá. Szegedtől 50 km-re, Hódmezővásárhelytől pedig 20 km-re
található. A település a Tisza bal partján helyezkedik el.
A lakosság létszáma az utóbbi öt évben lassú, de folyamatos csökkenést mutat, a
jelenlegi lakosságszámot 2010-ben a népesség nyilvántartó 720018 főre becsüli, míg 2009-ben
7332 fő volt, a január 1.-i adatok szerint. Ez a csökkenő tendencia azonban a roma lakosságra
nem jellemző. Mindszent 1993 óta városi rangú település.
A cigányság évtizedekig az Aranyosszék (a helyi szeméttelep) közelében lévő
romatelepen élt és él ma is, ez Mindszenten a 8. kerület, de ma már egyre több család költözik
be a város egyéb kerületeibe. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2002-től működik,
vezetője jelenleg Rostás József (cigány neve: Öcsi, akivel gyermekkorában több felvételt is
készítettem, első vezetője Guncsi volt, Rostás Károly).

1. ábra (térkép) Cigánytelep, (Dózsa-telep) Aranyosszék19

18

(információ: Kőhalmi Istvánné, Mindszent, Önkormányzat)

19

(5. internetes forrás)
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1.1.2. Rövid helytörténet
1423-ban már templomos település, amely nevét ’Mindenszentnek’ tiszteletére épített
templomáról kapta. A 17. század végén Apor-Mindszent néven említik a falut egészen 1818ig. A hatalmas Mindszent-algyői uradalom a török után Erdődy György, majd 1883-ban a
Pallavichini családhoz került. A fejlődésben fontos szerepe volt a tiszai kompnak. Népessége
az 1900-as évek elején elérte a tízezer főt, zsellérségre a 19. századi folyószabályozások óta
dolgozott.

1884-től járási székhely, 1925-ben polgári iskolát nyitottak a községben. A

település legrégibb része a Tisza melletti Csúcs. Itt áll a késő-barokk római katolikus
templom. A gazdag helytörténeti gyűjtemény a főtér egy földszintes paraszt-polgár házában
tekinthető meg.

1.1.3. Megélhetési stratégiák
Mindszent lakói elsősorban mezőgazdasági idénymunkákból élnek (paprikaszelés a
konzervgyár részére, burgonya - és gyümölcsszedés, piacozás, valamint a háztáji
gazdaságokban a hús-és tejtermelés –, illetve sajt – és túrókészítés).
A cigányok az elmúlt húsz év alatt – amióta dokumentálom az általuk beszélt
nyelvjárást – nem nagyon tértek át új megélhetési stratégiákra: továbbra is a mezőgazdasági
idénymunka képezi a megélhetésük alapját a bérelt földeken. Sertéstartás néhány cigány
családnál figyelhető meg, egyéb lábasjószág kevésbé. Néhány család újabban házak
bontásával és egyéb építőipari munkákkal foglalkozik, a munkahelyek száma a városban
csekély, nagyon sok a munkanélküli, ez természetesen kapcsolatban van az alacsony
iskolázottsági mutatókkal.(lásd később)
A lótartás az összes szimbólumrendszerével jellemző, ezzel kapcsolatban mutatok be
fotókat is. A hajdan nomadizáló, mára azonban jórészt letelepült oláh cigány családok
számára a ló a szabadság, a szabad helyváltoztatás szimbóluma, amely a cigány férfiak
számára fontos identitáserősítő elem. Szinte minden családnál, ahol csak megfordultam,
láttam félvad kutyákat, a macskákat azonban nem túlságosan kedvelik, míg a ló a „tiszta” állat
szimbóluma, a macska „tisztátalan”. (M. S. Stewart).
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1.1.4. A mindszenti cigány közösség bemutatása
Társadalmi stratégiák
A romatelep az Aranyosszék mellett található ma is, az ún. Dózsa-telepen, a Kinizsi
utca szeméttelep felőli oldalán, a település legkülső részén, ahol bent nincs vezetékes víz és az
emberek ún. ’cs’- házakban laknak. Amikor megismertem a családokat, a szeméttelepre jártak
többen is keresgélni, guberálni, az ott talált dolgokkal kereskedtek. Néhányan mezőgazdasági
idénymunkákból éltek, hiszen itt is, mint az ország egyéb telepein, rendkívül alacsony az
iskolai végzettség. A telep lakóinak többsége akkoriban az általános iskola nyolc osztályát
sem végezte el, így ők legalábbis funkcionális analfabéták maradtak. Tapasztalat szerint az a
felnőtt, aki csupán négy osztályt végzett el, az általában analfabéta marad, csak a nevét tudja
leírni, mert nem kerül olyan helyzetbe, ahol az írást hasznosítania kell, így nem szereznek
megfelelő írás-és olvasás- rutint. A vizsgált két évtized alatt azonban már több fiatal került el
középiskolába, egy fiatalember pedig főiskolai diplomát szerzett. Az egyik fontos
adatközlőm, Öcsi fia, Öcsike jogi egyetemre készül a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor
Gimnázium befejezése után – ebben a szülők pozitív késztetése mellett a velem való barátság
is motiválta a fiatalembert.
A közösség oláh cigány hagyományait nyelvileg és kulturálisan is ápolja, erős a
cigány identitástudat, ahol mindkét szülő cigány. Ha az egyik szülő magyar, akkor a gyerek
identitását tekintve és nyelvileg is asszimilálódik – a megfigyeltek szerint (Misike és Sámuel
Pettenden, de számtalan példa van erre Mindszenten is). A cigány lányok gyakran
megpróbálnak „felfelé” házasodni, tehát magyar fiatalemberhez mennek feleségül.
Kommunikációs stratégiák
A Mindszenten élő csurár és lovári vegyes közösséggel (bár vannak rom-ungrók is,
akik azonban a nyelvet nem beszélik), több mint két évtizede ismerkedtem meg. Réger Zita
biztatására kezdtem el járni a telepre, s kötöttem barátságokat, építettem ki élő kapcsolatokat a
közösséggel.

A

mindszenti

romák

életmódját,

nyelvhasználatát,

a

kommunikatív

interakcióikat vizsgáltuk az akkori kutatás során. A legfontosabb kérdés azonban az anya gyermek interakció vizsgálata volt, s sikerült elég sok anyagot magnóra rögzíteni, ezeket az
MTA Nyelvtudományi Intézetében archiválták. A kutatás neve: „Cigány gyermekek nyelvi –
szocializációs vizsgálata cigány nyelvi közösségekben” M. S. Stewart élettársa, Szegő Judit is
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ebben a kutatásban tevékenykedett. Szegő Judit a gyöngyösi romatelepen élők cigány nyelvi kommunikációs

helyzeteit

rögzítette,

elsősorban

az

anya-gyermek

interakcióra

összpontosítva, de sikerült a baby-talk-ra jellemző beszélgetéseket is megörökíteni neki is,
nekem is, amit Réger Zita publikált is több alkalommal.
A mindszenti példákon bemutatom, ahogyan az anya beszélni tanítja gyermekeit (az
ikreket, Papót és Mancit), amikor mesél nekik, ahogyan tanítja nekik a testrészek
megnevezéseit, vagy egyszerűbb történeteket mond el a helyi dialektusban. A gyermekek
nyelvi szocializációját az egész közösség együtt végzi, mert együtt vigyáznak a gyermekeikre,
segítik egymást, a gyerekeket a közösség neveli. Naprakészen tudják, hogy ki mire képes, mit
tanult meg, hogyan tud szerepelni, milyen mese – vagy énekrepertoárja van az adott
beszélőnek. A gyerekekkel leginkább bent a házban készítettem felvételt, de fontos tudni,
hogy a roma gyerekek élete nagyrészt a házak előtti részen zajlik, s az utcán kint állók így is
vigyáznak a másik család gyerekére – hiszen a telepen mindenki kisebb – nagyobb fokú
rokonságban áll egymással.
A kutatás befejezése után is végeztem vizsgálatokat a közösségben – dokumentáltam a
telep további életét. Most már egyéb korosztályban is rögzítettem hangfelvételeket – az
idősebb beszélők monológjait rögzítettem, valamint dalokat és egyéb témájú dialógusokat
(szerelmi bánat, általános életbölcselet, a romák életrevalóságáról szóló meseszerű
elbeszéléseket, „tanmeséket”). Az idős asszonyok engem is megpróbáltak „tanítani”, hogy
legyek ravaszabb, ügyesebb – a jobb élet reményében.
Magnóra rögzítettem ezeket az intelmeket, dalokat, balladákat, börtönnótákat,
gyermekdalokat – és játékokat. Többször is óva intettek engem, hogy nehogy beás cigányhoz
menjek feleségül, mert tudták, hogy akkoriban Pécsett tanultam egyetemen, s hogy arra sok
„beás” él, s azok „mások, mint mi”- állították többen is.
Szívesen mondtak el meséket, történeteket a közösség és az egyének sorsáról,
szerencséjéről. Történeteket mesélt el Borinka néni a házasságkötéséről, a kéretéséről, a
gyermekeiről, a karácsonyi és szilveszteri szokásokról, valamint fiatal lányoknak szóló
intelmeket, hiedelmeket, rémmeséket. A rémmesék hősei a halottak (cigányul mulók), akiktől
félni kell, illetve a szökött rabok. A mindszenti és pettendi mesemondási szokásokról, a
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mesélő fontosságáról és a „tesztelő kérdésekről”20 egy korábbi cikkemben írtam
részletesebben.21
Ezekből néhányat a dolgozatom függelék részében bemutatok. Felvételeket
készítettem még Anicával, Pipivel, Csomóssal, Öcsivel, Anikóval, Fáni mamával, Kis
Bubával, Mihály Lacival illetve Krisztivel.
A telepen számtalan alkalommal voltam, mint kutató, de mint vendég is, akit
meghívtak, ha gyermek született és megkeresztelték, ha esküvő volt, vagy más közösségi
ünnepet vagy eseményt rendeztek. Két alkalommal volt a telepen más kutató is: Carol
Silverman és a filmrendező Tony Gatlif. Carol Silverman a maxrimét (más helyesírással:
mahrime) kutatta, sikertelenül, míg a bulgáriai romákról mindez sikerült feltérképezni, a
mindszentieknél (már) nem. Tony Gatlif egy rövid filmet készített egy lánykérésről (kéretés)
Pipi és Csomós családjánál.

1.1.5. Nyelvhasználati stratégiák a mindszenti közösségben
Névtani vizsgálatok
Az általam vizsgált mindkét közösség a kétnyelvűség (kétnyelvűség diglossziával)
valamely fokán áll, tehát az anyanyelvhez való kötődés a hétköznapok világát még áthatja. A
romák közösségeibe eljutó kutatót először a nevek kapcsán kapott bőséges információ
hozhatja zavarba: meg kell tanulni, hogy szinte mindenkit másként hívnak, mint amilyen
névre megkeresztelték a „gazho hatóságok”. Kiváló memória kell, hogy gyorsan megjegyezze
a kutató azt a rengeteg nevet és névváltozatot, ami eléje tárult. Az is zavaró lehet, hogy pl.
akit Sándornak kereszteltek, Miska a neve, és ha Sándort említek vele kapcsolatban, nem
tudják azonosítani (ez egy pettendi példa). Mindszenten Ajtai Erzsébetnek kereszteltek egy
kislányt, a neve először Zhizhi-re22 változott, majd mindenki megelégedésére Piri lett belőle,
azóta is így hívják. A kislány a Piri nevet nekem azzal magyarázta, hogy egyszer nagyon
súlyos beteg volt, nem is reménykedtek a felépülésében (valószínűleg agyhártyagyulladást
kapott kisgyermekként), de végül sikerült meggyógyulni, s ennek örömére lett Piri. A
ragadványnév tehát nem örökérvényű, mindig ad valamilyen aktualitást a név viselőjének
személyiségéről, külső vagy belső tulajdonságáról vagy a közösséghez fűződő viszonyáról. A
névtani vizsgálatok oláh cigány közösségekben olyan témakör, amely szerteágazóbb kutatást
20

Réger (1990): Utak a nyelvhez. „Tesztkérdésnek nevezzük a kérdéseknek azt a típusát, amelyre a kérdező
személy ismeri a választ, és beszédpartnerétől ezt az előre megszabott választ várja el. (Tehát a kérdés mintegy
„teszteli” a partner ismereteit; innen ered az elnevezés” (63. oldal lap alja)
21
2001a. Hegyi
22
(ejtsd : Zsizsi)
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is megérne, s önálló értekezés témája lehetne. Jelen dolgozat csupán a közösség
értelmezéséhez feltétlenül szükséges információk feltárására vállalkozhatott.
Ragadványnevek – nemzetségnevek
A nemzetségnevek mellett a közösségben kapott, szerzett ragadványnév jellemző
évszázadok óta, mivel egy adott telepen gyakran kevés család él, ezért sokaknak lehet azonos
családneve, mint pl. Kolompár, Sárközi, Lakatos, Ajtai, Rostás: az e mellé adott keresztnév
nem segíti a tájékozódást, Lakatos Lászlónak vagy Rostás Károlynak néha több embert is
hívhatnak egy adott közösségen belül, így a romano anav (cigány név), ragadványnév,
gúnynév segíti a közösségben való tájékozódást. A ragadványnevek lehetnek egy név becézett
változatai: pl: Kami, Tera, Sarol, lehet továbbá egy cigány szó vagy kifejezés: Thulo mas =
szalonna, Korri = vak, Zhunga = csúnya, Káli = fekete, Pishom = bolha, Phuro = öreg,
Bashno = kakas, Bango=görbe, Balisho = malac, valamint lehet egy magyar szó, vagy annak
humoros ferdítése: Talpas, Búvár, Béna, Kakas, Búvár, Lekvár, Bolygó, Csámpás, Gyogyós –
az alábbi szavak / nevek is igazolják, hogy a ragadványnév tényleg a megkülönböztetést
szolgálja és nem mindig pozitív a csengése vagy van tekintettel a nevet használó önérzetére.
A következő ragadványnevekkel találkoztam a mindszenti közösségben (nem a
teljesség igényével válogattam):
Kis Buba, Guncsi, Fáni mama, Dulimka, Borinka, Anica, Csomós, Papó, Manci,
Császár,Talpas, Csimbi, Öcsi, Öcsike, Tulár, Káli, Kami, Korri, Béna, Mimi, Madár, Kiki,
Pishom, Kolbász, Feka, Zhunga,Tera, Bango, Tami, Búvár, Lekvár, Kóbi, Szeles, Rántás
Aranyoska, Kukus, Bolygó, Fiszlik, Gyogyós, Görbe, Csámpás, Mali, Mergyus, Kóró, Faci,
Luló, Dudus, Marinka, Pifinka, Golyhós, Winettou, Gácsér, Babrinka, Babika, Sarol,
Kenyeres, Bábis, Thulo Mas, Beke, Pöcsör, Molyma, Szolánka, Szudán, Minga, Pumi,
Pumukli, Pinka, Phuro, Asztmás, Kojak, Sonkó, Malac, Balisho, Pulyka, Frima, Szavetta.
A ragadványnevek mellett színesíti a nyelvi palettát az ún. nemzetségnevek
megtartása, amely a nagycsaládot, a nemzetséget, a törzset nevezi meg, ami a fontos az egyes
családok számára, az oláh cigányoknál – éppúgy, mint pl. a beás23 közösségekben (itt a
nemzetségnév a vigă) lehetnek jobb és rosszabb nemzetségek.24 A Balkánon szintén nagy
fontosságot tulajdonítanak a nemzetségeknek, a házasságkötésnél fontos szerepe van még a
nem cigány közösségekben is (szerb, albán, bolgár).
23

Óromán nyelvet beszélő cigány közösségek, túlnyomórészt a Dél-Dunántúlon fordulnak elő, lásd később.

24

Volt olyan beás adatközlőm Bogádmindszenten, aki arra kért, hogy egy adott interjú során meg ne kérdezzem
az édesapjától a vigăját, mert akkor nem jutok majd több információhoz.
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A megfigyelésem az, hogy míg a nemzetségnevek az egész nagycsaládot jellemzik, többeket is címkével látnak el a közösségből, addig a ragadványnevet akkor is vállalják, ha
esetleg nem pozitív a csengése.
A következő nemzetségnevek fordulnak elő a mindszenti közösségben: savuleshtyi,
achkoveshtyi, (Krisztina, Öcsi felesége), borzeshtyi (Borinka néni), igreshtyi, dudumeshtyi. A
nemzetségnév utalhat egy totemállatra, pl. borz. (borzeshtyi) jelenthet egy növényt, pl. dudum
= tök, az igri pedig egy katolikus templom számára harangot öntő őst nevez meg, akire
büszke a nagycsaládja. (Igri-nemzetség)
A nemzetségeket számon tartják és a házasságkötésnél – a rokonsági viszonyok
megállapításánál - hangsúlyos szerepet kap -, még az egymással megkötött üzlet során is
jelentőséggel bír.
A nyelvvesztés fázisai
A mindszenti romaközösségben élő családokkal igyekeztem baráti kapcsolatokat
kiépíteni, az itteni barátaim kezdtek el először cigány nyelven oktatni. Fáni mama a lányának
tekintett, fontosnak érezte, hogy a nyelvet minél jobban átadja nekem. Az ebbe a közösségbe
születettek mind jól használták a cigány nyelvet, aki nem tudja jól a nyelvet, az máshonnan
házasodott be, vagy rom-ungro (kárpáti cigány, muzsikus) volt. A közösség a romani nyelv
csurári – lovári kevert dialektusát beszéli és használja ma is. 1986 óta dokumentálom a helyi
nyelvhasználati szokásokat és stratégiákat.
A vizsgálatom utánkövetéses, hiszen azok, akiket ma nagyszülőnek nevezek, húsz
évvel ezelőtt a „szülő” státuszában voltak. Több mint két évtized alatt két generáció nőtt fel a
szemem előtt, akiknek a nyelvi - kommunikációs stratégiáit, attitűdjeit rögzítettem.
A dédszülők (70 felett) nemzedéke (Fáni, Dulimka, Borinka): a cigány anyanyelv
használata gyakoribb, a romani helyi dialektusa dominánsabb; a magyar nyelvet erős
akcentussal beszélték, a mindszenti ö-ző nyelvjárásnak megfelelően.
A romanit különböző formális - informális helyzetekben használták, többször, mint a
magyart. Az iskolai végzettség 1-2 osztály vagy egyáltalán nem jártak iskolába (Fáni,
Borinka, Dulimka).
A bemutatott dédszülő kategóriába tartozók közül már mindenki elhunyt, de én még
jól ismertem ezt a korosztályt és több órányi hanganyagot készítettem velük - a
hangfelvételek többsége 1986-1990 között készült.
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A nagyszülők (50 év) nemzedéke (Anikó, Csomós, Pipi, Guncsi) – ők ma
nagyszülők, unokáik vannak: stabil kétnyelvű (magyar-cigány), bár informális helyzetekben
is gyakran használják a magyar nyelvet, iskolai végzettség 1-4. osztály, de vannak, akik
elvégezték a nyolc osztályt, mint pl. Anikó (Rostás Anikó). A közösség több tagja sem járatos
a betűvetésben, az olvasás egyáltalán nem tartozik a mindennapi szokásaik közé – persze már
vannak kivételek.
A szülők (30 év körüliek): diglossziás kétnyelvűek, még jól ismerik a cigány
nyelvet, spontán módon tudnak váltani, jó részük csak az iskolában tanult meg magyarul,
óvodába nem jártak. Ezzel a korosztállyal készítettem a hangfelvételeim többségét. Ők az
utolsó korosztály, akik kiegyenlített kétnyelvűek, Öcsike, Anica, Krisztina, stb. A
gyermekjátékokat és a meséket tőlük gyűjtöttem, amelyeket folyamatosan publikálok. Ők az
első korosztály, akiknek az a tapasztalata, hogy a társadalmi mobilitás útja a magyar nyelvi
tudáson múlik – és kisebb részben az iskolán.
A gyerekek (0-14 év): ma már passzív nyelvhasználók; a kommunikáció során
gyakran váltanak nyelvet, a romani kérdésre magyarul válaszolnak (Öcsike, Eszmeralda,
Ricsi).
A mindszenti közösség nyelve:
A közösség által beszélt nyelv a csurári – lovári keverék, a lovári „sim”-ező
aldialektusa, ezért a nőnemű melléknevek után nem lágyít. „Me sim ekh romani shej” – Én
cigány lány vagyok. A lovári som-ozó aldialektusában ez a mondat a következőképpen
hangzott volna el: „Me som ekh romanyi shej”
A befejezett múlt idejű igéknél az E./1.személy esetében a sim-ező dialektusban -em
az igei személyrag, míg a som-ozónál - om. Pl: me dikhlom – én láttam, néztem (somozónál), a sim-ezőnél pedig: me dikhlem, mindkét dialektus a lovárihoz tartozik, a határozott
névelő nőnemű főnév előtt e, míg pl. a Szombathely környéki helyi dialektusoknál i,
pl: e romnyi – i romnyi (cigányasszony).

1.1.6. A mindszenti vizsgálatok értékelése, eredményei, felhasználhatósága
Terepmunkám célja hangfelvételek készítése a mindszenti romani dialektusát
beszélők körében. A terepmunka során több mint 25 órányi beszédanyagot rögzítettem,
valamint fotókkal dokumentáltam a mindszenti romaközösség életét. A hangzó anyag
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nyelvvizsgáztatásban is ezt használjuk a mindennapos gyakorlatban. A hangfelvételek egy
részét csatolom a dolgozathoz.
A mesék (fabulák), családtörténetek, adomák, viccek, társas interakciók és
gyermekjátékok (Öcsi lovat ad el testvéreinek) a paramichán25 (felnőtt mesén) keresztül
dokumentálja az adott közösségek hétköznapjait. Vizsgálataim során a családok megismertek,
bíznak bennem, s a kölcsönös bizalom révén tehettem szert a közösségben való megfelelő
tájékozottságra is. Mindkét vizsgált közösség etnikai identitástudata erős, meghatározó.
A mindszenti közösség rendelkezik jobb gazdasági stratégiával, mint pl. Pettenden,
mert a romák világa szoros kapcsolatokat feltételez a többségi társadalom tagjainak
életvilágával. A kereskedelem, a mezőgazdasági idénymunkák (lásd: az egyik fotón
bemutatom, amint Csomósék paprikát szednek a bérelt földjükön és azt éppen feldolgozzák a
konzervgyár részére, M./4.), valamit Kiki a meszesgödörben (M./5.) dolgozik. Másik példa
Csimbi lakodalma (M./6. valamint M./7.), amelyről számtalan fotót készítettünk, jól látszik,
hogy magyar asszonyokat kértek fel a romák, hogy főzzenek esküvői vacsorát (M./7.). Ez a
momentum részben ellentmond a szigorú tisztasági előírásoknak. A „maxrime26”szerint
(Carol Silverman, M. S. Stewart) a romák az ételeik megfőzéséhez szinte soha nem kérnek
segítséget nem romáktól, mert azok „tisztátalanok,” a szimbolikus roma világban
természetesen. Stewart a Daltestvérek c. kötetében részletesen ír a romák hazai tisztasági
rituáléiról, amelyek egy része nem működik Mindszenten, más része viszont igen, mert a
szappan használata még mindig tabu.
Pettenden pedig a kereszténység, a megtérés miatt több, egyébként még élő népszokást
szorított ki a bibliai mondanivaló és előírás.
A kapcsolatrendszerek, a kultúra átadása és átvétele oda – vissza irányú, ami
egyoldalú, sajnos, a nyelv, még pedig a funkcióvesztés felé mutató tendenciákat láthatunk a
vizsgált közösségekben.
Mindszenten a tantestület 2008-tól ismét kapcsolatra lépett velem, s kérték a
segítségemet. A kijelölt feladat: helyi tantervek (nyelv és népismeret) készítése volt; a tanárok
közül néhányan cigány nyelven szerettek volna tanulni és megismerni a helyi cigányság
kultúráját, azonban ez a projekt nem lett sikeres. A roma gyerekek továbbra sem tanulhatják
nyelvüket és kultúrájukat a helyi iskolában.

25
26

ejtsd: paramicsa
Tisztasági szabályok – testi és lelki értelemben (lásd: Silverman, C.és M. S. Stewart munkái, (e: mahrime )
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1.2. Pettend és közösségének bemutatása

1.2.1. Földrajzi elhelyezkedés
Baranyai piciny falu Pettend, a Szigetvári kistérségben. Az itt élő cigányok saját
magukat és nyelvüket „kolompárnak” nevezik (csengettyűkészítő), mivel meg kívánják
magukat különböztetni a környezetükben élő beás cigányoktól. A falu az elszigeteltség jegyeit
viseli magán, szegregált település, gyönyörű természeti környezetben – egy erdő és egy
termálvizes fürdő szomszédságában. Szigetvártól délnyugatra, a Nyugati-Gyöngyös patak
mellett, Kistamási déli szomszédjában fekvő település. Pettend zsákfalu, Szigetvártól 12-kmre fekszik, Baranya megyében. A falu teljes népessége: 150 fő (2008. január 1-i adat)

2. ábra: Baranya megye térképe27

1.2.2. Rövid helytörténet
„Pettend nevét az oklevelek 1330-ban említették először Petend néven, mint a Kán
nemzetséghez tartozó Siklósi Péter birtokát. A királyi földek visszavételekor a birtokot
elvették tőle, de az országbíró visszaítélte neki.1449-ben több család birtoka volt; így a Laki,
Thúz-, a Létai és a Szőcsényi családok is birtokosai voltak.1493-ban a Dombai családból
származó Kornis Mihályné volt birtokosa. A török idők alatt is végig lakott maradt. A XVI.
században az enyingi Török család birtoka volt. Az 1700-as évek elején gróf Nádasdy Lászlóé
27

(Forrás: 6. internetes forrás)
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lett, 1807-ben pedig I. Ferenc király ajándékozta a Kegyes Tanító Rendnek. A XX. század
elején Somogy vármegye Szigetvári járásához tartozott.1910-ben a népszámlálás adatai
szerint 284 lakosa volt, ebből 279 magyar, melyből 26 római katolikus, 258 református volt.
Az 1950-es megyerendezéssel a korábban Somogy megyéhez tartozó települést a Szigetvári
járás részeként Baranyához csatolták.”28

1.2.3. Megélhetési stratégiák
Az itt lakó közösség oláh cigány és magyar, beás családok ritkán költöznek be, s
hamar el is vándorolnak, a közösség nem túl könnyen fogad be más cigányt. A
környezetnyelv: magyar és beás, hiszen a környező falvakban, Gyöngyösmelléken,
Nagydobszán jelentős számú beás család is él. A faluba 1987-től 1992-ig rendszeresen jártam
le, részint hangfelvételek készítése céljából, másrészről pedig rokoni / baráti kapcsolatok
ápolása miatt. A falun végig nyomon követhető a folyamatos leépülés, mintha az állami
szervek az itt élőkről teljesen lemondtak volna: megszűnt először az iskola, majd a
postahivatal, elment az orvos és nincs rendőr sem. A faluba a történelmi egyházak képviselői
vasárnap tudnak alkalmanként lejönni misét tartani. A falu lelkét szó szerint a gyermekek
jelentik, mert ők születnek, játszanak – s szeretnének óvodát, iskolát, játékokat. Ehelyett nincs
semmilyen infrastruktúra a faluban: a busz is csak két alkalommal közlekedik: reggel és este.
Emiatt az emberek tucatjai veszítették el a munkájukat, ami tömeges munkanélküliséget jelent
a faluban, pedig korábban volt munka: a szigetvári konzervgyárba jártak át az asszonyok
dolgozni, valamint többen is Pécsett dolgoztak a vasútnál. Mára nem maradt más, mint a
segély és a családi pótlék, kereset kiegészítésként a férfiak fát vágnak az erdőben, az
asszonyok pedig gombászásból tengetik életüket, illetve gyógynövények begyűjtésével
foglalkoznak (hárs, kamilla, körömvirág, csalán). A házacskák rendkívül szegényesek, de
tiszták, minden évben meszelnek – ez néhol látszik is a fotókon. A faluban működik
tehenészet is, néhányan itt tudtak elhelyezkedni, de ez tényleg csak keveseknek biztosít
megélhetést, hiszen az állatok ridegtartásban vannak, estére hazahajtják a csordát. A kis
kertekben csak keveseknél található zöldség – a gyümölcs még ritkább, nem nagyon
fogyasztják, viszont háziállatokat tartanak: még birka és szamár is előfordul némely ház
mellett, de többeknél láttam baromfit és kevesebb helyen sertést esetleg szarvasmarhát.

28

(7. internetes forrás)
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A férfiak (Vercsó, Miska, Árpi) hétvégenként elmennek szintetizátorral más falvakba
zenélni, így jutnak egy kevés kereset kiegészítéshez. A faluban sokan panaszkodnak, hogy
nincs a közelben munka, így nem jutnak a családok rendszeres havi jövedelemhez, ami
tervezhetetlenné teszi az életüket. Több család is küzd a nincstelenséggel – holott a falunak
igen kedvező természeti adottságai vannak, amit helyes tervezéssel és politikai szándékkal
kiaknázhatna magának a közösség. A szegregáció és a nincstelenség olyan fokára jutott a falu,
hogy ebből a fásult állapotból már csak hathatós társadalmi – állami segítséggel tudnának
kikeveredni – ilyen szándék azonban egyelőre nem ismeretes. A falu lakói sokat várnak az új
magyar kormánytól, reméljük, kapnak majd valós segítséget is, mert az eddigi állami
romaprogramok Pettendet teljesen elkerülték.
A falu népessége, korfája a klasszikus elvárásoknak felel meg: egyre több gyermek
születik, s egyre kevesebb az idős ember (mára mindennapossá vált, hogy az okoz súlyos
betegséget, hogy az emberek a felírt gyógyszereiket anyagi okokból nem tudják kiváltani).
Sokan szenvednek veseproblémákban (ez tipikus az idősebb cigány embereknél: 30-40 évvel
ezelőtt a cigány gyerekeknek gyakran télen sem volt cipője, az ún. „patave” volt használatban,
ami a lábra tekert rongyokat jelentette), ez pedig nem jelentett elégséges védelmet.
A falu egészségállapota az előzőekből adódóan nem túl jó: a szív – és érrendszeri
betegségek az egészségtelen, zsíros táplálkozás és esetenként a dohányzás miatt is
előfordulnak. A legfontosabb táplálék a bab, káposzta és sertés - valamint a csirkehús, a
lecsós csirkéhez saját maguk sütnek élesztő nélküli kenyeret a sparhelton vagy egyszerűbb
kemencében (hasonlít a beás nép pünyájához29), itt bokolyinak30 hívják. Ha főznek levest,
akkor az húsos, tartalmas, zsíros (disznózsírral főz a többség). Finom kelt kalácsot sütnek az
asszonyok ünnepnapokon, diósat, mákosat, lekvárosat. Ünnepeken a paradicsomos káposzta
és a töltött káposzta a fő fogás, illetve a pörköltek (csirke, marha, pacal, sertés) és kólát isznak
a gyerekek és vizet az asszonyok, a férfiak pedig házi bort vagy sört, a víz nitrát szennyezett,
a csecsemőknek csak zacskós vizet lehet adni. A nitrát szennyezett víz több szinten is okoz
egészségkárosodást, pl. hosszú távon dementiát,31 rövid távon pedig emésztési problémákat.
A felnőttek fogazata rendkívül hiányos, mert nincs anyagi lehetőség fogászt felkeresni. Az a
törvény, amelyik fizetőssé tette Magyarországon a fogászati kezelések közül a fogmegtartó
ellátásokat, bizonyos társadalmi rétegeket determináltak a hiányos fogazatra és ez által az
emésztőszervi megbetegedésekre. Pettenden ez a probléma jelen van – az emberek

29

pünya=kenyér
bokolyi=pogácsa
31
dementia=elbutulás
30
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kilátástalannak látják a helyzetüket, folyamatosan panaszkodnak, ami húsz évvel még nem
volt ennyire szembeszökő.
Mivel a gázt még nem vezették be, így a falu lakói az erdőről hozott fával fűtenek és
főznek. Akinek nincs fürdőszobája (sokaknak nincs, vagy nagyon kezdetleges), az a fürdőre
jár ki jó idő esetén – a fürdőben meleg termálvíz folyik el a semmibe - ez hallatlan pazarlás. A
falunak nincs elég pénze a fürdő rendbetételére. De a gyerekek és a felnőttek is legalább jó
idő esetén élvezhetik a termálvíz jótékony hatásait. (P./10. kép a mellékletben)

1.2.4. A pettendi cigány közösség bemutatása
A falu kultúrházát évek óta bezárták, ha leutaztam valamelyik hallgatómmal, akkor
kinyitották nekünk. Néha van falurendezvény, de ez is egyre ritkábban, mert kevés anyagi
forrással rendelkezik az önkormányzat. Az utóbbi öt-nyolc évben is igyekeztem legalább
negyedévenként lejutni a faluba, amit megnehezít a távolság és a rossz úthálózat – legalábbis
Pécstől. Látogatásainkra mindig vittem magammal főiskolás tanító – vagy óvodapedagógus –
jelöltet, akiknek szintén meghatározó élmény volt a szegénység ilyen mértékével találkozni, s
a tananyag megelevenedett: egy cigányul beszélő közösséget találtak, amely közösség
gyermekei nélkülöztek, s örömmel fogadták az ajándékainkat, amit magunkkal vittünk. A
pettendi gyerekeknek csupán azon játékaik vannak, amelyeket mi adományoztunk, minden
egyes alkalommal kaptak egy saját játékot és csokoládét is. A hallgatóimmal gyűjtöttük
ezeket az adományokat, s mindig nagy sikere volt a gyerekek körében. Fontos megjegyzés,
hogy az adományok mellett (amelyek tartalmaztak ruhát, cipőt, tankönyveket, rajzeszközöket,
rajzlapokat, gyöngyfűzőt), néha – a baptista egyház jóvoltából – Bibliát is vittünk, amit a hívő
közösség szívesen fogadott, mert rendszeresen tanulmányozzák a Bibliát- így az olvasás is
jobban megy, mint más romaközösségekben. (P./4. és P./5.kép)
Társadalmi stratégiák
A falu életében új faktor: a helyi pünkösdi közösség ISTEN GYÜLEKEZETE nevű
egyháza (P./9. kép), amely 20 éve a falu spirituális-lelki életét döntő módon meghatározza, a
gyülekezetet a helyi születésű lelkész, Bogdán István vezette, ma a régebbi presbiter, Nagy
Sándor (Bogdán István komolyabb betegségben szenved, sajnos). A falu életében – amióta ezt
a közösséget megismertem - az egyetlen bővülés, fejlődés: a gyülekezeti élet, a közös imák,
bibliaórák – és egyéb - lélekkel kapcsolatos foglalkozások. Imáiban, énekeiben a cigány
nyelv helyi dialektusát is használja a közösség, s a közösségi összetartozást az is kifejezi,
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hogy imaházat építettek – hozzá tartozó lelkész szolgálati lakással. Megfigyelhető, hogy
fokozatosan nő a helyi dialektus presztízse, mert a közösség a nyelvét egy plusz funkcióban
láthatja. A nyelv használatát a mi ottléteink is erősítik: a többféle művészeti ágat is felölelő
foglalkozások előtt magam is szoktam anyanyelv fejlesztő gyakorlatokat tartani, amire a falu
gyermekeinek apraja-nagyja eljön, s hálásak a velük való foglalkozásokért. Ez mára
hagyománnyá vált: a gyerekek tudják, hogy mindig jut nekik ajándék (játékmackó és
édesség), de a nyelvi és művészeti foglalkozások számukra éppolyan fontosak, mint az
ajándékok: végre az „iskolában” (valójában az imaházban), tehát pedagógus szakember által
tartott foglalkozáson jól érzik magukat, felszabadultak, s ezt gyakran a szülők is végignézik, s
többen is azt kérték, hogy tanítsuk meg őket a gyermekekkel foglalkozni, mert azt szeretnék,
ha a gyermekeikből „lenne valami”, azaz tanult ember, mert azt gondolják, hogy ezt a
nagydobszai iskolaközpont, ahol a gyerekek tanulnak a helyi iskola bezárása óta, nem tudja a
számukra biztosítani.

1.2.5. Nyelvhasználati stratégiák a pettendi cigány közösségben
Kommunikációs stratégiák
A cigány szülők (és gyermekek) véleménye szerint az iskola, ahová jelenleg járnak,
nem szocializálja gyermekeiket megfelelően, a gyermekek nem sikeresek. A tanárok
szemében bélyeg a „pettendi” gyerek, s ezt a falubéliek azzal magyarázzák, hogy ők oláh
cigányok maradtak, míg a környezetükben élő többi cigány beás. Úgy érzik, nem szerencsés
dolog oláh cigánynak lenni /maradni/ beás többségi térségben. Megjegyzés: a beás cigány
gyermekek sem „szerencsésebbek” a nagydobszai iskolaközpontban, mint a pettendiek.
A beás gyerekek lehetséges iskolai „karrierjét”. a Pécsett működő Gandhi Gimnázium és
Kollégium biztosítja. A pettendi közösség olyannyira szegregált közeg, hogy a gyermekek
még a pécsi középiskolákba sem juthatnak el az anyagi források hiánya miatt. A szintén nem
messze fekvő Alsószentmártonban Derdák Tibor és csapata (Derdák Tibor volt az egyik
alapító tagja a Gandhi Gimnáziumnak is) megalapította a Kistigris Gimnáziumot, amely egy
fontos felismerésre épített: a valóban szegregált közegben élő közösségek lakói nem tudnak
eljutni az iskolába, ezért a tanárokat hozták le pl. Pettendre, hogy felnőttképzés keretében
néhányan érettségi vizsgát tudjanak tenni. Emiatt néhány fiatalnak sikerült leérettségizni, ami
fontos előrelépés a gyülekezet életében is: egyházi főiskolára kerülhettek el páran a faluból (a
pünkösdi gyülekezet Szent Pál Akadémiája). Megállapítható, hogy az egyházi élet fontos
kihatással van a faluközösség életére: néhányuknak szerény előrelépési lehetőséget is nyújtott.
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A faluban használt romani rögzítésére több éve ún. idősoros és követéses empirikus
vizsgálatot végeztem. A hangfelvételeken minden alkalommal rögzítettem a felvétel dátumát,
a jelenlévők nevét és életkorát, adott esetben a hangfelvétel apropóját (ha ünnep volt, netán
egyházi esemény). Ebben a közösségben vehettem részt először – s egyelőre – utoljára halotti
virrasztáson: pománán. Személyes, szubjektív okokból vehettem részt ezen a rendkívül fontos
eseményen, Mozol mámi és Tácsi papó legkisebb fia hunyt el, akinek cigány neve: Ica volt
(Lakatos István) - izomsorvadásban halt meg fiatalon.
Erről a szertartásról nem készíthettem dokumentációt a gyász és az intim helyzetek
miatt – ez 1992. áprilisában történt.
Névtani vizsgálatok
Dolgozatomban szeretném bemutatni azokat a ragadványneveket is, amelyekkel
Pettenden találkozhatunk.

Mindszenten megemlítettem a nemzetségneveket, Pettenden

azonban nem találkoztam ilyen törzsi-nemzetségi elnevezésekkel, így a faluban tapasztalt
ragadványnevek bemutatására vállalkozhattam.
Ragadványnevek
Mindszenttel ellentétben a pettendi faluközösségben nem található már meg a
nemzetségnevekre való emlékezés, azonban ragadványnevek széles skálája figyelhető meg
ebben a közösségben is.
A következő ragadványnevek jegyeztem fel Pettenden:
Gyomros, Vercsó, Paja, Tácsi, Mozol, Császár, Miska, Neme Laci, Talpas, Csetteny
Szirinka Laci, Csóka, Rigó, Titó, Mahos, Léna Lumi,/polgármester/ Ráji, Cserkó, Duga,
Turcsi, Rupa, Garas, Dodó, Csíkó, Jáva
A nyelvvesztés fázisai
A faluközösség családjainál az elmúlt két évtizedben a nyelvvesztés folyamatát
dokumentálhatjuk. A cigány közösség tagjai fokozatosan vették birtokba a falut: az eredetileg
református magyar faluközösség az elvándorlás miatt szembesült a házai elértéktelenedésével,
s ekkor már a többség menekülni akart a környező városokba, mert a lehető legkevesebbet
akarta veszíteni a családi vagyonán. A cigányok így előmerészkedtek a környező erdőkből
(amit a cigányok a hangfelvételeken „hagyovo”-nak neveztek), és fokozatosan birtokba vették
az elnéptelenedett falusi házakat, amit tulajdonosaik nem tudtak eladni. Így a falu szinte teljes
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’elcigányosodása’ csak idő kérdése volt. Az erdő hajdani lakói magyarul kevésbé tudtak, csak
a helyi dialektusaikat beszélték. A magyar lakosság fokozatos eltűnése után az infrastruktúra
is lassacskán megszűnt: ma már egy kicsi bolt működik és egy kocsma, a falusiak élete a
hiánnyal jellemezhető. Nincs sem oktatási, sem egészségügyi intézmény (pedig lenne elég
gyerek a beindításához). Azonban nem csak a környezet jellemezhető a hiánnyal, a nyelv is a mindszenti nyelvhasználattal összehasonlítva – rosszabb helyzetben volt, mert nagyarányú a
magyarból átvett kölcsönszó-állomány, mint pl: vonat: Mindszenten: zibano – Pettenden:
gezeshi, bicikli (rotalyi a nyelvvizsgáztatásban), Pettenden bicigla. A ’beteg vagy’? - kérdést
Mindszenten és a nyelvvizsgáztatásban a következőképpen fordítjuk: Nasvali san? Pettenden
pedig: Betegesho san? A pettendi gyerekek csupán azokat az állatokat tudják cigányul
megnevezni, amelyek a közvetlen közelükben élnek: khajnyi – tyúk, balo – disznó, zhukel –
kutya, muca – macska, grast - ló. Érdekes módon nem tudták már megnevezni a madarat,
(chiriklyi), a szamarat (magari) és a pulykát (lutuj). A ló elnevezésére mindkét közösség
gyermekei emlékeztek, Mindszenten még a kanca (grasnyi) és a csikó (khuro) szó is megvan
a passzív leltárban. A számneveket szinte külön tanítani kell a foglalkozásokon, mert csak
egytől tízig ismerik a kisebbek. Mindkét közösségben értik és élvezik a cigány nyelvű
meséket. A cigány gyermekeknek készített meseanyag összeállítása fontos esemény lehetne a
hazai romaközösségek életében: serkentőleg hatna a nyelvhasználatra és hatékonyan segítené
a cigány gyermekek nyelvi reszocializációját.
Látható, hogy a legfőbb veszélyt a magyar szavak átvétele jelenti, hiszen a pettendiek
nem járnak országos vásárokba és nem járnak Csatkára sem vagy Máriapócsra a cigány
búcsúkba, ahol lehetne új fogalmakat, szavakat, dalokat tanulni más vidékek romáitól. A
nyelv, éppúgy, mint maga a közösség, elzárt, szegregált, nincs valódi, eleven kapcsolata más,
anyanyelvet beszélő roma csoportokkal.
A környék romáinak helyi nyelve több szinten is mutat hasonlóságot a pettendiek
nyelvhasználatával (de a környékbeli falvakban beás cigány és magyar lakosság él), a pettendi
romaközösség így tehát nyelvszigetet alkot, éppúgy, mint a szintén Baranya megyében lévő
Versend község magyar cigány lakossága. A nyelvet a fiatalok éltetik: az idősek halálával
következhet be egy kisközösség nyelvének végső eltűnése, de ha a fiatalok találnak legalább
egy plusz funkciót a nyelvnek (Pettenden az istentisztelet és a bizonyságtevés), a nyelvet
máris megvédték a gyors nyelvhaláltól. A pettendiek endogámok, közösségen belül
házasodtak régen, ma már inkább jellemző, hogy más faluból szereznek feleséget, aki – a
sikeres házasságokat tekintve – magyar; a beás – oláh cigány házasságok nem sikeresek a
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közösségek kölcsönös ellenérzései miatt. Azonban a magyar – oláh cigány házasságokból
sem származik kétnyelvű utód.
A nyelvvesztés fázisai nemzedékekre lebontva
A dédszülők több esetben is egynyelvűek, a magyart vagy nem beszélték, vagy
nagyon erős akcentussal. Ebből a nemzedékből Csóka él, aki monolingvis beszélő. (P./1. és
P./2. ; P./8. kép)
A nagyszülők – akiket húsz évvel ez előttről ismertem meg, kétnyelvűek voltak
domináns cigány (kolompár = helyi nyelv) használattal; a magyart erős akcentussal, nyelvi
hibákkal beszélték / beszélik (Paja, Kata, Iboly, Mozol, Juli)
A szülők: stabil kétnyelvűek (Miska, Árpi, Pityu, Sanyi, Jolika) kiegyenlített
kétnyelvűek, megfelelően beszélnek magyar nyelven, itt-ott egyeztetési vagy egyéb ragozási
hibával (nálad megyek, stb.)
A gyerekek passzív nyelvhasználók; illetve magyar egynyelvűek, nyelvük több
magyar és beás kölcsönszót tartalmaz a fogalmi megnevezésekre, mint Mindszenten. A
gyerekek nyelvhasználata azóta mutat pici fejlődést, amióta a gyülekezet támogatja az
anyanyelvi igehirdetést és imádkozást, de csak azok körében, akik látogatják az
istentiszteleteket.

1.2.6. A mindszenti-pettendi
felhasználhatósága

vizsgálatok

értékelése,

eredményei,

Terepmunkám célja hangfelvételek készítése a pettendi és a mindszenti romani
dialektusát beszélők körében. A terepmunka során több mint 20 órányi beszédanyagot
rögzítettem, valamint fotókkal dokumentáltam a vizsgált közösségek életét. A hangzó anyag
átírására Szegő László nyelvész által javasolt átírási rendszert használtam, mivel a
nyelvvizsgáztatásban is ezt használjuk a mindennapi gyakorlatban. A felvételek egy részét
csatolom a dolgozathoz, de a kilistázott egyéb részeket is hozzáférhetővé teszem az érdeklődő
számára.
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1.3. Összefoglaló értékelés a két eltérő cigány közösség nyelvhasználati
stratégiáiról
Iskola: sem Pettenden, sem Mindszenten nincs mód a helyi dialektusok használatára
az iskolaközösségben, a cigány nyelvnek és kultúrának nincs igazi presztízse a jelenlegi
oktatási intézményekben: óvoda, iskola.
A pettendi gyerekek Nagydobszára járnak iskolába, a mindszentiek iskolája
eredetileg a Dózsa-telepen, a cigánytelep közelében van, de iskola összevonás is történt, így
néhányan átkerültek a központi iskolába, bár a telepi iskola is működik még. Mindszenten az
iskola épülete megfelelő, de a cigány gyermekek és szüleik mégis a régi (telepi) iskolát
kedvelték, mert az ott tanító pedagógusok érzékenyebbek voltak a cigány gyermekek iskolai
problémái iránt (Mindszenten több, anyanyelven szocializálódott gyermek az óvodát nem
látogatta, így nem tanult meg iskolakezdésig magyar nyelven – cigány nyelven azonban
nyitott kóddal beszéltek).32 A pettendi gyerekek – kevés kivételtől eltekintve - zárt kódban
beszélnek magyarul és cigányul is.
Nagydobszán még igény sem mutatkozik a tanárok részéről, hogy a gyerekek helyi
nyelvét és kultúráját megismerjék és hasznosíthatóvá tegyék a gyerekek számára.
A pettendi gyerekek nyelvi motivációja jelenleg azonban mégis magasabb, mert a
helyi egyházi közösségben elfogadott a cigány nyelv használata (éneklés, igehirdetés, ima);
valamint a lelkész még rokonságban is áll többekkel. A különböző egyházak nagy szerepet
játszhatnának az iskolát támogatva a helyi közösségek nyelvének megőrzésében és
ápolásában, valamint az identitás fejlesztésében.
A pettendi helyzetet nyelvileg is és nyelvi attitűd vizsgálat szempontjából is
pozitívabbnak és előremutatóbbnak ítélem, mint Mindszenten, mert találtak a nyelv
használatára egy fontos plusz funkciót: a hit megélésének fontos eszköze, mérője az
anyanyelven elmondott ima. A pettendiek már húsz éve egyéb funkcióban is használják a
romani helyi dialektusát: az istentiszteleteken bizonyságtevésre és a lélek gondozására.
Bogdán István lelkész sokat tesz azért, hogy a hívek lelki gondozása csaknem teljes legyen:
elmondott kazettára néhány imát és Ruth könyvét is romani nyelven, ami a Biblia egyik
könyvének sajátos, helyi dialektusban rögzített adaptációja. Megjegyzendő azonban, hogy ez
az egyetlen momentum még nem fogja megmenteni a pettendi cigányközösség helyi
dialektusát a nyelvhaláltól, ha sürgősen nem születnek intézkedések a nyelv védelmében. Ha
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Basil Bernstein, In: Wardhaugh (1995): Szociolingvisztika 295-297.o.(Nyelv és hátrányos helyzet, c. fejezet)
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ez a disszertáció ezt a jövőbeni folyamatot bármilyen mértékben előmozdította, a szerző célt
ért.
A gyülekezetben énekelt néhány fontos ének:
A fontosabb dalok címei: Tüzed, Uram Jézus, Az Úr irgalma végtelen,Nagy Istenem,
ha nézem a világot, Az Úr az én pásztorom Nem halott, Jézus élő, nem halott, Elveszettek
voltunk, Cigány vagyok, nem bánom (Kotta a gyülekezeti énekekről a 3. mellékletben
található).
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II. FEJEZET
2. A CIGÁNY NÉP EURÓPÁBAN
MOTTÓ:
„A mai európai cigány nyelv nyelvjárásai:„változatok egy témára”, amelyben a téma maga
az ősi, indiai nyelvi törzs, változatai pedig a mindenkori környezetéből átvett elemekkel
gazdagodó nyelvjárások.”
(Choli Daróczi,1999)

2.1. Eredetvizsgálatok
A dolgozatom második fejezetében a cigány nép eredetéről szóló történeti és
nyelvészeti – összehasonlító források elemzésére vállalkozom. Részletesen bemutatom a
különböző országokban élő romaközösségek önelnevezéseit, illetve a többségi társadalom
által a cigányokra aggatott elnevezéseket szerte Európában. Elemzem továbbá a cigányok
egymást különféleképpen megnevező technikáit. Ebben a fejezetben mutatok be néhány
cigányokról szóló eredetmítoszt, majd ezt követően a cigány nép történetét mutatom be
röviden a feltételezett kezdetektől Mária Terézia császárnő felvilágosult abszolutista
rendeleteinek ismertetéséig. E fejezet fontos célja annak bemutatása, hogy a többségi
társadalom által hozott rendeletek és szabályozók hogyan hatottak vissza a cigányság életére,
történelmére, és ahol lehetséges, a cigány nép erre adott reakcióit is ismertetem. Ebben a
fejezetben részletes nyelvészettörténeti ismertetőt nyújtok a romani nyelv európai
megjelenésétől 1542-től 2007-ig, tehát közel egy fél évezred minden lényeges csomópontját
megemlítem és elemzem is az évszámok és a nyelv fontos szerepet játszó nyelvészek
adatainak, munkáinak pontos adatolásával.
A nyelvész kutatók többsége szerint a cigányság Észak-Indiából származik,
indoeurópai eredetű nomád33 nép. A hazai és külföldi szerzők34álláspontja megegyezik abban,
hogy az európai romák35 az indiai dom kaszt leszármazottai, akik fémmunkások voltak,
valamint időnként szórakoztató szolgáltatásokat nyújtottak. A „doma” vagy „domba” csoport
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vándorló, helyváltoztató
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Hancock 1988, Grierson 1888,
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A rom belső elnevezés, jelentése: ember
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tagjai nem nyelvileg vagy etnikailag tartoztak össze, hanem különböző eredetű, a
társadalomból kiszakadt elemek összeolvadásából kialakult réteg összefoglaló neve.
Az általános nyelvészeti hasonlóságokon túl jellemzi még, hogy az Indián kívül
fennmaradó, elszigeteltségben is megmaradó, szolgáltatásokat nyújtó közösségek nyelveként
működött. Az európai cigányok nyelve, az észak-pakisztáni Hunza - völgyben lévő
dumaki36és a közel-keleti, Szíriában és Palesztinában beszélt dom37 mind a modern indoárja
nyelvek „belső”, vagy központi ágából származik, de mutat néhány olyan jelentős eltérést,
amely cáfolja, hogy egyetlen regionális változat leszármazottjaként csoportosítsuk. Az
európai romani, a hunza- völgyi dumaki és a közel-keleti dom nyelvekben azonos még
általános nyelvi-genealógiai hasonlóságaikon túl, inkább Indián kívüli izolációban való
túlélésük, a társadalomból kiszorult, szolgáltatásokat nyújtó közösségek nyelveként is
működőképes struktúrák.
A roma csoportok részét képezik egy olyan szocio-gazdasági kasztnak, akik a KözelKeletről, Kis-Ázsiából érkeztek, ahol számos gazdasági tevékenység előnyét képesek voltak
felismerni és hasznosítani. Nyelvi szempontból ez annyit jelent, hogy mindennapi nyelvük
összefüggő indiai szerkezetű volt, de az állandó kétnyelvűség és a speciális utcai és kereskedő
zsargonok hozzájárultak a beszélt nyelv fejlődéséhez, annak mindenkori változásait
befolyásolva.

2.2. A cigány törzsek és megnevezéseik
A cigány törzsek, (kumpániák)38 az egész világon szétszóródott, egymással vérségi
kapcsolatban álló, helyenként nomadizáló, máshol pedig letelepedett életmódot folytató
közösségek, akik magukat cigánynak vagy romának (jelentése: ember, egyaránt jelenthet
többes számot vagy vocativust)39 nevezik, és egymást is kölcsönösen cigánynak, romának
tartják. Az értekezés a beás közösségeket csak érintőlegesen vizsgálja, lévén, hogy nem tartja
feladatának, másrészről pedig e közösségek nyelvéről és kulturális szerepéről már született
értekezés.
Nem sorolandók ide azok a nomadizáló, évszázadokon át vándorlásból élő
közösségek, amelyeket nem cigány környezetük – kellő ismeret hiányában, tévesen –
cigánynak tart, de sem önmagukat nem tekintik cigánynak, sem más cigány csoportok (pl.
36

Lorimer 1939,
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MacAlister 1914,
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kumpánia: vándorló csoport, karaván
vocativus (latin): megszólító eset
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yenis,40 Irish travellers, Scottish travellers - skót vagy ír „utazók”, akik vásározásból és
kisebb javítások elkészítéséből élnek- nem minden esetben romák!) hantyrka41 vagy
bargoens42nyelveket beszélő csoportok. (Tartalmi összefoglaló, forrás a lábjegyzetben)43
Ezeket a kis közösségeket nem letelepedett életmódjuk és megélhetési taktikáik miatt
hívják romának, bár az is igaz, s még jobban növeli a félreértéseket, hogy az általuk használt
utcai zsargonok vagy kereskedelmi nyelvek tartalmaznak romani összetevőket, Peter Bakker
nyelvész foglalkozik ezekkel az összefonódott etnikus nyelvekkel az Ǻrhusi Egyetemen,
valamint Yaron Matras a Massachussets-i Egyetemen.
A cigány nép által beszélt nyelvet (nyelveket) összefoglaló néven ’romaninak’
nevezzük George Borrow44 angol regényíró nyomán, aki a társadalom számkivetettjeinek
egymáshoz lazán kötődő zsargonjai között belső nyelvi koherenciát állapított meg. A cigány
elnevezésen egy etnikai csoport kontextusát értjük és számos indiai eredetű alcsoportot.
Ebben az értelemben a gypsy, a romani és a cigány elnevezések szinonimák
A romani szó a cigány nyelvben nőnemű végződéssel ellátott adjektiv, jelentése:
’cigány’.
A nomadizáló45 roma csoportokkal kapcsolatos eddigi legmegbízhatóbb paradigmákat
nyelvészek alkották (lásd később részletesen).
A magyar „cigány” elnevezés eredetije valószínűleg a görög ατσινγανος
„atsinganos” szó, amelynek jelentése eredetileg 'érinthetetlen'. Egy olyan pogány vagy
eretnek vallási közösségre utalt, amely tagjaival a keresztények nem érintkeztek, több kutató
viszont elveti ezt a gondolatot.
Népetimológiaként „rom”-nak, azaz embernek hívják magukat, a rom szó olyan férfit
jelent, aki nős és cigány, női megfelelője „romnyi”, cigány nő, aki férjezett. A legelterjedtebb
elnevezés Európában a ’cigány’, ez egyszerre jelent népnevet, s lehet jelző is, románul ţigan,
bolgár nyelven ciganin. A „cigány” elnevezés Kelet - Európában, Olaszországban és
Németországban vált ismertté.
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svájci cigányok
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cseh tolvajnyelv
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holland szleng, a 17. században keletkezett, tolvajok, utazási ügynökök titkos nyelve, sok jiddis és cigány
jövevényszót tartalmaz..

43

Az eredeti elérhetőség helye a 8. internetes forrás alatt található (II. melléklet)
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Borrow, George: In the Beginning was the World (Kezdetben vala a szó) Romany Picaresque (1874).
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a „nomád”, „nomadizáló” közösségek szinonimája a vándorló, helyváltoztató, J. Okely írásában
„peripatetikus” közösségek, a dolgozat 58. oldalán részletes elemzés olvasható a témáról.
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Magyarországon oláh cigánynak nevezzük azokat a törzseket, amelyek Erdély
irányából érkeztek Magyarországra, s nyelvüket (és kultúrájukat) erős hatások érték a román
nyelv felől. A Dunántúl déli részén, ahol beások élnek többségben, az „oláh” elnevezés a
beásokat jelzi, az oláh cigányokat pedig „kolompárnak” vagy „lăkătárnak,” varázsló
cigánynak nevezik a beások. Az oláh cigányok saját népetimológiája is „kolompár”. Az oláh
cigányok a beásokat „kashtalo”- nak”, azaz fával dolgozónak nevezik, „lingurari”-nak
(kanalasnak) vagy egyszerűen „beashi”-nak.
Az elnevezésük angolul ’gypsy’, az állítólagos egyiptomi eredetükre utalva, régi
spanyol elnevezésük aegypciano, jelenleg spanyolul ’gitanonak’ (egyiptomi), vagy ’kalonak’,
feketének nevezik őket. Portugáliában cigano, franciául a bohémiens (Csehország eredeti
neve, valószínűleg onnan költöztek Franciaországba.)
Németalföldön kezdetben „ungern”-nek nevezték őket, mert Magyarországról
vándoroltak oda.
Dániában és Svédországban „tataren”- nek (tatárnak) vagy „heidenen”-nek
(pogánynak) hívták őket. A finnek „mustalainen”-nek, azaz feketének nevezik, míg a
cigányok a finneket „valkoiset”-nek, fehérnek hívják, a finnek feltűnő skandináv vonásai
miatt.
Finn területre Svédországból vándoroltak be cigány törzsek, a családneveik egyben
svéd nemesi nevek, például ismerem Hulda Grönforsot, aki 92 éves volt 1988-ban,
Seinejokiban élt, Közép – Finnországban. Jól beszélte a lovárit, vendégül látott az otthonában,
lókereskedő családból származott, írni nem tudott, de remekül számolt, s unokája a Helsinki
Egyetem orvosi fakultásán végzett, a fotóanyagban megtalálható. (F./1. kép).
2.2.1. Eredetmítoszok
A cigányság eredetéről, nyelvéről több fantasztikus elképzelés is megjelent különböző
szerzőktől, a tudománynak kellett az összehasonlító történeti nyelvészet módszereivel
igazolni a valóságot.
Magyarországon még a múlt században is (XIX. században) gyakran nevezték a
cigányokat a „fáraó népének”, célozva állítólagos egyiptomi eredetükre. (József főherceg és
mások).
Kelpius Márton erdélyi szász tudós az amoritáktól származtatja a cigányokat.
(amoriták: sémi népcsoport, írástöredékek, nevek maradtak fenn róluk).
Johann Christoph Wagenseil, a XV. században élt író német zsidóknak tartja őket,
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akik a XIV. századi zsidóüldözések következtében elbujdostak, s csak a XV. század közepén
kerültek újra elő.
Wagenseil
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(1697) így ír: „A cigányok nyelve a német, jiddis, zsidó és fantasztikus

szavak elegye.”47
( „Der Altdorfer Universitätsprofessor, Christoph Wagenseil nennt in der zweiten,
lateinisch gedruckten Stadtgeschichte.”)
( A fenti mondat fordítása: Az altdorfi egyetemi professzor, Christoph Wagenseil
második, latin nyelven kiadott könyvében fogalmazza meg a cigányokról idézett fenti
mondatát.)
A cigányok egyiptomi származása elterjedt szemlélet volt Európában. A cigányok
magukat több ízben egyiptomi búcsújáróknak mondták, akik nagy bűnt követtek el, s ezért hét
évig kellett zarándokolniuk a nagyvilágban, s eközben a keresztény népek alamizsnájára
szorulnak. A bűnük az, hogy Kisjézust nem fogadták be maguk közé Heródes üldözései elől.
(A beás himnusz szövegében is a következő pár sor szerepel: „Nem loptunk mi csak egy
szeget Jézus vérző tenyeréből.”)
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47

De civitate Norimbergensis commentatio
„Die Sprache der Zigeuner sei ein Gemisch aus deutschen, jiddischen, hebräischen und phantastischen Wörtern.” (ford.

H.I.)
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2.3. A cigányok történetéről röviden (a kezdetektől Mária Terézia
koráig)

(3. ábra)48 Cigány család, 1552. Basel
A cigány nép gondolkodásmódjába, erkölcseibe, a világról alkotott elképzeléseibe
cigány művészek alkotásainak segítségével nyerhetünk betekintést. Federico Garcia Lorca,
Leksa Manush, Szécsi Magda, Choli Daróczi József, Nagy Gusztáv, Orsós Teréz, Ráczné
Kalányos Gyöngyi, Péli Tamás, Kosztics József - hitvallást fogalmaztak meg életről és
halálról, valamint a szerelemről és gyűlöletről. Műveik megannyi gyöngyszeme a cigányság
folklórjának, együvé tartozásának és hitének – a jobb, emberibb életbe vetett bizakodásának.
A cigányság történetének dokumentációja nem áll rendelkezésre a kezdetektől, mivel
nincs megfelelő számú írásos forrás. Ezért váltak fontossá azok az összehasonlító nyelvészeti
kutatások, amelyek a cigány nép beszélt dialektusainak eredetét állapították meg, mert a
cigány közösségek balkáni megjelenése óta velük kapcsolatban igen sok a kitaláció, de
legalábbis tudománytalan nézet, amelyről fentebb már esett szó.
A nyelvészek többsége a cigányság őshazáját Indiába helyezi, Észak-nyugat – Indiába,
mivel az itt beszélt nyelvekkel áll közeli rokonságban. Az indiai szubkontinens elhagyása az
isz. V. század körül történhetett, amikor muzulmán hadak lepték el az országot, bár az is
lehet, hogy már az őshazában is nomadizáltak.

48

forrás: 9. számú melléklet
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Az európai cigányok ősei, az ún. „phen-cigányok” (lásd később) a IX. század körül
Törökországon át érkeztek Bizáncba. A nagyszámú görög jövevényszó miatt azt feltételezik,
hogy itt huzamosabb ideig tartózkodtak. A bizánci kultúra és a keleti egyházhoz tartozó
területekről származnak az első cigányokra vonatkozó feljegyzések, mivel Bizánc a félautonóm, vándorló közösségek számára kedvező helyszínnek bizonyult.

2.3.1. A cigányság európai kalandja
A keresztes háborúk, belviszályok, majd a küzdelem a török betörése ellen elvonta az
államhatalmi szervek figyelmét a cigányokról, így szabadon vándorolhattak. Fegyver-és
szegkovácsként fontos és megbecsült tagjai lehettek a birodalomnak, amelynek ebben a
zavaros időszakban nagy szüksége volt munkabíró, ügyes iparosokra.
A XIV. század második felében a korfui oklevelek említik a cigányokat. 1386-ban
Korfu szigetével együtt a velenceiek birtokába kerül, s ekkor költöztek tovább a cigány
karavánok Havasalföldre és Moldvába.
Justinger Konrád Berni Krónikájában (Cronik der Stadt Bern) 1419-ben egyiptomi
eredetűeknek mondja a cigányokat, s egyben ez az első tudósítás a cigány népről az európai
forrásokban.
A cigány karavánok Európa legtöbb országában megfordultak:
Franciaországban 1419 után,
Spanyolországban 1447-ben
Barcelonában, Németalföldön 1429-ben.
Nyugat – Európa szabad polgárai egy ideig hittek a cigányok meséinek, de új otthont
nem akartak nyújtani az „egyiptomi zarándokoknak”. Új jobbágyokra, azaz új adófizetőkre
persze lett volna kereslet, de a cigányok nem akartak letelepedni és adófizetővé válni.
A városok nem fogadtak be jöttment idegeneket, a keresztényi érzület pár napos
alamizsnálkodásra jogosított fel, többre azonban nem. Az egyre csak érkező karavánok és a
felmerülő problémák (elsősorban a magántulajdon kapcsán) óvatosságra intette a városok
lakóit.
1422-ben Bologna már csak a cigányok vezetőjét engedte kapun belül. Bamberg
városa 1463-ban feltétellel nyújtott alamizsnát: ha a cigányok nem lépnek be a városkapun.
1449-ben Frankfurtból már kiűzték őket. Elkezdődött az üldözésük is, mert a törökök
kémeinek tartották őket (német birodalmi gyűlés 1479-ben).
A brandenburgi választófejedelem 1482-ben kitiltotta őket a tartományaiból. A német
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birodalmi gyűlés érvénytelenítette Zsigmond menlevelét, majd a pápa is kiutasította őket az
Egyházi Állam területéről.
Uppsala lutheránus érseke, Laurentius Petrie körlevelet küldött a papjainak 1560-ban,
miszerint:
„egy pap se foglalkozzék a cigányokkal, halottaikat ne temesse el, gyermekeiket ne keresztelje meg”.

Amint az a fentebbi sorokból kiderült, a cigány néppel szemben meghozott
kedvezőtlen rendeletek viszonylag hamar (a XV. század közepén) megjelentek Európában,
míg a Magyar Királyság területén viszonylag nyugodtan élhettek, nomadizálhattak,
kereskedhettek a cigány törzsek.

2.3.2. A Magyar Királyság területén
A Magyar Királyság területén Luxemburgi Zsigmondtól és Báthory István erdélyi
fejedelemtől szereztek uralkodói menleveleket. A magyar király, Zsigmond László vajda
számára biztosított menlevelet. A pátensek szerint a cigányok a saját bíráik előtt feleltek
tetteikért. A cigány karavánok Európában a magyar király menlevelét felhasználva
vándorolhattak, s mivel a passzus utasítja a polgárokat az alamizsnaosztásra, így egy rövid
ideig háborítatlanul járhatták Európa szigorúan őrzött városait. Közben azt terjesztették
magukról, hogy egyiptomi búcsújárók, s hét évig zarándokolnak a világban, mert nagy bűnt
követtek el. Európa keresztény polgárai szánalommal tekintettek rájuk és alamizsnával
segítették a szegény és elesett vándorokat.
Nagy Pál491998-as kiadványában neves szerzőket, mint pl. Frasert, Heinczingert és
Tomkát is kritikával illeti, s bizonyítja, hogy a cigányok által felmutatott menlevelek
hamisítványok. Bár a XV. században a salvus conductus (uralkodói menlevél) kiadása
meglehetősen gyakori volt, „bármekkora együttérzéssel is viseltetett az európai ember a
vezeklők iránt, túlságosan sok körülmény szól az ellen, hogy a hatóságok válogatás nélkül
menlevelet adtak volna a cigányoknak.”(Nagy, 1998. 53. old.)
A uralkodói menlevelekről Nagy Pál a következőképpen vélekedik: „Zsigmond még
ha sokszor felrúgott is rendi normákat, 1419-ben még nem tekinthette magát császárnak /
mint ahogy az a menlevélen szerepel /. 1411. július14-én szerződést kötött testvérével, Vencel
cseh királlyal, s annak fejében, hogy bátyja támogatja őt a német királyság elnyerésében,
átengedte neki a császári méltóságot, a birodalmi jövedelmek felét és a császári jelvényeket”
(Nagy, 1998. 51.old.)

49

Nagy, 1998,
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Az a feltételezés, hogy a cigány karavánok vezetői egymás menleveleit másolták,
hamisították.
Brassó 1416. évi számadáskönyvében szerepel, hogy „Egyiptomi Emaus úrnak és
társainak 10 dénárt, 2 dénár áráért szárnyast, és hat dénár értékben a városi magtárból
terményeket adtak”
Mindazon városok jegyzőkönyvei, ahol a menlevelet felmutatták, ugyanarról a
tartalomról beszéltek.
Kelet-Európában és a Magyar Királyságban a cigányok megítélése egészen más,
pozitív, a munkájukra formált valós gazdasági ok mögött a magyar nép hagyományos
toleranciája keresendő. Már Géza fejedelem megtűrte a keresztény hittérítőket, papokat. A
Szent István-i hagyomány idegenekkel szembeni toleranciája példaértékű volt a középkori
Európában, ez a hagyomány folytatódott a cigányság 500 évvel későbbi megjelenése során.
Nem véletlen, hogy a történelmi Magyarországon élt a legtöbb cigány ember a középkorban.
A különböző háborúk miatt hiány mutatkozott jobbágyokból és ügyes kézművesekből.
A társadalmi élet kevésbé volt előíró jellegű, mint Nyugat-Európában, ahol már jól szervezett
városokban éltek a polgárok. A munkalehetőségek biztosítása (fegyvergyártás, golyóöntés,
lópatkolás, ékszerkészítés, erődépítési munkák, építkezések) mellett a cigányok megőrizhették
autonóm közösségeiket, ugyanakkor a társadalom hasznára tevékenykedhettek.
Mátyás király fekete seregében harcoltak is, a Nagyszebennél dolgozó cigányoknak a
király kiváltságokat biztosított. II. Ulászló király menlevelet ír Polgár Tamás cigány vajda
számára 1496-ban, mert az golyókat öntött a pécsi püspök számára. Polgár Tamás a menlevél
birtokában szabad polgárrá válhatott. Rákóczi seregében is harcoltak cigányok a magyar
szabadságért. Thurzó György nádor is állított ki menlevelet egyik cigány csapatnak, hadi
szolgálatokért. Bocskai hajdúi között is találhatunk cigányokat. A katonáskodástól a katonai
síposig, illetve dobosig többféle mesterséget is betöltöttek.
A politikai változások a XVIII. században új helyzetet teremtettek a cigányok vándor
csoportjai számára. A török pusztítás után az ország nemessége és a császári udvar a
helyreállítási munkálatokkal volt elfoglalva.
A közigazgatás újjászervezése, a vagyoni viszonyok tisztázása fontos új feladat volt a
tisztviselők számára. Az elnéptelenedett területeket be kellett népesíteni. Az új kor a
felvilágosodás évszázada, amikor az osztrák császárnő, Mária Terézia igyekezett
megregulázni a kóbor magyarországi csapatokat, amelyeknek egy része cigány volt, más része
viszont nem.
A császárnő a francia felvilágosodás és Rousseau nyomán a „minden ember egyenlő”
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elvet követte, így a különbségeket óhajtotta megszüntetni. A cigányokat újmagyaroknak
kellett hívni, nyelvüket nem használhatták, a gyermekeket elvették a szüleiktől, s paraszti
családoknak adták átnevelés céljából – keresztény alatvalókká kellett őket tenni. A
gyermekeknek megtiltották cigány anyanyelvük használatát és előírták a paraszti ruházat
viseletét.
Az abszolutista uralkodónő nem titkolt célja a cigányok letelepítésével az adóalanyok
számának növelése volt. Az egyenlőség elve alapján – centrista felfogásként - az államhoz
való egyforma viszonyulást jelentette, a vándorlás tilalmával járt együtt, bár nem a vándorlás
tiltása volt elsődleges, hanem a letelepedés szükségessége.
A mai pedagógiai és morális elveink alapján az osztrák császárnő felvilágosodott
abszolutista intézkedéseit embertelennek ítéljük, amely nem szolgálhatta sem a cigány nép,
sem a többség közötti megegyezést.
Mária Terézia rendeletei így tehát nem hozhatták meg a várt eredményeket, mivel a
vármegyék nem rendelkeztek a cigányok letelepítésére megfelelő pénzösszeggel, illetve a
helyi hatóságok fejletlensége is akadályozta a sikert. Az adminisztratív módszerek nem
vezettek eredményre, a cigányok ellenálltak az állami törekvéseknek. A cigány családok
ellenálltak, a gyermekek hazaszökdöstek a szüleikhez.
Az alábbi összefoglaló táblázat a romani nyelv európai történetét összegzi nyelvészeti
szemszögből. A Mária Terézia császárnő rendeletei utáni helyzet fontosabb lépcsőfokai a
következő táblázatból kiolvashatók, miközben folyamatosan tájékoztatást nyújt a romani
nyelv európai helyzetéről.
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2.4. A romani nyelv nyelvészettörténeti összefoglalása50
A romani nyelv 500 éves kalandja Európában
A romani legkorábbi dokumentációja:
1542.

Andrew Borde publikálta 13 romani mondat angol fordítását a következő
címmel: 'Egipt Speche'. (Egyiptomi beszéd)
Johan van Ewsum publikál egy romani szószedetet német fordításban a

ca. 1565.

következő címmel: 'Clene Gijpta Sprake' (Kis-Egyiptom nyelve)
Bonaventura Vulcanius publikál egy romani szószedetet latin fordításban a
következő címmel: „De Nubianis erronibus, quos Itali Cingaros appellant,

1597.

eorumque lingua” (latin nyelven)
(Azoknak a nyelvéről, akiket az olaszok cingari-nak hívnak, és akiket
tévesen núbiaiaknak gondolnak.)
Evliya Çelebi, oszmán felfedező egy fejezetet ír Seyahat Name című

1668.

útikönyvében a cigányokról, nyelvi példákkal illusztrálva. Ez a balkáni
romani legkorábbi dokumentációja.

1691.

Job Ludolf romani szószedetet publikál.
A ’Waldheim Glossary’ (Waldheimi Glosszárium) megjelenése, amely egy
közép-németországi (Szászország) árvaházban gyűjtött lexikon, romani

1727.

szavakat is tartalmaz, amelyek elkülönülnek a többi szótól a listán és cigány
nyelvként jelölték még.
Marqués de Sentmenat kiad egy spanyol

– romani szószedetet

Katalóniában; a mai napig ez a flektáló romani legfontosabb forrása az
ca. 1750.

Ibériai- félszigeten. A romanit később betiltották és megszűnt hétköznapi
nyelvként létezni.
A Frankfurtban kiadott Rotwelsche Grammatik tartalmazza az első romani
szószedetet és romani (szinti dialektus) nyelven íródott:

1755.

"Letter from a Gypsy to his wife", (Levél a cigánytól a feleségéhez),
ami a legkorábbi összefüggő romani szövegemlék.

50

Forrás: 10. számú mellékletben az eredeti angol szöveg forrása található, jelen szöveg ennek fordítása.

45

Jacob Bryant kollégái között egy romani szószedetet tesz közzé az iráni
1776.

(perzsa) nyelvekkel való összehasonlításként.
Johann Christian Christoph Rüdiger, a németországi hallei egyetem
professzora egy levelet ír kollégájának, Hartwig Bachmeisternek, amelyben
arra tesz utalást, hogy a romani (a cigány nyelv) kapcsolatban áll az indiai

1777.

nyelvekkel. Ezen állítását Rüdiger, a Bacmeister és tanára, Christian
Büttner, valamint a románi nyelvet beszélő Barbara Makelin segítségével
végzett saját kutatási eredményeire és egy hindusztáni nyelvtani kiadványra
alapozta. A felfedezés több kollégához is eljutott.
Rüdiger publikál egy cikket, A cigányok indiai eredetű nyelvéről.
Ebben összehasonlítja a romani és a hindi nyelvtani szerkezeteket. Ez az
első, a szinti dialektuson alapuló nyelvtani leírása egy romani változatnak,

1782.

és az első rendszerezett összehasonlítása a romaninak egy másik indoárja
nyelvvel.
.
Heinrich Grellmann publikálja a cigány népről szóló disszertációját
'(Dissertation on the Gypsies - Disszertáció a cigányokról) című művét,

1783.

amely tartalmaz egy Rüdigertől plagizált fejezetet a cigány nyelvről.
A mai napig sokan úgy tartják, hogy ő volt az, aki a cigányok indiai
eredetére fényt derített és be is bizonyította.
A Hannikel banda kihallgatásának eredményei alapján Németországban
kiadják a Sulzi Cigány Listát (Sulzer Zigeuner Liste).

1787.

Ez kiadvány tartalmaz egy szószedetet és kifejezéseket mind a cigány
nyelvből (romani), mind a tolvajok zsargonjától következetesen elkülönítve
a kettőt.
Ulrich Seetzen Nablus közelében összegyűjti az első domari szószedetet. A
domari egy közel-keleti indoárja nyelv.

ca. 1805.

(Később August Pott publikálja 1844-es könyvében és egy 1846-os
cikkében, valamint Fr. Kruse is kiadja Seetzen naplójának egy szerkesztett
változatában 1854-ben)
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Az Evangéliumot első alkalommal fordítják romanira, a sinti dialektus
alapján. A kéziratot Friedrichslohraban fejezik be, de 1911-ig adják ki. R.
Finck és Theodor Urban kiadó szerkesztésében jelent meg Striegauban a
1836.

következő címmel:
Paramisa - Amare Raies, Jezu Christi Duk te meripen
(A mi Urunk, Jézus Krisztus szenvedésének és halálának története).
August Pott kiadja a romani változatainak első történelmi-összehasonlító
nyelvtanát és egy összehasonlító szótárt, több megjelent forrásra

1844-1845

támaszkodva. Pott kimutatja a domba nevű indiai kaszttal valószínűsíthető
kapcsolatot.
Franz Miklosich megjelentet egy a romani dialektusokról készült eredeti
tanulmányt

1872-1880

az

eredetekkel,

vándorlási

útvonalakkal,

történelmi-

összehasonlító nyelvtannal és egy lexikonnal kiegészítve. A dialektusokban
gyakran fellelhető görög elemek alapján a ’görög nyelvet beszélő
területeknek’ nevezi meg, s ezt tartja a cigányság európai hazájának.
M. de Goeje azzal a feltevéssel áll elő, hogy a romák táborkövetők voltak, a
hadseregeknek biztosítottak szolgálatokat és a visszavonuló seregekkel

1875.

együtt jutottak el Európába. A könyv 1903-ban kiadott változata vált
ismertebbé.
Megalakul a 'Journal of the Gypsy Lore Society' című folyóirat és
fórumot biztosít a cigányságról és a cigány nyelvről nemzetközi tudományos

1888.

diskurzusra. A folyóirat kisebb megszakításokkal 1999-ig fennmarad, ekkor
Cigány Tanulmányok (Romani Studies) néven.

Különálló tanulmányokban N. Finck és K. Patkanoff leírja a kaukázusi és
1907-1908

örmény poša vagy lom nyelvet, ami az örmény egy formája indiai eredetű
szókinccsel.
Egy a Journal of the Gypsy Lore Society-ban megjelent cikksorozatban R.

1909-1913

Stewart MacAlister leírja a domarit, a jeruzsálemi nawar vagy dom
fémmunkások indiai eredetű nyelvét.
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A Journal of the Gypsy Lore Society-ban megjelent cikksorozatban Bernard
1914-1915

Gilliath-Smith leírja Észak-Bulgária romani dialektusait és bevezeti a 'Vlax'
(oláh)ill. 'non-Vlax' (nem-oláh) rendszerezés elvét.
John Sampson megjelenteti (The dialect of the Gypsies of Wales),
„A welszi cigányok dialektusa” című munkáját, ami monumentális

1926.

történelmi nyelvtankönyv és lexikon, melyben egy már kihalt nyelvi
változatot dokumentál.
Ralph Turner megjelenteti cikkét:
(The position of Romani in Indo-Aryan)

1926.

A romani helyzete az indoárja nyelvek között címmel a Journal of the
Gypsy Lore Society-ban, amelyben más indiai nyelvekkel való részletes
történelmi összehasonlítás alapján azt állítja, hogy a romani Közép-Indiában
keletkezett majd onnan észak-nyugatra vándoroltak a cigány csoportok.
A Szovjetunióban a romanit a számos etnikai nyelvek egyikének ismerik el.
Romani iskolák nyílnak és romani nyelvű tananyagok, politikai és irodalmi

1927.

szövegek fordításai, többek között Puskin fordítások, jelennek meg romani
nyelven.
A faji tisztaság elvét valló Robert Ritter és társa, Eva Justin a náci állam
megbízásából a cigányok bűnözésre való hajlamának feltételezett genetikai
hátterét vizsgálják, megpróbálnak megtanulni romani nyelven, hogy ezáltal
jobban hozzáférjenek a közösséghez.

1936-

A háború utáni közhiedelmekkel ellentétben azonban hivatásos nyelvészek
nem segítették őket munkájukban.
Siegmund A. Wolf nem volt hajlandó együttműködni velük, ezért később a
hatóságok általi zaklatásoknak volt kitéve.
Az egyedüli olyan ismert eset, amikor egy romanira szakosodott nyelvész
együttműködött a náci rezsimmel, az osztrák Johann Knobloch esete (aki a
háború után a bonni egyetem befolyásos nyelvész professzoraként folytatta

1943

pályafutását).
Knoblochot PhD hallgatóként az SS 'Ahnenerbe' szervezete megbízta az
osztrák Lackenbach koncentrációs táborban fogva tartott cigányok
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beszédének lejegyzésével.
Az SS feltételezése szerint az ’idegen elemektől’ elzártan tartott ’tiszta vérű’
cigányok nyelve visszanyeri árja tisztaságát.
Knobloch a burgenlandi romák nyelvéről írott disszertációjának egyes
részei könyv formájában jelentek meg 1953-ban.
Olof Gjerdman és Erik Ljungberg kiad egy nyelvtankönyvet és szótárt
Johan Dimitri Taikon, svédországi kelderash cigány beszéde alapján.
1963.

A könyv nagymértékben hozzájárult a kelderash dialektusnak a tudományos
vitákban elfoglalt előkelő helyéhez.
Kiril Kostov, Jan Kochanowski, és Donald Kenrick megírja az első modern
PhD disszertációt romani nyelvészetből; Kostov és Kenrick a bulgáriai

1963-1969

romani dialektusokról ír, Kochanowski pedig a dialektusok osztályba
sorolásáról és szöveg összehasonlításból, különös figyelemmel a baltikumi
romanira.
Jan Kochanowski és Ian Hancock a két első olyan romani eredetű nyelvész

1963-1969

hallgató. Első publikációik a Journal of the Gypsy Lore Society-ban jelennek
meg.
Az iránológus Gernot Windfuhr egy cikket közöl az Anthropological
Linguistics (Antropológiai Nyelvészet) című folyóiratban, amelyben leírja az
Azerbajdzsán iráni részén lévő Zagar faluban beszélt romani dialektust. A

1970.

dialektus görög és szláv hatás nyomait mutatja és egyértelmű rokonságban
áll a romani balkáni dialektusaival. Ez az első, és a mai napig egyedülálló
jele egy keleti irányú roma vándorlásnak.
A Roma Világkonferencián (World Romani Congress), ahol romani
érdekeket képviselő értelmiségiek és aktivisták találkoznak, munkacsoport

1971.

alakul a romani egységesítés szabványosításának megvalósítása, valamint az
irodalmi nyelv kialakítása céljából.
Ian Hancock szerkesztésében kiadják a „A Nyelv Szociológiájának
Nemzetközi Folyóiratát” (International Journal for the Sociology of

1979.

Language) külön kiadványa a romani szociolingvisztikájáról.
Ez a romani nyelvészet első modern gyűjteménye.

49

Krume Kepeski és Šaip Jusuf megjelenteti az első normatív romani
nyelvtankönyvet az akkori jugoszláv Makedón Köztársaságban egy kézirat
1980.

alapján, amely már egy évtizede közkézen forgott.
A nyelvtankönyv az arli és džambazi dialektus alapján készült.
Norbert Boretzky megjelenteti az első romaniról szóló cikkét – a prištinai

1986.

gurbet dialektus egy vázlatát – és így két évtizedes kutatómunkát indít el a
nyelv dialektusainak terén.
Megrendezik a 'Romani Language and Culture' (Cigány Nyelv és Kultúra)
című konferenciát Sarajevóban, ahol - első alkalommal - a romani leíró

1986.

nyelvészettel

és

szabványosítással

foglalkozó

nemzetközi

tudósok

találkoznak.
Milena Hübschmannová elindítja az első egyetemi programot Romani
Studies (Cigány Tanulmányok) címmel
1990.

A cigány nyelvvel és nyelvészettel foglalkoznak a prágai Károly
Egyetemen.
M. F.

Heinschink gyűjteményét archíválják Bécsben, az osztrák

Tudományos Akadémia Fonogram Archívumában.
Ez a legnagyobb ilyen gyűjtemény, több mint 650 órás beszédanyagot
1990.

tartalmaz románi beszédből és énekekből, amit Mozes F. Heinschink
gyűjtött össze több mint három évtizeden keresztül Európa különböző
részein.
Peter Bakker & Marcel Cortiade közösen kiadnak egy a para-romanival – a

1991.

romani szókincs használata nem romani nyelvtani keretek között –
foglalkozó tanulmány gyűjteményt
A Makedón Alkotmány kisebbségi nyelvként ismeri el a romanit.
Szabványosítási konferenciát rendeznek romani képviselők, kormányzati

1992.

képviselők és nyelvészek részvételével. Finnország és Ausztria szintén
elismeri a romanit kisebbségi nyelvként.

1993.
február

Az Európa Tanács a romani nyelv támogatására tesz felhívást, többek között
a kutatómunka és fordítói képzés terén (Parliamentary Assembly Resolution
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1203).
Hamburgban megrendezik az Első Nemzetközi Cigány Nyelvészeti
Konferenciát.
A konferencia jegyzőkönyvét 1995-ben adják ki 'Romani in contact' címmel
1993.
május

Yaron Matras szerkesztésében és John Benjamins Publishing Co.,
Amsterdam kiadásában.
További konferenciát rendeznek Amszterdamban (1994), Prágában (1996),
Manchesterben (1998), Szófiában (2000), Grazban (2002), Prágában (2006)
és Szentpétervárott (2008).
A 'Romani-Projekt' – államilag támogatott romani nyelvészeti tudományos
és alkalmazott kutatási program – indul az Grazi Egyetemen Dieter W.
Halwachs irányításával. A projekt fő tevékenységi területe a már szinte

1993. ősz

kihalt romani burgenlandi változata- kodifikációja és újraélesztése. A nyelv
ma részét képezi az iskolai tananyagnak, két magazinban, számos más
kiadványban és számítógépes játékokban is használják.
Egy eseménydús évtized a romani nyelvészet terén: számos publikáció,
romani nyelvészet oktatása több mint húsz egyetemen, nemzeti kutatói

1993-2003

tanács által támogatott romani nyelvészeti kutatómunka Németországban,
Ausztriában, az Egyesült Királyságban, Finnországban és más országokban.
Peter Bakker és Yaron Matras megjelenteti a modern ’Romani Nyelvészet
Bibliográfiáját’

2003.

(Bibliography of Romani Linguistics)
Egy évszázad romani nyelvészet terén végzett kutatómunkáját öleli fel.
Több mint 2500 könyv és publikáció címét tartalmazza.

2006.
január

Manchester Romani Project beindítja a Cigány Nyelvészeti Oldalt,
(Romani Linguistics Site).
Az

Európa

Tanács

nyelvészek,

tanárok

és

társadalmi

aktivisták

együttműködésével elkészítteti a romani Európai Nyelvi Tanterv keretét
2007.

(European Language Curriculum Framework) a kontinens iskoláiban
történő bevezetés céljából.

51

2.5. Roma identitás (himnusz, zászló, egyéb jelképek)
A népek együvé tartozását a romantika óta a himnusz és a zászló foglalja össze szimbolikusan. A
cigányságnak nincs országa, kisebbségként létezik a különböző európai és Európán túli területeken, több helyen
(pl. Magyarországon) etnikai kisebbségként vannak jelen, de élnek cigányok Ázsiában és Afrikában, még
Ausztráliában is. A cigányság nyelvileg is tagolt, vannak kulturális és vallási különbségek közöttük, mégis erős
etnikus tudat jellemzi a cigány közösségeket szerte a világban. Ennek az etnikai összetartozásnak a szimbolikus
kifejeződése a himnusz, amit Jarko Jovanovics Jagdino komponált lovári dialektusban, műdal, s az 1971-ben
tartott Roma Világkongresszuson fogadták el a cigány nép nemzetközi himnuszává. A szöveg fordítással és a
dallam kottával lentebb megtalálható. A szöveg fonetikus, magyaros átírásban szerepel, a magánhangzó
hosszúságok jelölésével. A „kali legija”, a „fekete sereg” a náci katonákat jelenti.51

Magyarországon két dalt is cigány himnuszként tartanak számon cigány értelmiségiek:
Gelem, gelem illetve a Zöld az erdő címűéneket is, amit beás himnuszként ismertek. Ezt a
dalt Orsós László Jakab gyűjtötte, és Bari Károly fordította magyarra, amely így kezdődik:
„Zöld az erdő, zöld a hegy is, / A szerencse jön is, megy is.” (Lovári nyelven is ismerik,
énekelik: „Zeleno vesh, zeleno plaj”). A „Zöld az erdőt” Horváth Aladár (Roma Polgárjogi

51

11. internetes forrás (a himnusz szövege és dallama)
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Alapítvány elnöke) nevezte először himnusznak, 1993-ban, egy rendezvényen Egerben. A dal
szövege magyarul, Bari Károly fordításában:
Zöld az erdő
Zöld az erdő, zöld a hegy is,
a szerencse jön is, megy is.
Gondok kése húsunkba vág,
képmutató lett a világ.
Egész világ ellenségünk,
űzött tolvajokként élünk.
Nem loptunk mi, csak egy szeget
Jézus vérző tenyeréből.
Isten, könyörülj meg nékünk,
ne szenvedjen tovább népünk
Megátkoztál, meg is verték,
örök csavargókká tettél
Kolompár Orbán, az Országos Cigány Önkormányzat elnöke lehetetlen helyzetnek
nevezte, hogy a romáknak egyszerre két himnuszuk legyen. Kolompár szerint az „OCÖ-nek a
nemzetközileg elfogadott himnuszt kell megszavaznia, a nemzetközi roma szervezetekhez
kell igazodni”. Horváth Aladár egyetértett azzal, hogy a világszerte ismert „Gélem,
gélem”(Elmentem) legyen a magyarországi romák hivatalos himnusza. Valamint egyetértett
azzal is, hogy a „Zöld az erdő” az üldözöttség érzetét erősíti a cigányságban, különösképpen
az utolsó két sor: „Megátkoztál, meg is vertél, / Örök csavargóvá tettél.” Az utóbbi időben az
erősödő vallásos roma közösségek (pünkösdisták) e helyett ilyen változattal énekelik:
„Megáldottál, megváltottál, / Országodba befogadtál.”

4. ábra A cigányság zászlaja
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Az Országos Cigány Önkormányzat határozatot hozott 1993-ban a testület jelképeiről,
a címerről és a zászlóról is. A címer és a zászló egyaránt a kék és zöld alapon látható
kocsikereket ábrázolja. A kerék a vándorlást szimbolizálja, a kék az eget, a zöld a földet
jelenti a színszimbolikában.

2.6. A cigányság indiai eredetének igazolása
2.6.1. Rövid általános áttekintés:
Cigányságunk származására, eredetére, történetének kutatására írásos emlékek nem
maradtak ránk, vagy csak nagyon töredékesen. Az őshaza elhagyásának valódi okai egyelőre
feltáratlanok. Európa nyugati és északi részeibe tartó olyan keleti eredetű nép, amely nem
kötődik anyaországhoz.
A történész kutatók legfőbb problémája a nagyfokú forráshiány, amely megnehezíti a
cigány néppel kapcsolatos objektív értékelést. Több kérdés is felmerül és tudományosan nem
igazolt állítások is felmerülnek, amelyek gyakran szolgáltatnak alapot vitára kutatók körében
is. A teljesen hiányzó vagy nem egyértelmű források miatt a történész többször is csupán
feltételezéseit fogalmazhatja meg. A szakemberek nagy többsége (kivéve az anti-India iskola
tudósait, pl. Judith Okely)52 megegyezik abban, hogy a cigányság őshazája nagy
valószínűséggel Észak-India volt.
Judith Okely angol etnográfus, aki szerint a „romák nem kívülállók, akik bekerültek
ugyan, de sohasem asszimilálódtak a társadalmunkba, hanem olyan közülünk valóknak, akik a
feudalizmus összeomlása idején a társadalmon kívül rekedtek.”53
J. Okely „megpróbálja aláaknázni a cigányok indiai eredetének elméleti alapkövét az
európai kontinens romáit illetően is”54A kutatónő új fogalmat is bevezetett a szakirodalomba,
a „peripatetikus közösséget55”.
J. Okely meghatározása szerint a cigányság olyan közösséget alkot, amely nem
illeszthető teljes bizonyossággal a nomád közösségek értelmezési kereteibe. Nem tartanak
állatokat és nem folytatnak halászó-vadászó, gyűjtögető életmódot.
Összeköti őket a környezetükben lévő „gazho (idegen) világgal” való állandó
kapcsolattartás, szimbiózis. Olyan vándorló közösségek a kutató véleménye szerint, amelyek
számára más közösségek jelentik a legfőbb megélhetési formát.

52
53
54
55

Okely, 1983.
1983: 8-15
Sinclair, 1993, 22. p.
’peripatetikus’ közösség: vándorló, nomadizáló közösség
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Legfontosabb jellemzők:56
1. nem termelnek élelmiszert (néhány kisebb csoporttól eltekintve)
2. nem rendelkeznek anyaországgal, mindig kisebbségi létben élnek
3. etnikailag viszonylag egységes képet mutatnak
4. speciális

kereskedelmi

tevékenység

a

többségi

társadalom

számára

(edényfoltozás, teknővájás, vályogvetés, jóslás, lópatkolás) – jellemző, hogy az
általuk készített termékeket saját maguk értékesítik
5. vándorközösségek, azaz a letelepedés csupán időleges
6. endogámok, tehát egymás között házasodnak
Az őshaza elhagyásának és a nagyvilágba történő kirajzásnak pontos okai nem ismertek.
Egyes szerzők a háborútól való félelmet említik, míg mások a megmerevedett kasztrendszer
elviselhetetlen szorítását (dom csoport – a feltételezett pária57 létben, a társadalom
számkivetettjeként tengette napjait Indiában – jelenleg is).
Néhány szerző hivatkozik a mohamedán térhódításra, mint az őshaza elhagyásának egyik
lehetséges okára.
A közös indiai őshaza elhagyása után a cigány törzsek több részre szakadva karavánokban
vándoroltak az európai országok felé.
A cigány nép eredetének vizsgálata több tudóst is vitára késztetett. A következő részben a
cigány nép által beszélt dialektusok / nyelvek indiai eredetét vizsgálja, amit a nyelvészek elég
meggyőzően bizonyítanak. A nyelv indiai eredetéhez nem férhet készség, a nép eredetéről
folyhatnak viták – pl. az indiai eredetű cigány nyelvet fel is vehették valahol a vándorlás
során, ehhez részletes genetikai vizsgálatokra lenne szükség, erre vonatkozóan a következő
kutatás olvasható az interneten:
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Okely, 1983,
De mi teszi a páriákat teszi érinthetetlenekké? Erre az alapvető kérdésre a hindu hagyomány határozottan
válaszol: valaki azért érinthetetlen, mert pária szülőktől született. Aminek született, akként kell élnie és
meghalnia. Semmi sem változtathat a kasztrendszerben elfoglalt helyzetén. Akármilyen tiszták a szokásai,
makulátlanok az erkölcsei, s ha nem is vállal el tisztátalan munkákat, akkor is érinthetetlen marad, s a vele való
érintkezés továbbra is beszennyez. (forrás: Dzsáj Bhím közösség honlapja – 12. internetes forrás)
57
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2.6.2. Genetikai verifikáció a mitokondriális DNS58 alapján:
„A romák között az észak-indiaiakra jellemző embertípus (indo-mediterrán) az
uralkodó. A legújabb genetikai kutatások kimutatták, hogy a vizsgált európai roma férfiak
génjeiben az Y kromoszómák és a mitokondriális DNS leggyakoribb csoportja a H
haplogroup (50%), míg a nőknél a H és M haplogroup (35% és 26%).
Ezek más európai népeknél nagyon ritkák, viszont Indiában ugyanilyen gyakoriak. Az
európai roma lakosságnál ugyanakkor teljesen hiányoznak egyes olyan haplogroup csoportok,
amelyek az indiaiaknál gyakoriak (például az U2i és U7, amelyek az indiai nőknél 11-35%
arányúak). Ez azt jelenti, hogy az európai roma lakosság kb. felerészben már keveredett a
környezetében élő európai népcsoportokkal.”59

58

Génjeinkben véletlenszerű változások, mutációk is bekövetkeznek az idők során, majd egyfajta
nyomjelzőként, markerként adódnak tovább nemzedékről nemzedékre. Az anyától az úgynevezett mitokondriális
DNS (mtDNS) kerül át érintetlenül a gyermekeibe, a férfiaktól pedig az Y-kromoszómájuk öröklődik át szinte
változatlan formában a fiaikba. A génjeink nyelvén íródott história, a népcsoportok keveredése vagy szétválása
(s ami még fontosabb – ezek időpontja) ma az mtDNS és az Y-kromoszómák nyomjelzőinek vizsgálata révén
rekonstruálható”. (forrás: National Geographic. 2006. március)
59
Forrás: 13. internetes forrás
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III. FEJEZET
3. 1. Az indiai eredet nyelvészeti igazolása
Bevezetés
A dolgozatom harmadik fejezetében a romani nyelv indiai eredetének tudományos
igazolása a kijelölt feladat, valamint a különböző cigány csoportok nyelvek szerinti
osztályozása, rövid bemutatása.
A tudomány által feltérképezett kezdetektől a modern nyelvészet technikáival követem
nyomon azokat a jelenségeket, amelyek verifikálják a cigányság nyelvének indiai eredetét
(Vályi, Pott, Rüdiger). Franz Miklosich és Tatjana Vencel írtak először a cigány dialektusok
jelenlétéről és számoltak be tudományosan ezek jelenlétéről és fontos hatásairól. Sir L. Turner
kutatásai alapján rajzolták meg a cigány nyelv fontosabb rokonsági kapcsolatait (fonológai
hasonlóságot igazol a szanszkrit, prákrit, hindi és romani nyelvek között). Turner táblázataival
igazolható az is, hogy a romani a középind nyelvekből kiindulva az újind nyelvekkel mutat
szorosabb genealógiai azonosságot.
Egy részletes térkép (a 6. számú ábra) mutatja be az indiai szubkontinens indoárja
nyelveinek beszélőközösségeit. Ebben a fejezetben mutatom be a ben - phen és a lom – dom
csoportokat – a szabályos hangmegfelelések törvényszerűségeit vizsgálva. Az összehasonlító
nyelvészet (és a Swadesh-lista) is alapul veszi a számnevek nyelvészeti azonosságait, ezért
elemzem és hasonlítom össze a hindi, romani, lomavren és domari nyelvek alapszámneveit,
később pedig a hangfejlődési tendenciákat Sampson táblázataival igazolom (ezek elsősorban
mássalhangzó- változások). Az európai cigány dialektusok további, finom osztályozását egy
Gilliath-Smith nevű kutató ábrázolja (oláh cigány, nem oláh cigány), ezt részletesen
bemutatom, több nyelvi példán keresztül, még a törökországi nem oláh cigány sepečides
dialektusból is hozok - bár nem saját gyűjtésű – példamondat sort. Bemutatom a
szövegtöredéket lovári nyelven, majd magyarul is, a komparatív hatásokat kiemelve a
szókincs és az igevonzatok terén.

A kezdetek
Amint arról korábban már esett szó, Európa népei nem tudták pontosan, hogy kik is a
cigányok, honnan jöttek és miért vándorolnak. A középkorban Nyugat-Európa népei
letelepedett életmódot folytattak, szorgalmasan dolgoztak a céhek és a földművesek, kevés
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olyan hely akadt, amelynek ne lett volna gazdája. A néhány száz évet a Balkánon eltöltött
cigányság számára új fogalmak jelentek meg Európa nyugati oldalán, úgymint
magántulajdon, jobbágyság, röghöz kötöttség (ez akkor is más fogalomkör volt a számukra,
ha tudjuk azt igazolni, hogy a cigányság egyes csoportjait rabszolgaként dolgoztatták a
Regátban – tehát Erdélyen kívül.) A kóborló, nomadizáló oláh cigány törzsek a jobb
lehetőségek keresése érdekében vándoroltak országról országra. Fontos volt számukra a
többségi társadalommal való szoros gazdasági kapcsolat kiépítése, hiszen a saját maguk által
elkészített – gyakran magas színvonalú – szolgáltatást árulták. Az aranyművestől a
seprűkötőig és a kolompkészítőig, az edények cinezésétől az ágyúgolyó öntéséig
(kovácsmesterség is!) jelezte a cigány nép talpraesettségét és kézimunkáit. Ügyes
szakemberek voltak, akiknek a tevékenységére egy időben reális kereslet mutatkozott.
Nyugat-Európában a céhek azért igyekeztek korlátozni a szolgáltatásaikat, mert komoly
konkurenciát jelentettek az olcsóbban és gyakran jobb minőségben dolgozó cigány mesterek.
Az egyes vándorközösségekben egyfajta tevékenységet űztek, s azt a kézműves terméket
igyekeztek eladni a gazho (tehát számukra idegen) világban. A Magyar Királyságban a török
hódoltság alatt és után egyre több vándor cigány csoport jelentkezett az ország területén,
akiknek a jelenlétéről tudomást kellett venni. Attól a ponttól kezdve, amikor Európa népei
számára bizonyossá vált, hogy a cigányság jelenlétével számolni kell, váltak fontossá azok a
kutatások, amelyek e nép eredetét próbálták feltárni. Mivel nincsenek az eredetre vonatkozó
megbízható források, így az összehasonlító nyelvészekre hárult a feladat, hogy a sok mítosz
és mese mellé letegyék azokat az objektív bizonyítékokat, amelyek e nép nyelvének eredetét
igazolják és támpontokat adnak az őshaza helyszínére és a cigányság rokon népeire
vonatkozóan. Ez a fejezet ezen a nézeteket / bizonyítékokat szedi csokorba és értékeli, elemzi.

A nyelvészeti bizonyítékok
A cigány nép indiai eredetének első igazolása feltételezhetően egy Vályi István nevű,
dunaalmási református lelkésztől származik. 1776-ban egy hivatalos bécsi lap60teszi közzé a
következő történetet latin nyelven: a leydeni egyetemen tanulva, egy csoportba került
malabári diákokkal (észak-indiai nép). Vályinak feltűnt, hogy ez a nyelv nagyon hasonlít az
otthoni cigányok nyelvére. Vályi szorgalmasan jegyzetelve, mintegy ezer malabári szót
gyűjtött össze, amit felolvasott a győri cigányoknak, s ezt a cigányok nagy százalékban
megértették.
60

„Anzeigen aus den sämmtlichen kaiserlich und königlich Erbländern” (6. évf. 87.-88. lap)
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Forray R. Katalin „művelődéstörténeti anekdotának”61tekinti ezt az egyébként igen
fontos összehasonlító-nyelvészeti eredményt, e sorok írója és más kutatók62 azonban nem
tudták a cikket tartalmazó bécsi napilapot felkutatni, amely tartalmazná a fent említett
kutatást. A történet mindenképpen romantikusan hangzik, de a bizonyíték még nem került
elő ez idáig, s így a tudomány jelenleg nem tudja hitelesen igazolni tudja Vályi igazát, (az
indiai eredetet később többen is verifikálták), több tudós azonban bizonyított tényként kezeli a
fenti történetet. (Vekerdi, Várnagy, Ian Hancock és mások).
Német szerzők63úgy vélik, hogy a cigány nyelv indiai eredetének első igazolása
Johann Christian Rüdiger nevéhez fűződik. Rüdiger fontos, bár kevéssé ismert műve 641782ben jelent meg, amelyben a szerző először adja nyelvészeti bizonyítékát a cigányság indiai
eredetének. Rüdiger műve azért állta ki az idők próbáját, mert munkája modern értelemben
vett tudományos értekezés, amely nélkülözi a romantikus vagy diszkriminatív felhangokat.
Egy évvel később, 1783-ban Heinrich Moritz Grellmann65folytatta a Rüdiger által
kitaposott ösvényt, Grellmann hosszú időre a leggyakrabban idézett szerző lett.
Grellmann a cigány életformát érzékletesen írja le, elsősorban magyarországi és
erdélyi adatok segítségével. A szerző röviden számot ad az európai cigányság életmódjáról,
körképet adva a különböző országokban megjelent alternatíváról.
”A Magyarországon, Erdélyben és mellette Oroszországban alkalmazott békés
telepítést tekintette a jövő útjának.” 66
A lábjegyzetben közölt rész a szerző művének második kiadásából származik.
Bár a kutatásai nyelvészeti alapokon nyugodtak, mégis ellentétben Rüdigerrel, átvesz a
cigány kultúráról és a szokásokról bizonyos sztereotípiákat és diszkriminatív nézeteket.67
Hatvan évvel később Friedrich August Pott hallei egyetemi tanár, a Magyar
Tudományos Akadémia külső tagja bizonyította be a cigányok nyelvének eredetét és
rokonságát egy hatalmas, kétkötetes összehasonlító nyelvészeti munkával.68
A cigány nyelv az északi - indiai népi idiómákban gyökerezik, és ezért
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Iskolakultúra, 1998. 8. évf.
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Mezey-Pomogyi-Tauber, 139.p.
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„A cigányoknak… veszedelmes tulajdonságai miatt felmerül hát a kérdés, mit tegyen velük az államhatalom.”
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„vérrokonságban áll a büszke szanszkrittal is.”69
Pott munkássága nyomán egyre többen kezdtek bele etnográfiai és nyelvészeti kutató
tevékenységbe. A kutatók azonban egyre több rejtéllyel találták magukat szembe: a történelmi
vizsgálódásokat a források hiánya nehezíti, a nyelvészek képesek több bizonyítékkal előállni,
hiszen a nyelv szavai és szerkezetei pontos lenyomatát adják a cigányság vándorlásának és
különböző népekkel való találkozásának.
A bécsi egyetemen oktató szlavista tudós, Franz Miklosich701880-ban először tesz
említést a cigány nyelv dialektusairól. Az átvett kölcsönszavak alapján különböztet meg
görög, román, magyar, cseh, német, lengyel, orosz, finn, skandináv, olasz, baszk, angol és
spanyol cigányokat, osztályozása szerint tehát 13 cigány csoportot nevezhetünk meg.
1964-ben Tatjana Vencel71orosz nyelvű nyelvészeti munkájában72 Miklosich listáját
még három továbbival egészíti ki.
Az e témában máig ható legjelentősebb tanulmányt Ralph L. Turnertől73 olvashatjuk,
ami 1926-ban jelent meg, ahol a romani nyelv fonetikai karakterisztikáját adja meg, illetve az
adott lexémák nyelvészeti egybevetését a szanszkrittal és más újind nyelvekkel.
Turner arra a következtetésre jut, hogy a korai cigány nyelv fejlődését a középind
nyelvek befolyásolták. Vélekedése szerint a cigányok ősei közép-indiai területekről
vándoroltak el Észak-nyugat – Indiába, Kr.u. 250 táján, ahol hosszasan elidőztek.
Ezt bizonyítják az olyan hangzóváltozások, amelyek főleg a középind nyelvekre
(radzsasztáni, hindi, pandzsabi) jellemzőek.

3.1.1. Sir Ralph Lilley Turner munkássága (1888 – 1983)
Angol-indiai nyelvész – filológus, több romani nyelvről szóló cikk szerzője. Londonban született, a
Keresztény Kollégiumban nevelkedett, Cambridge-ben. A Benáreszi Hindu Egyetem professzora. 1922-ben,
miután visszatért Angliába, a londoni egyetem Keleti Tudományok Tanszékének professzora. Többször publikált
romani nyelvről a „Gypsy Lore Society” című folyóiratban, ideértve a „Romani helyzetéről az indoárja
nyelvekben” (1972). Legjelentősebb munkája a „Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages” (Az
indoárja nyelvek összehasonlító szótára) című munka, amit 1966-ban publikált.
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„steht somit mit dem stolzen Sanskrit in blutsverwandtem Verhältnis”
Miklosich, 1880, Über die Mundarten und Wanderungen der Zigeuner Europas (Az európai cigányok
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Vencel, 1964,
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A cigány nyelv. Észak-orosz dialektus (orosz eredeti cím: Цыганский язык. Севернорусский диалект.)
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Turner, 1926, 145-189.p.
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3.1.2. Az indoeurópai nyelvek családfája
(Turner nézeteinek összefoglalása)

(5. számú ábra)
B. Comrie,- S. Matthews – M. Polinsky: A nyelvek világatlasza 58. old.
(A táblázatban hibásan szerepel a cigány egyik legközelebbi rokon nyelve: a ’kananuji’ helyett
kanaudzsi” nevű helyi nyelv /dialektus értendő. javítás H.I.)

A fentebbi táblázat összefoglalja az indiai nyelvek egymással való rokonságát a
modern kutatások alapján. A cigány nyelv (roma, romani) legközelebbi rokona a Turner által
publikált tanulmányok alapján (is) a gudzsaráti, rádzsasztáni és a kanaudzsi nyelvek /
nyelvjárások.

3.2. Turner táblázatai:
Turner értelmezésében a romani nyelv közös vonásait elemzi a középind nyelvekkel
(pl. hindivel) a mássalhangzó csoportok asszimilációs jelenségei, amelyek közül néhány
jellemzőt a lentebb található táblázatból olvashatunk ki.
Turner a történeti összehasonlító nyelvészet módszereivel igazolja a cigány nyelv
indiai eredetét. A lentebb található két, Turner által közzétett táblázatban használt nyelvészeti
kifejezések rövid definíciói a következőkben olvashatóak.
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3.2.1. Nyelvészeti definíciók:
Indoeurópai (indogermán) nyelvek: „annak a nyelvcsoportnak a tagjai, amelyeket
Európában és Ázsiában beszélnek és beszéltek, és amelyek a hangtanban, a szóképzésben és a
flexiós rendszerben megmutatkozó tárgyi adatok (rokonságnevek, testrészek elnevezése,
számnevek) alapján szoros rokonságot mutatnak fel. Ezek segítségével az egyes nyelvekből
közös ősre (ősnyelvre, alapnyelvre, alapnyelvre) következtethetünk. (In: Fodor, 2000,
584.old.)
Indoárja nyelvek: „Az indoeurópai nyelvcsaládon belül - (indogermán nyelvek)
szorosabb egységet képez az indoiráni csoport, amelynek beszélői valószínűleg a Kr. e. II.
évezred elején vándoroltak be Iránba, majd egy részük az évezred derekán tovább Indiába. Az
előbbiek az iráni nyelvek (perzsa stb.) beszélőinek ősei, az utóbbiak nyelveit beszélik India
északi és középső részének lakói. Mindkét csoport árjának nevezi magát. …A papság és az
irodalom szanszkrit nyelve mellett a különböző beszélt nyelvjárásokon is megindult az
írásbeliség a Kr. u. V. századtól, pl… Buddha páli népnyelven prédikált… Ezeknek az ún.
középind nyelveknek (szemben a Védák nyelvét és a szanszkritot jelölő hindi nyelvvel), az
összefoglaló neve: prákrit.” (In: Fodor: 2000, 584. old.)
Prákrit: „Indoárja nyelvek azon csoportja, amelyek irodalmi nyelvek voltak Indiában.
Nyelvtörténetileg középind nyelveknek nevezik őket. A prákrit szó szanszkrit eredetű,
jelentése: természetes, ami arra utal, hogy eltér a kanonizált szanszkrittól.” (In: Fodor, 2000,
1213. old.)
Újind nyelvek: „A középind nyelvekből fejlődtek ki a II. évezred elején a mai
indoárja nyelvek az ún. újind nyelvek. Az indoárja megjelölés az Indiában beszélt, más
nyelvcsaládba tartozó dravida és munda nyelvektől szolgál megkülönböztetésül. Idetartozik a
cigány nyelv is, aminek beszélői VII. század előtt elhagyhatták Indiát”. (In: Fodor, 2000, 582.
old)
Szanszkrit: „Óind (samskrtam) az ókori India irodalmi nyelve. Egykori köznyelvi
változatából származnak a mai észak-indiai - indoárja nyelvek. A hindu vallás liturgikus
nyelve. Hangrendszerét a többi indoeurópai nyelvtől a hehezetes zöngés mássalhangzók (gh,
dh, bh) megőrzése különbözteti meg. ..Írása a dévanágari (’istenvárosi’) nevű betűírás. ..Az
írás az ’a’ hangot (amely a leggyakoribb hang a szanszkritban) nem jelöli: minden
mássalhangzóhoz hozzáolvasandó, ha egyéb jelölés nincs. ..Az írás balról jobbra tartó.” Holt
nyelv, nem rendelkezik anyanyelvi beszélővel, a papok (és a liturgiák) szent nyelve.
(In: Fodor, 2000, 1294.old.)
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3.2.2. Nyelvek és nyelvjárások beszélőinek megoszlása a mai Indiában:74

6. számú ábra (térkép)
Indoárja nyelvterületek
██ középind nyelvek
██ észak - ind nyelvek
██ észak - nyugati ind nyelvek
██ kelet - ind nyelvek
██ dél - ind nyelvek

██ szigeti ind nyelvek

3.3.1. Turner 1. táblázata: Indoeurópai nyelvek – indoárja csoport
(összehasonlító fonológiai elemzés)
magyar
(nemindoeurópai)

vér
meleg
fa

74

szanszkrit +
(papi
szertartások
szent nyelve)

prakrit
(középind
nyelvek
gyűjtőneve)

kt
rakta
pt
tapta
ks
Vrksa

tt
ratta
tt
tatta
kkh
rukkha

14. internetes forrás
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hindi (modern
standard nyelv,
indogermán
nyelvek
újind
ága)
t
rātā
tt
tattā
kh
rūkh

romani shib
(cigány nyelv)
(konzervatív
romani)
t
rat
t
tato
kh
rukh

A fenti táblázat alapján igazolható, hogy a –kt, -pt és -ks mássalhangzó párok miként
változtak meg a szanszkrithoz képest a prakritban, hindiben és a romaniban.
A szanszkrit ’rakta’ szóból a többi újind nyelvben a –k hangzó átalakult, illetve
lekopott. A prakritban a kettőzött - t dentális réshang őrzi az eredeti –k hangzót, csak teljesen
hasonult a –k a t-hez. A hindiben és a romaniban újabb kopás történt: a –t felpattanó zárhang
szimpla mássalhangzóként van jelen a fentebb említett hindiben és romaniban. A -pt
hangkapcsolat a középind nyelvekben hosszú t-re változott, ez megmaradt a hindiben is, míg
a romaniban –t-re redukálódott; pt – tt – tt – t (ez a hangzó maradt meg ezen a helyen a
romaniban.
A –ks hangkapcsolatból (Vrksa) a középindben a - k hangzó duplikálódik, de marad a
hehezet. A hindiben lekopik az egyik –k, s ugyanígy marad azonos helyen a cigányban –,
Turner szerint. A táblázat utolsó szavát nem tudom azonosítani, mert nem ismerem a rukh
szót, helyette a környező országokban beszélt romani nyelvjárások a kasht (ejtsd: kást) szót
használják a fa megnevezésére.

3.3.2. Turner 2. táblázata

magyar

három

szőlő

jó(l)

szanszkrit

prakrit

hindi

romani

tr

t

t

tr

trin

tinni

tin

trin

dr

d

d

dr

drāksa

dakka

dākh

drakh

st

t

th

mista

mitta

mithā

št
mišto (mishto)

(Turner, 1926: 172)
(az š Turner eredeti jelölése, a nyelvvizsgáztatási gyakorlatban az ’sh’ átírást használjuk)
Turner értelmezésében a romani nyelv közös vonásait jelzi a középind nyelvekkel (pl.
hindivel) a mássalhangzó csoportok asszimilációs jelenségei, amelyek közül néhányat a
fentebbi táblázat ábrázol:
Megfigyelhető Turner 2. táblázatában, hogy a szanszkrit -tr, -dr és –st (a
szanszkritból) mássalhangzó csoport hogyan módosult a prákritban, hindiben és a romaniban.
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A szó eleji -tr a szanszkritban és a romaniban maradt meg; a prakritban és a hindiben
az - r lekopott, csak a – t maradt. A – t zöngés párjával, a –d-vel is hasonló jelenség játszódott
le. A ’szőlő’ szó a szanszkritban és a romaniban marad ’drāksa’, illetve ’drakh’.
A szóközépi –st mássalhangzópárból a prákritban lekopott az –s, a hindiben aspiráció
történt, míg a romaniban š (sh) réshang lesz belőle.
Megfigyelhető továbbá Turner 2. táblázatában, hogy a szanszkrit -tr, -dr és -st
mássalhanzó csoport hogyan módosult a prákritban, hindiben és a romaniban.

3.4. Cigány dialektusok nyelvészeti alapú csoportosítása
(ben-phen, dom-lom-rom csoportok értelmezése, összefoglalása)
John Sampson (1862-1931) ír nyelvész 1926-ban publikálta a „The Dialect for The
Gysies of Wales” (A welszi cigányok dialektusa) című munkát, amely a welszi romani eredeti
nyelvtanát tartalmazta. Az összehasonlító nyelvészettel is foglalkozó Sampson táblázata (lásd
lentebb) jól szemlélteti azt a folyamatot, ahogyan a szanszkritban meglévő, zöngés hang után
kerülő aspiráció az európai és az Európán kívül élő cigányok nyelvében szabályos módon
alakult át. Az eredeti –bh, - gh-, dh - alakok (bhaginī = nővér, ghāsa = fű, dhūma =füst)
szavak a szabályos hangmegfelelések törvényszerűségeit követve változtak. A romaniban:
bhaginī – pheny, ghāsa - khas, dhūma – thuv. Az európai romaniban az aspiráció
megmaradása mellett az eredeti zöngés mássalhangzó zöngétlen párját láthatjuk: b-p, d-t, g-k.
Ez a jelenség a generatív fonológiából ismert zöngésségi-zöngétlenségi korreláció, valamint a
szabályos hangmegfelelések törvénye.
Míg az Európán kívül megtelepedett cigányok dialektusaiban az aspiráció eltűnik,
megmarad a zöngés mássalhangzó. A ben-csoporthoz tartoznak a Palesztínában és Szíriában
élő navar népcsoport, valamint a Perzsiában és Észak-Szíriában élő kurbat közösség. A phencsoporthoz tartoznak az Örményországban élő bosák és minden európai cigánycsoport is, a
lovári törzs így a phen – csoporthoz tartozik. Míg a ben-törzs Szíria felé vándorolt, a phencsoport Örményországon keresztül jutott el bizánci fennhatóságú területekre, tehát görög
földre, itt a Pelloponésszoszon lévő Gyppe – hegy mellett hosszabb ideig tartózkodtak. Egyes
csoportok Szíriában maradtak, őket ma „dom”-nak nevezzük, a domarinak standard írása
nincs, az arab világban néha az arab írást használják szövegek lejegyzésekor, arab és perzsa
kölcsönszavakkal.
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A domari legismertebb változata a palesztin domari, amit szíriai cigányként
ismernek, Jeruzsálem dom közösségének dialektusa, amit az ír származású antropológus, R. A
Stewart MacAlister75 írt le.
3.4.1.Örmény cigányok
Örményországban

„lom”-nak

nevezzük

a

beszélőközösséget,

lomavrennek

(örményül: Լոմավրենը lomavrenë) egy majdnem kihalt, „kevert” nyelvet, amit a már
említett lom beszélők használnak. Ez abból a nyelvi kapcsolatból eredt, hogy a proto-romani
használóit erős nyelvi hatások érték örmény nyelvi oldalról, s így e két nyelv megfelelő
vegyítésével alakult ki a lomavren (örmény cigány), beszélőit pedig a lom-nak nevezzük. A
Balkánt és a bizánci területeket is elérőket összefoglaló néven rom csoportnak nevezik. Ez
utóbbiak a phen-cigányok utódai, az ő leszármazottaik az európai cigányok. (A phenel szó
jelentése a romaniban: ’mond’)
Összefoglalás:
szíriai cigányok: (dom –csoport)
örmény cigányok: (lom-csoport)
európai cigányok: (rom-csoport)

75

Robert Alexander Stewart MacAlister (1870-1950) ír acheológus. MacAlister Dublinban született,
Írországban, a Cambridge-i Egyetemen tanult tovább.
Munkái: The Excavation of Gezer (1910-1912) History of Civilization in Palestine (1912)
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3.4.2. Számnevek (hindi, romani, lomavren, domari) összehasonlításban
Számnevek

hindi

romani

lomavren

domari

1

ek

ekh, jekh

yak, yek

yika

2

do

duj

lui

dī

3

tīn

trin

tərin

tærən

4

cār

štar

išdör

štar

5

pāñc

pandž

pendž

pandž

6

che

šov

šeš

šaš

7

sāt

efta

haft

xaut

8

āţh

oxto

hašt

xaišt

9

nau

Inja

nu

na

10

das

deš

las

des

20

bīs

biš

vist

wīs

100

sau

šel

saj

saj

A számneveknél megfigyelhető, hogy a romani nyelvben a hét-nyolc-kilenc, (efta –
oxto-inja) újgörögből átvett szavak, még a Pelloponésszoszi - félszigeten vették át görög
beszélőktől. Ez a három szám a lomavrenben és a domariban hasonló. A ’tíz’–nél feltűnő,
hogy a lomavren váltott a hindi szókezdő d-ről l-re. A romani és a domari is megőrizte a d –
hangzót a szó kezdetekor. A ’húsz’ szónál a romani a hindi alakot őrizte meg, míg a lomavren
és a domari v-re váltott, sőt a domariban valószínűleg bilabiális zöngés spiránsra váltott. A
’száz’ szónál a domari és a lomavren ugyanarra az alakra változott, a romaniban likvida került
a szó végére, míg a hindiben két magánhangzó található (-au, ami lehet diftongus is).

3.4.3. Sampson táblázata a fontosabb hangfejlődési tendenciákat összegzi:
A ben-csoportnál eltűnik az aspiráció, a szanszkrit eredetiben a zöngés mássalhangzó
után található aspiráció (bh, gh, dh), míg a romani csoportnál az aspiráció megtartásával a
zöngésségi-zöngétlenségi korreláció alapján a zöngétlen pár válik szókezdővé.
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Sampson történeti összehasonlító táblázata
magyar
romani
(nem
(ben-csoport)
indoeurópai
nyelv)
(zöngés mássalhangzó
után
eltűnik
az
aspiráció)
b
lánytestvér

fű

füst

szanszkrit +
(holt nyelv)

bh

romani
(phen-csoport)európai cigányok
zöngétlen
mássalhangzó+
aspiráció
Ph

ben

bhaginī

phen

g

gh

kh

gas

ghāsa

khas

d

dh

kh

dif

dhūma

thuv

(zöngés
mássalhangzó+aspiráció)

(Sampson, 1923)

3.5. Az európai cigány dialektusok
Az oláh cigány csoportok mintegy 500 évig éltek a mai Románia területén
(Havasalföld, Moldva). A XIX. század közepén (1855/56) több csoportban vándoroltak
Európa többi országa felé. A hosszú tartózkodás ideje alatt a román nyelv erősen befolyásolta
a nyelvet. Az oláh cigány dialektusokat nemcsak a román kölcsönszavak nagy aránya jelzi,
hanem az átvett egyéb nyelvtani struktúrák is bizonyítják a kapcsolatokat, valamint a
fonetikai rendszer is mutat változásokat. A cigány nyelv olyan jegyeket visel magán, amelyek
a Balkaner Sprachbund (balkáni nyelvszövetség) nyelveire jellemző. Az első nagyobb
szabású kutatómunka e témában Kristian Sandfeld kötete „Linguistique Balkaniques”
(Balkáni nyelvészet), amelyet 1930-ban adtak ki Párizsban, francia nyelven. A dán nyelvész
az egyes balkáni nyelvek szókölcsönzéseit és grammatikai megoldásait vizsgálja. A nyelvi
kapcsolatok hálóját a lexikán keresztül vizsgálja részletesebben, mert úgy véli, hogy
könnyebb igazolni a lexikális elemek kölcsönzéseit, mint a szintaktikai megoldásokat. A kötet
a balkanisztika fellendüléséhez vezetett, amelyet különböző folyóiratok megjelenése is
erősített. Egybeveti a román, bolgár, újgörög, albán, stb, nyelveket. A balkanisztikai
stúdiumok fellendüléséhez vezetett K. Sandfeld könyve, a balkanológusok és az areális
nyelvészettel foglalkozó szakemberek gyakran idézik Sandfeld alapművét.
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Balkanológiával foglalkozó folyóiratok:
Balkan Archív (1925) - Lipcse
Revue Internationale des Etudes Balkaniques (1934) - Belgrád
Balkansko Jezikoznanyije (1959)- Szófia, Zeitschrift für Balkanologie (1963)- Berlin
Néhány fontosabb balkáni jegy a romaniban
1. a főnévi igenevek elsorvadása (mint pl. az újgörögben). A főnévi igeneves szerkezeteket
alárendelő mellékmondatokkal fejezzük ki.
Me zhanav te sovav (tudok aludni, szószerinti fordításban: tudok hogy alszom.
A konjunktivus segít a körülírások nyelvi szerkesztésében. Me kamav te zhav. (Én akarok
hogy megyek, értelme: akarok menni.).
2. A hol? és hová? kérdésre adható választ nem rejt különbséget:
Kaj zhas? (Hová mégy?) Me zhav andej shkola. (Iskolában vagyok). Me sim andej shkola.
(Iskolában vagyok).
Kaj nashes? (Hová szaladsz?) Nashav kaj muri dej. (Anyámhoz szaladok.)
Kaj san akanak? Hol vagy most? Me sim kaj muri dej. (Anyámnál vagyok.)
Jellegzetes, hogy a cigány nyelvű beszélők a hol? és hová? kérdésekre a magyarban nem
ismernek árnyalt választ.
A magyar mondatra gyakran ilyen válasz születik: Hová mégy? Kaj zhas?
Anyámnál megyek*. Kaj muri dej zhav. (Mindkét vizsgált közösségben hasonlóan
válaszolnak erre a kérdésre.
Az európai romani dialektusok a balkáni nyelvszövetség jegyeit viselik magukon,
azonban lehetnek még más szempontú osztályozások, a nyelvész Gilliath – Smith az európai
dialektusokat azonban még további két csoportba sorolta, amely fontos megkülönböztető jegy
a romani dialektusok nyelvészeti besorolása miatt.
Bernard Gilliath-Smith76 szerint:
1. Oláh cigány
2. Nem oláh cigány
Oláh cigány csoportok: lovári, csurári, drizari, cerhári, kelderashi, mashari, kolompári,
Az oláh cigány csoportokat a tagadó formák alapján is újra osztályozhatjuk:
76

Gilliath-Smith, 1915/16. 65-109. p.
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a „na” vagy a „chi” tagadó dialektusként, a szerint, hogy melyik névmással történik a
mondatbéli ragozott ige, a ragozott igei állítmány tagadása.
3.5.1. Nyelvi példák a kétféle dialektus különbségeiből

na-val tagadó beszélők

chi-vel tagadó beszélők

(cerhári)

(lovári)

me hom – én vagyok

me sim/som – én vagyok

na hom- nem vagyok

me chi sim/som–én nem vagyok

e gazhaha – magyar asszonnyal

la gazhasa – magyar asszonnyal

e shavoreha – a gyerekkel

le shavoresa – cigány fiúval

me phendyom – én mondtam

me phendem – én mondtam

o raklo (fiú) – o rakle (fiúk)

o raklo (fiú) – le rakle (fiúk)

e raklyi (lány) – o raklyija (lányok)

e rakli (lány) – le rakla (lányok)

e doktoreste-(orvoshoz, orvosnál)

kaj o doktori - orvoshoz, orvosnál

mukhlyas - (engedte, hagyta)

mukhlas - hagyta, engedte

gilyas - (elment)

gelas - elment

zhjanav - (tudom)

zhanav - tudom

so-j laha - (mi van vele)

so si lasa - mi van vele (nőnem)

A lovári nyelvben a mondat állítmányát a „chi” tagadó névmással tagadjuk, míg a
tiltás a „na” szócskával történik.
Példa: Me chi zhav tusa khere. (Én nem megyek veled haza) Na keren kado! (Ne
csináljátok ezt!
Na zha khere lesa! (Ne menj haza vele!) Na kiraven adyes khere! (Ne főzzetek ma otthon!)
A kopula tagadása a naj szócskával történik:
Voj akanak naj khéré. (Ő most nincs otthon.) Von naj nasul. (Ők nem rosszak).
A mondat névszó elemeinek tagadása is a naj szócskával történik:
Me phendem tuke, ke voj naj shukar. (Mondtam neked, hogy ő nem szép)
A „na”-val tagadó dialektusok nem tesznek különbséget az állítmányi rész és a nominálisok
tagadása között, mindkét szerkezetet és a tiltást is a –„na” szócskával látják el.
A „chi”-vel és a „na”-val tagadó dialektusok között kicsi a különbség, az anyanyelvi beszélők
különösebb nehézségek nélkül megértik egymást.
A „na” szócskával tagadó dialektusok: patrinár, cerhár, köszörűs, vend, bódvár
A „chi” névmással tagadó dialektusok: lovári, kelderashi, churári, drizári, mashari,
70

kolompári, colári
Példamondatok chi-vel tagadó dialektusban - lovári:
(A mondatok a romani mint idegen nyelv tanítása kapcsán nyelvórai gyakorló mondatként
szerepelnek.)
1. Adyes chi kamav te zhav tusa ando foro, ke akanak najma love.
(Ma nem akarok veled menni a vásárba, mert nincs pénzem.)
2. Chi tu, chi tye love chi trubunma. (Példa a kettős tagadásra)
(Sem te, sem a pénzed nem kell nekem.)
3. Naj man chi dad, thaj chi dej, naj man chi them, chi Del.
(Nincsen apám, sem anyám, sem istenem, sem hazám.)
4. Me chi birij te xav, ke najma roj.
(Nem tudok enni, mert nincs kanalam.)
5. Sostar ch’aven tume manca ando baldo?
(Miért nem jöttök velem a bálba?)
6. Me chi kamav te xav manro anda tye vast!
(Nem akarok a te kezedből kenyeret enni!)
7. Sostar ch’avilan pala mande, kana phendan mange?
(Miért nem jöttél utánam, amikor mondtad nekem?
8. Najma khanchi voja te zhav tumenca ando baldo.
(Nincs semmi kedvem, hogy elmenjek veletek a bálba.)
9. Chi kamav te chumidav tumende le cinnen, ke me inke zurales troznali sim.
(Nem akarom megcsókolni nálatok a kicsiket, mert én még nagyon náthás vagyok.)
10. Me chi kamav te zhutij kodole shavenge, kana von chi inkren andre penge
vorbi!(Nem akarok segíteni azoknak a fiúknak, amikor ők nem tartják be a szavukat!)
Példamondatok na-val tagadó dialektusban77- cerhári:
(A mondatokat eredetileg magyaros helyesírással rögzítették, ezt átírtam angol alapú
változatra, a mondatokat természetesen változatlan lexikával és grammatikával hagytam meg,
megj. szerző)
1. Na hom nasvalyi, náshtyig xav me tumenca, ke na illij.
(Nem vagyok beteg, nem ehetek veletek, mert nem illik.)

77

A cërhári / cerhári mondatok Rostás Mihályné meséjéből származnak, 1999. A lovári példamondatokat
minden esetben a mindszenti és a pettendi korpuszból válogattam.
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2. Na cipinlas leha, pe jekh vorba kerdya, so mangjas latar, táj so o legmajfurchasto
hasz ando intrego, mosolyginlas.
(Nem kiabált vele, egy szóra megtette, amit kértek tőle, de ami a legfurcsább volt az
egészben, mosolygott.)
3. Naj khéré, beshen tele, thaj xan – phendya e gazhi.
(Nincs itthon, üljetek le és egyetek – mondta az asszony.)
4. Híj tu halatlano, na lazhas tut, naj dosta kaj latron likres, de inke tye hiteshone gazhes
ni’sh na pinzhares opre!
(Hű, te hálátlan, nem szégyelled magad, nem elég, hogy latrot (szeretőt) tartasz, de még a
hites uradat sem ismered fel!)
5. Nas so kerel o suszteri, ande törödyindya, ke chaches dilyajas leski engedelmesho
gazhi.
(Nem volt mit tenni a suszternek, beletörődött, hogy tényleg megbolondult az ő engedelmes
felesége.)
6. O kráji pálodo ná tromajas káring e susztereszko kher te zhjal.
(A királyné ezután nem mert a suszter háza felé menni.)
7. Has kathar na has, has edy kráji, adale krajes has edy chorri romnyi kon sluzhinlas
leske.
(Egyszer volt, hol nem volt, volt egy király, ennek a királynak volt egy szegény (cigány)
feleségel, aki szolgált neki.)
8. O, dragoná Devla, me mursheha sohá ná homas de me shavores zhutyarav!
(Ó, drága istenem, én férfival soha nem voltam, mégis gyermeket várok!)
9. Moro shavo tu még nichuchako thud na piján.
(Fiam, te még anyatejet sem ittál!)
10. Mori drago dej na ker khanchi, xa thaj pi thaj le sama pe tute, sidyarav tute palesh
sar so zhano.
(Drága anyám, ne csinálj semmit, egyél és igyál, vigyázz magadra, sietek hozzád megint,
ahogy tudok.)

3.5.2. Nyelvészeti azonosságok és különbségek a chi-vel és a na-val tagadó
dialektusok között
A chi – vel tagadó mondatokat a lovári dialektusból, míg a na-val tagadókat a cerhári
dialektusból emeltem ki. A vizsgálatom tárgya, hogy e két oláh cigány dialektust – ha nem is
a teljesség igényével - összehasonlítsam, s megkíséreljek javaslatot tenni arra, hogy modern
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nyelvként használatos romaniban mely elemeket lehetne átemelni a nyelvi norma alapjává
váló dialektusba.
A lovári beszélők számára többszöröse a cerhárinak, de a cerhári archaikus
szókincséből lehetne gazdagítani a „kvázi-standard” romanit. A chi-vel tagadó dialektusokat
hazánkban többen beszélik, viszont a világ cigánysága inkább a na-val tagadó alakokat
ismeri.
A nem oláh cigány csoportok Kis-és Közép-Ázsia irányába húzódtak, illetve NyugatEurópába vándoroltak. Más csoportok Havasalföld érintése nélkül vándoroltak a Balkán felé.
Ezen dialektusok esetében hiányzik a román nyelv befolyása.
Ide tartozik: szinti, manush, kalo, a burgenlandi romák nyelve, de Kelet-Európából
a xoraxane (muzulmán) cigányok által beszélt dialektus is, illetve a törökországi sepečides.
1. Nyelvi próba, oláh cigány dialektus (lovári)
(Mesélő: Csurár István, 24 éves, Mindszent)
Gyűjtötte: Hegyi Ildikó, 2003. november)
O Churar phenel ekh paramicha: (naj intrego)78
Sas kaj nas, sas jokhár ekh zurales barvalo kraj, kas sakkofelo kincho sas, feri ekhe cine
shavores chi dasles o Deloro. Leski jekh jakh kanakodi ruttas, e kaver apal assajlas.
Avilas leste jokhar ekh beng anda o jado, thaj phendas leske: De na rov, maj me do tuke ekhe
shaves, kon pala tute beshela pe tyiro trono.
A szöveg fordítása:
Csurár mesét mond (2003): (töredék)
„Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon gazdag király, akinek
mindenféle kincse volt, csak egy kisgyereket nem adott neki az Istenke. Az egyik szeme
mindig sírt, a másik pedig nevetett. Jött egyszer hozzá egy ördög a pokolból és azt mondta
neki: De ne sírj, majd adok én neked egy fiút, aki majd utánad ül a trónra”.
2. Nyelvi próba, nem oláh cigány dialektus
sepečides (Törökország) + a „cigány” /ember megnevezésre a sinti megnevezést
használja, ami eredetileg a német cigányokat jelenti.
78

Nem egész, töredék
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3.5.3.Mozes Heinschink gyűjtése79
(hétköznapi kommunikáció, a Heinschink által közölt átírási rendszerben)
Fatma: Erna, kapučav tut ek šej. Kana avilan ko xoraxanipe, bejendin amaro biav? Šukar isin?
Erna: Oj, šukar biav his paš tumende. But Sinti, but lačho xaben. Šukar his.
O them his nina šukar, baro šukar.”
Fatma: Ama isine baro tatipe, ha?
Erna: Oh, tato his, but tato. Paš mende na keki tato. Koj but tato.
A szöveg magyar fordítása:
Fatma: Erna, kérdezek tőled valamit: Amikor te Törökországba jöttél, tetszett neked a mi
esküvőnk? Szép volt?
Erna: Oh, nagyon szép esküvő volt nálatok. Sok cigány és sok finom ennivaló! Szép volt. Az
ország is szép volt, nagyon szép.
Fatma: De nagy meleg volt, nemde?
Erna: Jaj, nagyon meleg volt, nagyon meleg. Nálunk nincs olyan meleg.

3.5.4. Nyelvi kontraszthatások a sepečidesben:
ek šej –valami, valamit, (török kölcsönszó), bir şey szó szerinti fordításban: egy dolog, egy
(határozatlan névelő
bejendin – török kölcsönszó (beyendin – tetszett neked), az igeragozás a török mintát követi
isine – a létige befejezett múlt idejű alakja a sepečides dialektusban.
his – a létige befejezett múlt idejű alakja a sinti dialektusban
romani szavak előfordulása a vizsgált szövegben:
tut – téged (szabályos alak), kana- mikor, amikor,
avilan- jöttél, egyes szám harmadik személyű alak:
avel, a befejezett múltját a tő megváltoztatásával képezzük.
avel – jön, az -el végződést levágjuk, és az abszolút tőhöz illesztjük az –il tővégződést, majd
ellátjuk a megfelelő számú és személyű igei személyraggal. (pl: voj avilas – ő jött, me avilem

79

Heinschink, 1994, E Romani Čhib- Die Sprache der Roma. 110-128. p.
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– én jöttem)
ko-hoz, hez, höz, -nál, -nél hímnemű határozott névelővel ellátva, (kaj prepozíció + o
hímnemű határozott névelő
kaj+o=ko

kaj+e=kej

kaj+le=kal.

Pl: ko zido – falhoz, falnál, kej meselya – asztalhoz, asztalnál, kal fororura – városokhoz,
városoknál)
A határozott névelő hímnemben: o, nőnemben: e, többes számban: le
A balkáni nyelvszövetségbe tartozást erősíti meg ezen alakok használata, mivel a
főnévragozás során van egy külön eset: locativus, amely a helyviszonyokat jelöli. A locativus
megléte ellenére a cigány beszélő többször használja a ’kaj’ összeolvadt szerkezeteit.
amaro – miénk, többes szám harmadik személyű birtokos névmás, hímnemű végződéssel
ellátva. (A birtokos névmások végén jelezzük a névmást követő birtokot, a névmás
végződését és a birtokot nemben, számban és esetben egyeztetjük).
bijav-esküvő, šukar – egyalakú melléknév, jelentése: szép (šukar šhavo, šukar šhej)
šukar biav – szép esküvő, jelzős szerkezet, nem egyeztetjük a melléknevet a főnévvel, mert
egyalakú melléknév.
tumende – nálatok (a többes szám második személyű személyes névmás, ’ti’ locativusban)
but sinti – itt: sok ember, sok cigány
but lačho xaben- sok jó étel
(a lačho - jó melléknév háromalakú, az utána következő főnévvel nemben, számban és
esetben egyeztetjük).
A but –sok határozatlan számnév után van egy fontos szabály: a megszámlálhatatlan főnevek
egyes számban maradnak: but jiv – sok hó,
but kišhaj – sok homok, a megszámlálható dolgok többes számba kerülnek: but ginadya –
sok könyv, but šheja-sok lány
o them – ország,
baro šhukar – nagyon szép, baro tatipe – nagy hőség (a ’tatipe’ – hőség szabályosan képzett
alak, tato, -i, -e- = meleg, háromalakú melléknév, ehhez egy – ipe termékeny főnévképzőt
illesztett utána a beszélő).
A nyelvújítás során így képezhetünk elvont főneveket: e ketana – katona, o ketanipe –
katonaság.
A Mozes Heinschink által gyűjtött nem oláh cigány dialektust saját fordításban közlöm lovári
dialektusban (oláh cigány) (a mindszenti dialektushoz áll közel a fordítás):
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3.5.5. A Moses Heinschink által gyűjtött szöveg fordítása lovárira
Fatma: Erna, me pushav tutar variso. Kana avilan ando Turkicko Them, fajilas tuke amaro
bijav? Shukar sas?
Erna: Ah, kado sas tumende ekh baro shukar bijav. But rom, but lasho xaben. Kado shukar
sas. Vi o them shukar sas, but shukar.
Fatma: Ba zurales tatyipe sas, na?
Erna: Oh, zurales tatyipe sas, kothe baro tatyipe si.
Megfigyelhető a két dialektusban a kérdez ige vonzata: kapučav tut –kérdezlek téged,
(ich frage dich) - a többségi nyelv igei vonzatához igazodik – akkusativusban.
A lováriban „pushav tutar” – kérdezek tőled – itt a magyar névmás használatához áll
közel a ’kérdez’ ige vonzata, mivel a többségi nyelvek igei vonzata nagy hatást gyakorol a
cigány nyelvi beszélőkre.

IV. FEJEZET
4.1. Az európai cigány közösségek csoportosítása
Bevezető
Az előző fejezetben a cigány nyelv indiai eredetének nyelvészeti igazolására
vállalkozott a dolgozat. Ismertettem Judith Okely angol etnográfus kutatásait, aki a cigány
népet nem indiai eredetűnek tartja, emiatt illesztettem a dolgozatomba egy genetikai részt a
cigány nép indiai eredetének genetikai verifikációjáról. Még ha a népről állíthatnánk is
valamilyen okból, hogy nem indiai eredetű, a nyelvről azonban nem. Ez az egyetlen olyan
indiai eredetű, indoárja nyelv, amely tartósan Indián kívül maradt fent és ment át különböző
változásokon. Hatottak rá azok a nyelvek, amelyekkel kapcsolatba került, hiszen a cigány nép
évszázadok óta kétnyelvűségben él, ez a kétnyelvűség azonban nem kiegyenlített, hiszen a
romani szókincséből hiányzik több olyan elem, amely nélkül nem lehetséges a szaknyelvek
nyelvi jeleinek tervezése. A romani az otthon beszélt, familiáris nyelv, az informális
közlésekre alkalmas, ha más célokra szeretnénk használni, az ún. körülírásos formákat kell
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alkalmaztni. A jelenlegi kétnyelvű beszélőket diglossziás80 kétnyelvűnek nevezzük, akik
számára a többségi nyelv jelenti az emelkedett variánst, a romani helyi dialektusa pedig
alacsonyabb presztízsű, hiszen nem alkalmazható bármilyen kontaktushelyzetben. Ezt a
nyelvet az osztrák nyelvész, Dieter Halwachs, akinek a különböző európai romani csoportok
szóló osztályozását lentebb ismertetem, bazilektusnak nevezte. (Halwachs, 1993).

4.1.1. A szociolektusok81 bemutatása
1.

REPERTOÁR REPERTOÁR Magyarázatok
A
B

ACROLECTUS Többségi
nyelvvariánsok

Többségi
nyelvvariánsok

A hivatalos szféra nyelve,
formális
területeken
használva,
pl.
iskolában,
hivatalos helyen, médiában.

MESOLECTUS Többségi
nyelvvariáns
és romani

Többségi
nyelvek
variációi

A szociális szféra nyelvi
variánsa, a közéleti informális
területeken
használják,
munkahelyen, boltban.

Többségi
nyelvvariánsok
és romani

Többségi
nyelvvariánsok
és romani

A szociális mikrokozmosz
nyelvi variánsa, a privát és
informális
területeken:
a
családban és a barátok között.

BASILECTUS

(forrás: D. W. Halwachs,82 2004) 7. számú ábra
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A világon nagyon sok olyan nyelvközösség is van, ahol az emberek egy nyelvnek két vagy több változatát
értik és használják. CH. A. FERGUSON azt a nyelvet, amely a beszélőnek nem elsődleges "anyanyelve", hanem
tanult nyelve, ’föléhelyezett’ változatnak nevezi. Ezt az angol high -- 'emelkedett' szó kezdőbetűjével, H-val,
míg a regionális változatokat L-lel (low -- 'közönséges') jelöli. A nyelvi állapotnak ezt a formáját diglossziának
(gör. 'kettős') nevezik. Ez olyan nyelvi helyzet, amikor az emberek meghatározott körülmények között, illetőleg
bizonyos helyzetekben a nyelvnek egyszer egyik, máskor a másik formáját használják.
Forrás: 15. internetes forrás
81
A szociolingvisztika terminusaként használt szociolektus (vagy közkeletűbb, de pontatlan megnevezéssel
társadalmi nyelvjárás) egy meghatározott társadalmi osztály, réteg rájuk jellemző nyelve, olyan nyelvváltozat
(lektus), amelyet a beszélők társadalmi hátterével függ össze, és nem földrajzi származásukkal (mint például a
regionális dialektusok). Magyarul általában (gyakran tévesen) a csoportnyelvvel vagy a rétegnyelvvel
azonosítják. A szociolektusok azonban (ellentétben az ebből a szempontból a regiszterekre emlékeztető
csoportnyelvekkel) nemcsak szókincsből állnak, hanem önálló grammatikájuk is lehet. Vö. dialektus, etnolektus.
Forrás: 16. internetes forrás
82
Forrás: 17. internetes forrás
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4.1.2. Európa cigánysága számokban (2007-es adatok)83

(8. számú ábra)
A 7. számú ábra Európa térképén mutatja meg a cigány lakosság számarányait 2007ben. A forrás statisztikai adatainak begyűjtése valószínűleg a nemzetállamok önálló közlése
alapján keletkezett. E szerint Románia rendelkezik a - számadatok tanúsága szerint- a
legnagyobb létszámú roma populációval, 2.400 000 főt jelez a térkép. Mára már valószínűleg
nőtt a roma lakosság (Romániában is), hiszen hagyományosan sok gyermek születik a
romaközösségekben, s az adat amúgy is három évvel korábbi. Érdekes számot mutat a térkép
Spanyolországból: ott 800.000 főről szólnak az adatok, ebben az országban kalo csoport él,
paranyelvet beszélnek és flamencot táncolnak. Magyarországon 600.000 főt számláló
csoportot jelez a térkép, a wikipedia és néhány cigány értelmiségi óvatos becslése szerint is a
ez az arány legalább 800.000 fő. A térkép alkalmas a különböző roma csoportok
országonkénti arányszámainak összehasonlítására. A térkép alapján (is) kijelenthetjük, hogy a
83

18. internetes forrás
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roma populáció nem csupán Magyarország, hanem Európa legjelentősebb kisebbsége is, az
egyes országok ezt a tényt figyelembe kell, hogy vegyék a szociális, egészségügyi és oktatási
programcsomagok tervezésekor.
Jelen fejezet következő részében az Európában élő cigány csoportok rendszerszerű
osztályozását mutatom be, az általuk használt dialektusok figyelembe vételével. Az
Európában méltán elismert osztrák nyelvész, Dieter Halwachs osztályozását veszem alapul, s
így beszélhetünk oláh cigány, (északi és déli alcsoportról), balkáni csoportról, északi,
valamint centrális csoportokról. A fejezetben definiálom a nemzetközi szakirodalomban
gyakran használatos konzervatív romani és a paranyelv fogalmát, a jellemzőit is
összefoglalom, s bemutatom a titkos nyelvek és pararomanik közötti párhuzamokat, de a
lényeges különbségekre is kitérek. A pararomanik semmiképpen sem kreol nyelvek, még
akkor is, ha keletkezésük és a kommunikációban elfoglalt helyük alapján vannak
hasonlóságok. Az európai csoportok végén egy táblázatban foglalom össze az ismertetett
csoportokat, mivel meglehetősen sok szempontú az osztályozás a különféle dialektusok és
nyelvváltozatok miatt.

4.1.3. Oláh cigány csoport
(magukat vlashiko romnak nevezik)
(A csoportosítás: D. W. Halwachs, 1998. 29-32. p.)
E csoport beszélői több száz évig éltek Moldvában és Havasalföldön illetve Erdélyben.
Nyelvüket mind lexikai mind grammatikai szinten érték román nyelvi hatások. A XIX. század
első felétől kezdtek el vándorolni különböző európai országokba. Ehhez a csoporthoz
tartoznak a lovári, kelderashi, cerhári, mashari, bugari, churári, drizári, gurvári csoportok
beszélői. A déli vlah csoporthoz tartozik az ajia varvara és a gurbet dialektus is.84
A többi három nyelvi csoport beszélői vélhetően Kis - Ázsiából közvetlenül Közép-és
Nyugat-Európába vándoroltak vagy a Balkánon a román tartományokon kívül maradtak,
mivel a nyelvük nem mutat román nyelvi hatásokat.

4.1.4. Balkáni – csoport:
Ehhez a csoporthoz tartoznak a bulgáriai, macedóniai és a Koszovóban élő ún. arli
cigányok,85 akik nyelvét Paspati86 1870-ben és K. Kostov87 1963-ban írta le, majd Boretzky
84

Igla, 1996,
Boretzky, 1996, 1.- 30.p.
86
Paspati, 1870,
87
Kostov, 1963,
85
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nyújt kielégítő nyelvészeti analízist a főleg Makedóniában és Koszovóban élő arli
dialektusról és ennek fontosabb nyelvi jelenségeiről. A többi csoport a bugurdži,88 s a
Törökországban használt sepečides. 89

4.1.5. Az északi – csoport
E variáns elterjedési területe Európa északi és nyugati peremét foglalja magába. A
balti államoktól Skandinávián és Nagy-Britannián keresztül az Ibériai – félszigetet, ahol a
kalo (calo) nyelvet beszélik. A további romani - variánst Nyugat- és Közép-Európában
beszélik, ők a szintik90és a manushok.

4.1.6. A középső (centrális) csoport
Földrajzilag tekintve ez a csoport Lengyelországtól Csehországon át Szlovákiáig és
Magyarországig terjed, miközben magába foglalja még Észak-Szlovéniát, a Keleti-Kárpátok
területét valamint a szlovákiai dialektusokat. A szerzők ide tartozónak tartják a rom-ungrók
által beszélt nyelvjárásokat is.91
A vend cigányok és a rom-ungrók által beszélt dialektusokat a dél-közép
nyelvjárások alcsoportjának tekintik.

(Dieter Halwachs92 romani projekt) 9. számú ábra
A táblázat a nyugat – európai, a romani nyelvvariánsokról publikáló szerzők
terepkutatási és nyelvészeti összehasonlító munkáival összhangban készült. A táblázat alapján
88

Boretzky,1993,
Cheh - Heinschink, 1996,
90
Finck 1903,
91
Boretzky, 1997,
89

92

Forrás: 19. internetes forrás
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a lovári dialektus az északi-vlah csoporthoz tartozik, Magyarországon és a Balkánon is sok
beszélővel rendelkezik, pontos számot nem tudunk, s nagy presztízzsel bír. Az északi vlah
csoport nyelve még a csurári és máshári (a terepkutatásomon ezekkel találkoztam), valamint
az Erdélyben és a regáti területeken is beszélt kelderás dialektus tartozik még ide. A déli vlah
dialektusok közül fontos a gurbet, amit Boszniában, Koszovóban, Albániában, Szerbiában
beszélnek, a xoraxane nyelv a muzulmán cigányok nyelve.
A balkáni csoportra az újgörög és a török nyelv hatott erőteljesebben (a román viszont
erre a dialektus csoportra nem!), a dél-balkáni csoporthoz tartozik az arli dialektus (Boretzky,
1996), ami az Albániában, Görögországban élő beszélőközösségek nyelve. A balkáni
dialektusokhoz tartozik a sepečides dialektus is, amit az előző fejezetben mutattam be, egy
Moses. Heinschink által gyűjtött szövegtöredéket, amit lefordítottam lovárira és magyarra is.
A balkáni csoporthoz tartozik az urszári dialektus is, amit a regáti közösségekben beszélnek.
A centrális csoportba tartoznak a keleti és nyugati szlovák romani csoportok, a
magyarországi rom-ungro és a vend dialektusok, valamint a burgenlandi romák nyelve.
Az északi csoport gyűjtőnév, ide tartoznak a szintók, manushok, a finn romani (kale)
dialektusok. Idetartozott eredetileg az anglo-romani, és a welszi romani, amelyet a
dolgozatban már ismertetett szerző, Sampson (1926) tollából ismerünk. Mindkét nyelv ún.
pararomani nyelv lett, erről lentebb írok részletesebben.

4.1.7. Konzervatív romani és a paranyelvek
A nyugat-európai és amerikai nyelvészek közül kiemelkedik Ian Hancock, Norbert
Boretzky, Jaron Matras, és Peter Bakker munkássága, akik foglalkoztak a konzervatív romani
és a paranyelvek leírásával, értelmezésével és törvényszerűségeinek leírásával, s ezzel új
perspektívákat nyithat meg a hazai kutatók számára is.
Norbert Boretzky bochumi nyelvész legújabb kutatásai alapján világos képet kaphatunk
a cigány nyelvek és dialektusok általános szempontrendszeréről. Több tanulmányában is
megjegyzi, hogy Európa és Ázsia cigány törzsei nyelvtörténeti szempontból két világosan
elkülöníthető nyelvtípusra (Typen von Sprachen)93 tagolódnak.
a.

konzervatív romani

b.

pararomani.

A helyesírási eltérések a szerzők közötti helyesírási eltéréseket jelentik: pararomani
Boretzky publikációiban, paraRomani Corthiade/Cortiade szerint, para-romani Peter
Bakker és Yaron Matras munkáiban.
93

Boretzky, 1985,
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a. Konzervatív romani
A konzervatív romani, széles körben terjedt el, ezt ismerjük és definiáljuk cigány
nyelvként. Jelentős mértékben felismerhető rajta az indiai eredet. Az alapszókincs egy
meghatározó része a középind nyelvre vezethető vissza, s ezzel párhuzamosan mutat
azonosságokat az új indoárja nyelvekkel. A morfematikus szerkezetek, s a suffixumok az
indiai nyelvekből származnak. A hindivel és más indoárja nyelvekkel való összehasonlítása
strukturális azonosságok egész sorát bizonyíthatja. Különösen érdekes, hogy

az ebbe a

típusba tartozó európai cigány dialektusok a nyelvkeveredések és az évszázados törzsi
izoláció, valamint a kontakt nyelvi hatások miatt nem estek szét, sőt a megértés a különböző
törzsek (csoportok) között nagy százalékban biztosított. E csoport nyelvei az indogermán
hangváltozások késői formáit viselik magukon (Grimm és a Verner –törvény jól igazolható).
A masszív lexikális kölcsönzések és átvételek ellenére megmaradtak az indogermán
nyelvek keretei. A régi grammatikai formák közül bizonyíthatóan kevesebbet felejtett el, mint
az angol. Nyelvészetileg nem ismert olyan érv, amely ezt a típust kreol94 nyelvként definiálná.
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Pidzsin és kreol nyelvek – a kommunikáció kényszerei

A különböző eredetű kereskedelmi és közvetítő nyelvek megjelenése végigkíséri az emberiség kultúrtörténetét.
Az egyiptomi fáraók idejében nagy területeken az akkád és a hettita nyelv töltött be kommunikációs összekötő
szerepet az ott élők között. A babilóniai királyok uralkodása idején a sémi nyelvekhez tartozó arámi töltött be
hasonló funkciót. Az Ószövetség három könyvét (Dániel, Ezsdrás és Nehémiás) írták arámi nyelven (ez a nyelv
volt Jézus Krisztus anyanyelve). A mediterrán világban Nagy Sándor uralkodása után a görög koiné lett a lingua
franca, majd a patrisztika idején hasonló funkciója lett a vulgárlatinnak. A kreol nyelveket leíró, kutató
nyelvészek többször panaszkodtak, hogy a kreol és a pidzsin94 nyelvek összefonódtak a sötét bőrszínnel és az
alacsony társadalmi státussal, a kutatókat többször is arra intették, hogy óvakodjanak ezektől a nyelvektől, mert
aki kreol nyelvekkel foglalkozik, a karrierjét is veszélyezteti. (Wardhaugh: Szociolingvisztika 53. old. tartalmi
idézet)A kommunikációs kényszer olyan sajátos szerkezetű, leegyszerűsített nyelvet is létrehozhat, amely
kielégíti használói kommunikációs igényeit. Több olyan keveréknyelv is ismert, amely jobbára egy másik nyelv
szókincséből építkezik. Grammatikája leegyszerűsödött, s korlátozott funkciójú. Pidzsin nyelven nem írnak
hőskölteményt és nem vallanak szerelmet, ezt általában anyanyelven teszik. Ismert olyan magyarázat a pidzsin
elnevezésére, mely szerint a soknyelvű dél-kínai kikötővárosokban használt, leegyszerűsített nyelvet kezdték el
pidgin - Englishnek nevezni, talán a „business” üzlet szó hangzásbeli hasonlósága miatt. Lexikáját tekintve a
fentebb említett pidzsin English eltorzított angol szavakból áll, s valamilyen kezdetleges kínai grammatikával
egészül ki. A pidzsinek létrejötte Afrikában, Közép-és Dél-Amerikában, Dél-kelet-Ázsiában jellemző. A kreol
nyelvek két vagy több nyelvből olvadtak össze, mint a jamaicai kreol, a bahasza indonéz, vagy a haiti kreol. A
pidzsinek létrejöttének legfontosabb alapja a kommunikációs kényszer, amelynek mindig van egy „bázis” s egy
„bennszülött” nyelve. Amint a kereskedelmi és egyéb személyes kapcsolatok rendszeressé kezdtek válni egyes
közösségek között, a pidzsin grammatikai és kommunikatív funkciói kiszélesedtek, így lassan kreolizálódtak, s
ez sok esetben az agglutináló nyelvtípus felé mozdította el a nyelvet. A kreol anyanyelvként használt pidzsinamikor egy kereskedelmi és közvetítő nyelv kiterjeszti funkcióit, s egy gyerekközösség anyanyelvévé válik. A
kreol nyelvek vizsgálatát a nyelvész társadalom azért értékeli újabban nagyra, mert Chomsky generatív
nyelvleírása után újra előtérbe került az univerzális grammatikák megírásának tudományos kényszere. A kreol és
pidzsin nyelvek kutatása jelentős mértékben hozzájárult a természetes nyelvek struktúráinak – ezáltal a nyelvi
univerzálé - átfogóbb megismeréséhez. Mindez hozzájárult új tudományterületek fejlődéséhez, amelyek az
emberi gondolkodás struktúráinak újabb, sikeresebb leírásához vezettek el (neurolingvisztika, afáziakutatások,
memória vizsgálatok, a dyslexia kutatása, stb).
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A romaniban nem nyelvkeveredés, hanem jellegzetesen kevert szókincs (átvételek)
található, amelyre a cigányság sajátos történelme nyomta rá a bélyegét. A kölcsönszó
állománnyal a cigány nép vándorlásainak irányára, egy helyen való letelepedésük feltehető
idejére, a külvilággal való kapcsolattartás intenzitására is következtethetünk. A népről alkotott
megbízható, tudományos megállapításokat a meglévő bizánci és nyugat-európai krónikák
mellett az összehasonlító nyelvészet adhatja meg, felhasználva a modern nyelvészeti és
antropológiai kutatások eredményeit.
b. Pararomani
A kifejezést Marcel Cortiade95 alkotta, hogy megkülönböztesse azokat a cigány
nyelveket, amelyek megőrizték az eredeti nyelvtani rendszert (romani) azoktól a nyelvektől,
amelyek egy másik nyelv grammatikai bázisát használják.
Azt is állíthatjuk, hogy ezen nyelveknek nincs önálló nyelvtani rendszerük.
A szakirodalom nevezi őket „kreolizált”, „zsargon”, „újralexikalizált” nyelveknek is,
hogy megkülönböztessék őket a többi romanitól.
A pararomani nyelveknek nagyjából romani szókincse van, nyelvtani rendszere
viszont egy másik nyelvé. Európa különböző részein számos változata létezik. Lexikálisan
különböző romani dialektusokon alapulnak és nagyon eltérő nyelvtani alapjuk van.
Származásukat tekintve nem sorolhatók be egy nyelvcsalád egyetlen ágába sem, a romaniba,
indiaiba vagy bármely más nyelvbe sem, mivel két szülőnyelvük van, a nyelvtani rendszer és
a szókészlet tekintetében. Ezeket a pararomani nyelveket meg kell különböztetnünk a
konzervatív romanitól, bár mindkettőt cigányok beszélik.
A pararomai nyelveket nyelvészetileg először Norbert Boretzky, Peter Bakker és
Birgit Igla vizsgálta és publikálta.
Az idők során a Nyugat – Európába került egyes cigány törzseknél a belső
kommunikáció átadta a helyét a nyelv elsődleges funkciójának: a fejlett, indiai eredetű nyelv
megszűnt. Ehelyett keletkezett egy egymásba fonódott kontakt variáns, amely szókincsét
elsődlegesen a romaniból veszi át, de a grammatikai struktúrák az ún. gazdanyelvekből
(Gastsprachen) származnak. Ezek a nyelvi folyamatok feltételezik az állandó társadalmi
izolációt. Az élő grammatikai struktúrák felszívása mellett jellemző még, hogy különböző
csoportok szókészletét is adszorbeálta. Boretzky e tényezők alapján 1989-ben azt írja, hogy
ezen romani lexikailag romlott, grammatikailag parazita.(sic!)
95

Cortiade, 1991a, (a pararomani első definícióját ezen a néven publikálta, az írásában paraRomaniként jegyzi
le). megj.H.I.
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A pararomanit képviselő anglo-romani, örmény-romani és skandináv-romani, calo
(spanyol pararomani) és a szinti egymástól függetlenül különböző földrajzi térségekben
alakult ki, mégis specifikus egységet képvisel. Ezt a nyelvi megoldást a fogadó ország
nyelvéhez való viszony jellemzi, ezt a szakirodalom (N. Boretzky) „Gebersprache vagy
Gastsprache”96 néven ismeri.
A hazai szakirodalomban egyelőre nem ismeretes a konzervatív romani fogalma és a
vele szembeállított pararomani. Kovalcsik Katalin csenyétei daloskönyvében tesz elsőként
említést az egybefonódott etnikus nyelvekről és a pararomaniról. A paranyelveket vizsgáló és
kutató fentebb említett nyelvészeknek nincs tudomása Magyarországon pararomani nyelvi
jelenségről még szórványként sem.
Magyarországon nagy valószínűséggel a konzervatív romani figyelhető meg és vizsgálható. A
méltán elismert zenetudós (ti. Kovalcsik) sokkal inkább a code-switching és code-mixing
jelenségére talált jó példákat magyar cigány kultúrkörben.
A kutatónőnek nem sikerült szólistát és grammatikai struktúrák viselkedésének bizonyítására
elégséges forrásértékű korpuszt felmutatni. Egy versike, s a magyar szövegben itt-ott
megjelenő szókincs még nem bizonyítja elégségesen a paranyelv meglétét.
A pararomani nyelveknek van egy rejtőzködő, titkos nyelvekhez kapcsolódó komponense,
amely a hazai rom-ungro közösségek jellegzetesen énekelt dalaiból teljes mértékben hiányzik.
A valódi pararomani beszélőjének az egyik (nem mindig tudatos) célja, hogy a nem cigányok
kommunikációját ne érthessék a többségiek, a cél a nyelv mögé bújás, a „rejtőzködés”.Ez a
szemlélet részint megvan az itthoni cigány dialektusokat beszélők tudatában is. A cigányok
nem szívesen fedték fel az általuk beszélt nyelvet még a kutatók előtt sem. Így csak néhány
kivételes nyelvész és néprajzkutató zenetudós és antropológus tudta elsajátítani megfelelő
színvonalon a nyelvet, mint pl. Erdős Kamill, Vekerdi József, Tálos Endre, Kovalcsik Katalin,
Michael Sinclair Stewart, Szalai Andrea.

4.1.8. a. Titkos nyelvek romani összetevővel
Európa nyugati részein a többségtől való elhatárolódás céljából a peripatetikus
(vándorló) csoportok által használt hétköznapi verbális kommunikációba bekerültek a zsargon
és a titkos nyelvek is. A titkos nyelvekről Cseresnyési László publikált, aki esszéjében97 írt a
fojtogató thug szektáról és a Triád nevű titkos társaság által használt titkos nyelvekről is.

96

Nincsenek a témában elfogadott fordítási javaslatok, e dolgozatban „átadó nyelvként vagy forrásnyelvként ”
használom. (H.I.)
97

Cseresnyési, 1999, 141-156.p.
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Ritkán találkozhatunk a nyelvek identitásáról és törvényességéről alkotott populáris
nézetek olyan mértékű zavarával, mint a romani, a „cigány nyelvek” és a titkos nyelvek
közötti kapcsolatok esetében. Habár a tizennyolcadik század második felében született
speciális leírások meglehetősen világosak voltak, a törvényhivatalnokok külön tudták
választani az utak zsargonját és a cigány nyelvet. (Rotwelsche Grammatik 1755; Sulzer
Zigeunerliste (1787) Stuttgart (erről korábban már esett szó a dolgozatban).
Míg az utak zsargonja a társadalomból kirekesztettek mindig változó kapcsolatainak
egymáshoz lazán kapcsolódó szókincséből építkezik, addig a romanit belső nyelvi
koherenciája élteti. A titkos nyelvek kifejezés sokféle nyelvet takar: kívülállók jelenlétében
használt nyelveket, üzenetek elrejtésére használt nyelvi rendszereket, és olyan nyelveket is,
amelyeknek még a létezését is titokban kell tartani. A titkos nyelvek használata
megakadályozza, hogy a kívülállók megértsék a társalgás vagy egy kijelentés tartalmát.
A titkos nyelvek a világ minden részén és minden korcsoportban előforduló nyelvi
produktumok. A titkos nyelvek egy csoportjában lexikai eszközöket használnak a beszélők.
Ezekben a helyzetekben az ismert szavakat más lexémákkal helyettesítik. A helyettesítő
szavak egy vagy több idegen vagy kisebbségi nyelvből származnak, amit a közösség minden
tagja ismer, de a kívülállók nem. Ezek származhatnak egy nyelvből, de lehetnek kevertek is.
Eltérő az a csoport (annak a nyelve), amelytől titkolni kell az üzenetet. Ezek lehetnek az ősök
vagy állatok szelleme, tiltott rokonok, az ősök szellem, vagy egy vallási szekta tagjai.
A másodlagos szókincset használó titkos nyelvekben a nyelvtan a helyi nyelvből, de a lexikon
más forrásokból származik. Néhány európai titkos nyelv romani szavakat használ egy
kijelentés értelmének elrejtésére. Fontos különbségek vannak a titkos nyelvek és a pararomani definíciója között. Sok nyugat-európai titkos nyelvnek van romani komponense. Ide
tartozik például a cseh hantyrka (nem az összes változata), a holland utazók és utazó árusok
által beszélt bargoens változatai és a norvég utazók által beszélt nyelv, a rodi. Ezen
nyelveknek van saját elnevezése, bár jelentős romani szókincse is.
Ezeket a nyelveket mindig olyan emberek beszélik, akik magukat nem cigányként
definiálják, van vagy volt valamilyen vándorló mesterségük. Még ha a nyelvük jelentős része
romani is, akkor is találunk benne jelentős nem romani részeket, gyakran zsidó dialektusokból
vagy helyi nyelvekből. Ezen nyelvek használata csak bizonyos helyzetekre korlátozódik, mint
a mesterségre vagy idegenek jelenlétére. Az otthonokban nem beszélik a titkos nyelveket és a
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gyerekek nem tanulják meg ezt első nyelvként. Ezen nyelvek nyelvtana azonos a helyi nyelv
nyelvtanával, és azzal együtt is fejlődik. (Tartalmi összefoglaló: Bakker, P. 1998.)

4.1.8. b. Paranyelv: calo – mint a nyelv funkcióvesztése, I. fokozat: mint titkos
nyelv
98

„A múltban, amikor még vándor életmódot folytattak, a sousa-i cigányok gyakrabban

beszélték a calót mint ma, legfőképpen a nem-cigányokkal való érintkezés során. Bárki idegen,
tudhatja, mennyire hasznos egy olyan nyelvet beszélni, amit senki se ért, és amelyiken
könnyedén kritizálhatunk vagy nevetségessé tehetünk bárkit, akár az ő jelenlétében is, vagy
nyomdafestéket nem tűrő megjegyzéseket tehetünk, vagy titkos üzeneteket mondhatunk
társainknak. Sousa-ban az összes felnőtt beszéli a calót, de megfigyelhetjük, hogy a 10 évnél
fiatalabb gyerekek fokozatosan elvesztik ezt a képességet, mivel a caló-t szinte nem is beszélik
otthon. Ma már a letelepedett életmóddal erre nincs többé szükség, csak az utcákon, például a
sousa-i piacon. Elvégeztünk néhány tesztet számos gyermekkel, és majdnem egyikük sem
ismerte a testrészek neveit és más gyakori szavakat. A felnőttek emiatt nem aggódtak, hiszen
“majd megtanulják később.”

4.1.9. Azonosságok és különbségek a titkos nyelvek és a pararomani között:
A pararomaniban a szókincs csak egy nyelvből származik, míg a titkos nyelvek több
idegen nyelv szókincsére is támaszkodnak. A pararomaniban az egész szókincs a romaniból
származik, még a helynevek is, amiket egyébként elsőként kölcsönöz egy nyelv vándorlás
esetén. A titkos nyelvekben csak a legkevesebb különböző szót használják az üzenet
érthetetlenné tételére. Ha nincs alkalmas szó egy fogalomra, akkor a nyelvtan nyelvéből
vesznek át egy – egy szót, amit eltorzítanak, pl. egy utóraggal. A pararomani nyelvekben
jelentős számú szabad morfémát használnak a lexikalizáló nyelvből. Ezek olyan morfémák,
amelyeknek inkább nyelvtani, mint lexikális funkciója van és nem kötött. A titkos nyelvekben
nem találjuk meg ezeket a morfémákat, vagy csak nagyon marginálisan. A legtöbb pararomani nyelv a romani mutató névmásait használja, míg a titkos nyelvek az őket
grammatizáló nyelvből veszik át azokat. A pararomani nyelvet etnikailag és szociálisan
különálló csoportok beszélik, akik magukat cigányként határozzák meg. A nyelv neve
ugyanaz, mint saját etnikai megnevezésük: cigány vagy romanes, endogám közösségek. A
titkos nyelveket többféle csoport is beszéli, mint például ugyanolyan hivatású kereskedők,
lakókocsi lakók, kisstílű bűnözőkés más hasonlók. Ők nem érzik magukat a társadalom többi
tagjától különállónak, talán csak szociálisan. Ez a csoport inkább társadalmi réteget jelent, s
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Moonen, 1997, p. 14.
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nem népcsoportot. A titkos nyelvek szókincse több variánssal rendelkezik, mint a pararomani
nyelveké. A titkos nyelveknek több forrásnyelvük van, amelyek hozzájárulnak az alternatívák
létrejöttéhez. A pararomani nyelveket leginkább otthon használják, míg a titkos nyelvek
funkciója az otthonon kívülre esik. A pararomani nyelvek elvben lehetnek anyanyelvi
szerepkörben (habár ez manapság nem igaz), a titkos nyelv azonban soha nem lehet egy
személy vagy egy közösség egyetlen vagy első nyelve. A titkos nyelvek képesek arra, hogy
álcázzák a beszélt nyelv szavait, amikor egy fogalomra nincs általános érvényű közös szó.
Ezek az álcázó módszerek hasonlóak a más kevert nyelvekben használt fonetikai torzítás
módszereihez. A romani szókincset is felmutató titkos nyelvekben elvétve és takarékosan
használják ezeket az álcázó technikákat, míg az egynyelvű titkos nyelveknek az alapját
képezik. A pararomani nyelvek e módszereket egyáltalán nem alkalmazzák. A titkos nyelvek
nyelvtani rendszere nem teljesen függetlenül létezik a helyi nyelv nyelvtanától. A helyi nyelv
bármely változása maga után vonja a titkos nyelv hasonló változását. A pararomani nyelvek
viszont létezhetnek függetlenül is, és lehetnek archaikus vonásaik is. (Tartalmi összefoglaló:
1998. Bakker, P.)

4.2. A 8. térkép: az Európában élő roma csoportok idiómáinak
összefoglalása
A „roma” megnevezés a konzervatív romanikat jelöli, míg a Nyugat – Európában lévő
szinti, kálo /calo, manush, romanichal, welszi calo és finn calo a térképen a pararomanikat
foglalja össze jól láthatóan: látszik az éles határvonal a Magyarország – Lengyelország,
Szlovákia tengely körül. Bár Dél- Olaszországban is találhatóak roma csoportok, az északi
szintiket mutatja a térkép. A finn kalo nyelveket beszélő csoportok jellemzik Skandinávia
északi szegélyét, bár élnek ott konzervatív romanit beszélő közösségek (lovári törzs), de ők
nem régen költöztek Finnországba (általában Svédország irányából jöttek).99
A lentebbi térkép jól elkülöníthetően ábrázolja a konzervatív romanit és pararomani nyelveket
beszélő közösségeket.

99

Ilyen törzzsel találkoztam 1988-ban Közép-Finnországban, Seinäjoki környékén, részint letelepedettek voltak,
de voltak olyanok is, akik nomadizáltak. Hosszú, fekete szoknyákat és hófehér, keményített ingeket viseltek, éles
kontrasztot nyújtottak a szőke hajú és fehér bőrű finn lakosság mellett. A finnek (akkor) érdekes színfoltnak
tartották a roma csoportokat, nem tapasztaltam semmilyen ellenségeskedést, csupán akkor, amikor azon
vitatkoztak, hogy a közös mosógéppel ki mosson előbb (mosóházak és szaunák tartoznak a bérházakhoz is
Finnországban), a cigányok az elegáns, hosszú ruháikkal több ideig foglalták le a mosóházat, mint az átlag
finnek. Mellékletben: F./2. F./3. kép
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(10. ábra)

Európa romani nyelvjárásokat bemutató térképe.100

4.2.1. A cigány lakosság Magyarországon
A következő táblázat bemutatja a 2001-es népszámlálási adatok alapján a roma
csoportok részesedését a hazai össznépességben.
A bemutatott térkép szerint a cigányság legjelentősebb részesedése az északi, észak-keleti
régióban van (Borsod megye), itt eléri a 6-7 %-ot is az össznépességen belül.
Legkisebb, egy százalék körüli az Észak-Dunántúlon és a Dél – Alföldön látható a jelenlegi
statisztikák szerint.

100

20. internetes forrás
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(11. ábra)
101

4.2.2. A magyarországi cigány népesség számadatokban (százalékban)
I. A főváros és környéke
II. Dél-Baranya, Ormánság, Dráva-mente
III. Zselic, Völgység
IV. Belső-Somogy
V. A Bakony északi előtere
VI. Nógrádi-medence
VII. Cserhát
VIII. Ózd környéke
IX. Aggteleki-karszt, Szuha-völgye
X. Borsodi-medence, Miskolc környéke
XI. Cserehát, Zempléni-hegység
XII. Bodrogköz
XIII. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti része
XIV. Hajdú-Bihar és Békés megyék keleti része
XV. Közép-Tiszavidék, Jászság

101

21. internetes forrás (Cserti Csapó Tibor)
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Jean- Pierre Liégeois102 (2002) Kisebbségek és oktatás című kötetében a következőt
írja:
„Az egyes országokban jelen pillanatban élő cigányok és utazók becsült számát alább
közöljük (táblázatban). Ezeket az adatokat úgy kell kezelni, hogy közben gondolni kell a
gyors ütemű demográfiai növekedésre, amely szükségessé teszi azok gyakori frissítését.
Becslések szerint a felmérésben résztvevő országok esetében a cigány és utazó népesség fele
16 évesnél fiatalabb.
A cigányok és utazók becsült száma Európában:
Magyarország: minimum: 550.000 fő, maximum: 600.000 fő.
A kötet 2002-ben jelent meg, de figyelembe véve a gyors ütemű demográfiai változásokat, a
jelenlegi becsült értéke a magyarországi cigány népességnek legalább 800.000 fő, (becsült
szám, forrás: wikipedia) amely folyamatos növekedést mutat, elsősorban a gyermeki
populációban. A ma Magyarországon tanító - vagy óvónőnek jelentkező hallgatók biztosan
találkozni

fognak

az

oktatási

intézményben

cigány

tanulóval.

A

probléma

megkerülhetetlennek látszik, tudomásul kell vennünk.
Demográfiai vizsgálatok Magyarországon
Kemény István szociológus vizsgálatai alapján – az 1971-es reprezentatív vizsgálat a
magyarországi cigány csoportok anyanyelv szerinti megoszlását vizsgálta. A vizsgálat
tanúsága szerint 1971-ben a magyarországi cigányok 71%-a volt magyar anyanyelvű, 21,2 %
cigány anyanyelvű és 7,6% román (beás) anyanyelvű és 0,2 % egyéb anyanyelvű. A vizsgálat
320.000 cigány főt számlált meg, ebből 224 ezer volt magyar, 61 ezer cigány és 25 ezer
román anyanyelvű. A vizsgálat módját több helyről is érte kritika,103mivel arra a kérdésre,
hogy ki a cigány? A vizsgálat kérdezőbiztosai azt a választ értékelték helyesnek, ahol a
környezet azt állította valakiről, hogy cigány. Ez a módszer így eléggé pontatlan, mivel nem
önbevalláson alapult, s egy csomó egyéb szempontot hagyott figyelmen kívül.
Kérdés, hogy a vizsgálat hogyan osztotta be a fél-cigányokat, vagy a cigány
értelmiségi családokat, mit kezdett a telep mellett élő, hasonló körülmények között tengődő
nem cigány családokkal (nyilván cigánynak vette). A Kemény-féle kutatást a vázolt problémák
miatt is több helyről érte kritika.
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Jean-Pierre Liégeois a párizsi René Descartes Egyetemen működő Roma Kutatóközpont igazgatója, az
INTERFACE könyvsorozat kezdeményezője.
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Ladányi-Szelényi (1997b)
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A következő táblázatban arról tájékozódhatunk, hogy 1971-ben, 1993-ban és 2003-ban
hány százalék oláh cigány beszélő volt Magyarországon. Megfigyelhető, hogy 2003-ban az
oláh cigány beszélők aránya növekedést mutat 4,5 % -ról 7,7 %-ra a táblázat alapján.
Hihetetlen azonban az adat, hogy a beszélők aránya 1971%-ben 21, 2 % -ról lecsökkent 4,4%ra 1993-ban, miközben a gyermekkorú beszélők aránya az országban érzékelhetően nőtt,
hiszen az iskolákban egyre több cigány gyermek jelenik meg. Ehhez képest a 2003-ban
elvégzett vizsgálatok szerint 3,3%-al hirtelen újra nőtt az oláh cigány nyelvjárást
anyanyelvként beszélők számaránya – a növekedés természetesen hihető, de a drasztikus
csökkenés kevésbé. Mindkét arányszám és maga a táblázat is két helyen található meg:
1.A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. század elején (Kutatási gyorsjelentések)
2. Kemény István (szerk): A magyarországi romák.
A mindkét kötetben található adatok és a táblázat is Kemény István kutatásaihoz
köthető, amelynél rangosabb és elfogadottabb vizsgálat pillanatnyilag nem áll rendelkezésre.
Viszont jelen dolgozat számára teljesen elfogadhatatlan és hihetetlen adatot tartalmaz, amit
tudományosan még senki nem cáfolt meg a szakmában. Az én feladatom a figyelem felkeltése
a tapasztalt anomáliáról, ez az értekezés nem szociológiai témájú, ezért csupán a figyelem
felkeltése a célom, alaposabb vizsgálatot más kutatók fognak bemutatni e témában.
4.2.3. Táblázat:104
Cigányok anyanyelv szerinti megoszlása 1971-ben, 1993-ban és 2003-ban

1971-ben

71,0 %
magyar cigány

7,6 %
beás cigány

21,2%
oláh cigány

Egyéb: 0,2 %

1993-ban

89,5 %
magyar cigány

5,5%
beás cigány

4,4% oláh
cigány

Egyéb: 0,6 %

2003-ban

86,9
magyar cigány

4,6 %
beás cigány

7,7% oláh
cigány

Egyéb: 0,8 %

(12. ábra)

104

Kemény - Janky: 2003, 19.p. 13. táblázata
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A kutatási gyorsjelentések szerint az oláh cigányságon megfigyelhető egy statisztikailag is
igazolt tény: a korábbi években tapasztalt nyelvvesztés/nyelvcsere folyamata megfordult: az
1993-as kutatási adatokhoz képest megváltoztak a mutatók: 3,3%-kal nőtt az anyanyelvre
visszaváltott beszélők aránya. A szociológiai adatok szemléltetik azt a nyelvváltó tendenciát,
amely napjainkban zajlik. Ez a pár gondolat akkor igaz, ha mind az 1993-as, mind a
megismételt 2003-as adat fedi a valóságot.
A magyarországi cigányság eredetét, nyelvét és etnikai identitását vizsgálva legalább
három fő csoportot különböztethetünk meg, amely csoportosítással az eddig a témában
publikáló jelentősebb kutatók egyetértettek (Réger, Vekerdi, Kovalcsik, Várnagy).

4.3. A rom-ungro, oláh cigány és beás cigányok (Magyarországon)
4.3.1. A rom-ungro csoport
Kemény István és munkacsoportja által 1971-ben és 1993-ban elvégzett reprezentatív
mintát elemző demográfiai mérés szerint cigányságunk 71%-át a rom-ungro csoport alkotja
(muzsikus cigány, úri cigány, hivatásos zenészek). – 1993-ban több mint 71% volt ez az
arány.
Több történelmi forrás tanúsága szerint már Mátyás király udvarában is muzsikáltak
cigány udvari zenészek, tehát az ő elődeik 4-500 éve élnek Magyarországon.
E réteg többségét tekintve már nem kétnyelvű, hanem monolingvis magyar beszélő. A kárpáti
cigány nyelv nyelvszigetekben van jelen (Versend, Csobánka és Salgótarján ill. a környékbeli
falvak). A kárpáti cigány nyelv jelentősebb és gyakrabban használt, mint az a kutatók
gondolnák, ez külön kutatási lehetőség lehetne, mert a nyelvet masszívan használó magyar
cigány közösséget találtam Egyházasgerge környékén - adatközlő: Simonné Oláh Eszter 36
éves, Egyházasgerge). E beszélőközösség(ek) bemutatása, nyelvi stratégiáinak felmérése és a
nyelvvesztés fázisainak feltérképezése önálló feladat lehet egy kutató számára. A hazai
romológus szakma és a közvéleményt is meglepetésként érné, ha kiderülne, hogy ÉszakMagyarországon a kárpáti cigány nyelvjárásokat tömbben élő közösségek használják a
mindennapokban, s nem csak nyelvszigetként létezik ez a nyelv. Az itt beszélt nyelvjárások
hasonlatosságot mutatnak a Dél-Szlovákiában beszélt nem oláh cigány idiómákkal.
A kárpáti cigányok hajdani mestersége a zenélésen kívül a fémművesség, ezen közösségnek
négy különböző csoportját különböztethetjük meg, ezek a mesterségek kihalófélben vannak,
Bódi Zsuzsa néprajzkutatónak sikerült az utolsó pillanatban
mesterek szerszámait és egyes iparosok munkáit publikálni:
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összegyűjteni a kézműves

csengőöntők, szegkovácsok. edényfoltozók, kovácsok
Ezen csoportok működése között nem volt éles határvonal, mert egymás munkájába be
is tudtak segíteni. Ma azonban már nem találhatunk olyan közösségeket, ahol a hagyományos
módon termelnének.
Edényfoltozó (gurvár, fódozovo) cigányok
Nagyobb csoportjaik az Alföld déli és középső részein élnek, Szegeden a Cserepes –
soron, Mélykúton, Jánoshalmán, Kiskundorozsmán, Kiskunmajsán. Korábban egész
vidékeket láttak el szolgáltatásaikkal, majd tovább álltak. A középkori menlevelek tanúsága
szerint a 15. században érkeztek a Balkán irányából, az akkori gyakori háborúskodás miatt
fegyverkészítéssel és karbantartással foglalkoztak. Mátyás király fekete seregében is
fegyvermesterek és tüzérek voltak. A hódoltsági területeken is sok fémműves cigány
tevékenykedett, egy törzs azonban csak egyféle fémművességet gyakorolt, ennek később ők
lettek a kiváló mesterei. Legjellegzetesebb munkaeszközeik: kalapács, harapófogó,
szegvasüllő reszelő, lyukasztó, sínvas üllője (kovanca). A rossz, repedt edények, lábasok
újracinezését vállaták, illetve néhány használati tárgyat is készítettek, mint üstházat, tepsit,
bádogfazekat. Új üstöket nem ők készítettek, hanem az Erdélyben élő kelderás cigányok.
A hagyományos cigány kézművesipari tevékenységek ma már csak nyomokban
lelhetők fel.

A nagyipar tönkretette a hajdani mesteremberek munkái iránti keresletet.

Erdélyben még találni aranyműveseket, akik azonnal elkészítik a megrendelt ékszert.
Jellegzetes neveik: Berki, Horváth, Bangó, Kállai, Rácz, Nagy, Faragó Bódi, Kóté, Kóczé,
Kiss, Farkas, Baranyi, Jákó.
Tradicionális foglalkozásuk szerint zenészek, a zenei virtuozitás és sajátos dallamvilág
minden jellegzetességével. A Monarchia idején és a két világháború között bandákba
tömörültek, kávéházi és kaszinói zenét játszottak, a sírva vigadó dzsentritársadalom hű
kiszolgálói, koruk jellegzetes művészei voltak.
Műdallamokat játszanak, a nóták jelentős részének szerzője van, a magyar népdalok
variánsai sajátos átdolgozásban jelennek meg. Apáról fiúra száll a fantasztikus zenei készség
és képesség, amit a gyermek nevelése már egészen korai szakaszban megerősít. A családok
ma már gyermekeiket a párizsi vagy bécsi konzervatóriumokban taníttatják, ahol a családi
hagyományok és a zenei képességek mellett zeneelméleti tudáshoz is jutnak (kottaolvasás,
zenetörténet-és elmélet).
Ezen csoport 400 éves magyarországi jelenlétére sokkal inkább az alkalmazkodás
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jellemző, mintsem a beolvadás vagy integráció. Még akkor is, ha a nyelvvesztés és a
hagyományok némi feladásának lehetünk tanúi, a cigány prímás még mindig elit foglalkozást
jelöl.

4.3.2. Az oláh cigányok
A magyarországi cigányság 21%-a oláh cigány, és kisebb – nagyobb mértékben
beszélik őseik nyelvét, a romanit. A lovári presztízsnyelvjárás ma kb. 200000 ember
anyanyelve. (Kemény István, 1971). A lovári vizsgálata kihat a többi nyelvjárásra is, mivel a
lovári beszélők stílusát tartják példaadónak.
A romani nyelv különböző aldialektusokban van jelen: ezek közül a lovári (vagy
lókupec) cigányok nyelve a legelfogadottabb, aminek esélye lehet egy köznyelvi státusz
elérésére. Kevesebb beszélővel rendelkeznek a másárok, drizárik, csurárok, cerhárok,
colárok.
Az oláh cigányok bilingvis (cigány-magyar) beszélők, kulturális identitásuk szerint
magukat „cigánynak” vagy „rom”-nak tartják. Őrzik a cigány anyanyelvet és az etnikus népi
kultúrát.
Az oláh cigány törzsek Erdős Kamill105etnográfus a különböző oláh cigány törzseket a
foglalkozásaik alapján rendszerezte, mert egy közösségben egyetlen foglalkozást űzött
mindenki, ennek a tudománya szállt apáról fiúra.
A

lovárok

lókereskedők,

a

colárok

szőnyegkereskedők

(colo=szőnyeg,

a

kelderashok üstfoltozók, a cerhárok sátorosok (cerha=sátor), a máshárok halászok
(masho=hal), a fodozók kovácsok (fúrókészítők), romano romok rézművesek, a bodócok
fémművesek, a kherárok (házzal bírók, letelepedettek) – alkalmi munkákból élnek. Míg a
csurárok késkészítők voltak (shuri=kés), a drizárok rongy-és tollgyűjtőként dolgoztak.
Jellegzetes neveik: Lakatos, Sárközi, Ajtai, Rostás, Rézműves, Balogh, Kolompár, Kovács,
Csurár, Faragó, Daróczi, Jovánovics, Oláh, esetleg még Kiss és Németh stb. A
ragadványnevekről és a nemzetségnevekről a pettendi és mindszenti közösségnél már esett
szó.

105

Erdős, 1989.
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4.3.3. A beás cigányok

(13. ábra)
Bizonyíték, hogy a beás cigányokat rabszolgaként adták-vették még a XIX. század
második felében is. Havasalföld, 1852. évből 106
A harmadik csoport a beás cigányság, őket nevezik kanalas vagy teknővájó
cigánynak. Hoffmann Ottó és Papp Gyula nyelvészek (1982) etimológiája nyomán ismert,
hogy a „boiaş” román szó jelentése: bányász, aranybányász.
Jellegzetes neveik: Orsós, Bogdán, Kalányos, Ignácz, Csonka. A szerb határ melletti
falvakban élők neve: Petrovics, Jovánovics, Nikolics, (Alsószentmárton és környéke).
Papp Gyula107

igazolta tudományosan elsőként, hogy a beás nyelv az újlatin

nyelvcsaládba tartozik. A magát beásnak nevező népcsoport egy szörény-bánsági archaikus
román dialektust beszél anyanyelveként. A szakirodalom szerint regáti bányákban dolgoztak
rabszolgaként.
Magyar területre ők érkeztek a legkésőbben, a 20. század első évtizedeiben. A
106
107

22. internetes forrás
Papp, 1982.
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Dunántúlon él a többségük, Tolna, Baranya és Somogy megyében. A Tisza felső folyásánál él
még néhány család, de számuk nem nagy. A beás cigányság létszáma 40000 fő körül lehet.
Ebből a nyelvből is - hasonlóan a lovárihoz - állami nyelvvizsgát lehet tenni, a Profex
Nyelvvizsgarendszerben Pécsett és az Origó Nyelvvizsgarendszerben Budapesten, a Rigó
utcában. Három dialektust különböztethetünk meg: árgyelán, muncsán, ticsán. A
nyelvvizsgáztatás nyelvi alapja az ún. árgyelán, amit a többség használ és ismer.
Az „argyelán” szó Erdélyre utal, ’ardelean’, míg a muncsán szó valószínűleg
Munténiára utalhat (a regáti területek egyik része) a „ticsán”szó a Tisza folyót jelentheti.
Erdős Kamill még tiszaháti, füstös és dunás csoportokat nevezett meg.
A beás cigányok olyan hosszú időt töltöttek román nyelvterületen, hogy elfelejtették
őseik nyelvét (ami feltehetően indiai eredetű), s átvették az ottani többség által beszélt román
nyelvet és kulturális szokásokat. A dalok, az öltözködés és temetési és házasodási szokások
eltérnek a többi cigány csoport kultúrájától.
Magukat „cigánynak” vagy „beásnak108” nevezik. Meglévő oktatási intézményeiknek
köszönhetően (Gandhi Gimnázium, Mánfai Kollégium, alsószentmároni Szent Márton
Katolikus Óvoda) vélhetően a jövő beás cigány értelmiségét ez a réteg fogja biztosítani.
Megjegyzendő azonban, hogy az állami segítségnyújtás elmaradása miatt a Mánfai
Kollégiumot bezárták, a Gandhi Gimnázium körül sincs minden rendben. Hathatós állami
beavatkozás nélkül a Gandhi Gimnázium működését is veszély fenyegeti, mert jelenleg nincs
az intézménynek fenntartója, mert a Kuratórium szabályellenesen működik (a kilenc tag
helyettnégy taggal, mivel a 24 alapító nem ért egyet a Kuratórium jelenlegi elnökének
személyével). Az elnök úr lemondás helyett kivár, ez pedig komolyan veszélyezteti az
intézmény anyagi stabilitását (nem lehet költségvetést elfogadni).
A szociológiai vizsgálatok alapján a beás cigányságunk 8%, ami a legkevesebb
lélekszámú etnikai csoportot jelenti. A beás cigányok jó része az ormánsági falvakban él, sok
helyen azonban száz százalékos a beás beszélők aránya. Jellegzetes településeik az
Ormánságban, Baranya megyében találhatóak, pl. Gilvánfa, és Alsószentmárton, ahonnan a
magyar lakosság teljesen elköltözött.

108

cîgan
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V. FEJEZET
Nyelvi norma, nyelvi tervezés, sztenderdizáció
Mottó:
„Egy nyelvet nem lehet néhány ének eléneklésével vagy egy szónak bélyegre
nyomtatásával megmenteni. Még csak a ’hivatalos’ státus megszerzése által sem, vagy azzal,
hogy az iskolában tanítják. Egyedül csak a használat menti meg (bármilyen tökéletlen legyen
is az), az élet minden területére való bevezetése és használata, minden lehetőség
megragadása, amíg természetessé nem válik, amíg már nem mesterkélt vagy hamis. Egyszóval
küzdelmes és nehéz időszakot jelent. A nyelv helyreállításának nincsen egyszerű útja.”
Ellis és Mac A’Ghobhainn (ír nyelvi aktivisták)

Bevezetés
Az ötödik fejezet néhány fontos nyelvészeti fogalom tisztázása, definíciója mellett a
dolgozat összefoglaló értékelését is bemutatja. E részben megvizsgálom, hogy a
hipotézisekből melyek megvalósulhattak, valósultak meg, illetve igazolhatóak. A nyelvi
norma megfogalmazása, a definíciók bemutatása kulcsfontosságú, mert egy nép – egy nyelv
további sorsa múlik rajta. A nyelvvizsgáztatás szerepének és gyakorlatának bemutatásával
összegzem a már többször is megemlített hiányzó elemet, mi szerint egyelőre nyelvi norma és
standardok nélkül folyik a nyelvvizsgáztatás a gyakorlatban, s a lehetséges nyelvi standard
ebből a folyamatból fogja „kinőni” magát, de e folyamat közben egy nyelvészeti ismeretekkel
is felvértezett szakmai teamnek kell bábáskodni, amely kellő szakmai és nyelvi tudással,
valamint intelligenciával vállalja fel az egyelőre csak a helyi dialektusokban létező, de
hajlékony indoeurópai nyelv megtervezését korpusz – és státuszszinten is.

5.1. A nyelvi norma fogalma
A norma görög eredetű szó a latinban, az eredeti „ácsderékszög, zsinórmérték”
jelentésből a „szabály, mérték” jelentésre változott, a magyar ‘norma’ szó a 18. század óta
adatolt. A nyelvi norma intézményes szabályozását az Akadémia végzi; más országokban a
nyelvhelyesség letéteményesei a mérvadónak tekintett értelmiségi csoportok, nyelvi
aktivisták, akik nem minden esetben nyelvészek. Több nyelvész is félti a meglévő,
használatos dialektusokat a nyelvi norma bevezetésétől, használatától, mert a nyelv
variábilitásának csökkenésétől, a meglévő formák elszürkülésétől vagy kihalásától tartanak.
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Mindkét oldalnak van igazsága: annak is, aki azt állítja szakemberként, hogy a nyelvjárások
gazdagsága működteti, pulzálja a nyelvet, a norma megállapítása ebből csak elvesz valamit –
legalábbis jelentés szinten. A nyelvek/nyelvjárások gazdagsága az emberi gondolkodás és
kultúra megannyi hajtása, amit meg kell őrizni, óvni, ápolni kell. Ez a nyelvi aktivisták és a
helyi nyelveket gondozó tánccsoportok, kalákák és egyéb közösségi feladatokat ellátó
szervezetek gondja kell, hogy legyen. A nyelvi normáról nyelvészek tollából olvasható más
vélemények is befolyásolhatják a társadalom gondolkodását pl. (Nádasdy Ádám, Kálmán
László, Cseresnyési László, Sándor Klára) kiváló nyelvészek, rengeteg e dolgozatban is
idézett mű és tanulmánykötet szerzői. Mégis a Népszabadság és az Élet ls Irodalom hasábjain
személyeskedésbe is torkolló, meddő vitát folytattak a másik csoporttal vagy oldallal, ahol
szintén több nagy kiválóságot találunk: Grétsy László tanár úr, egy nemzet magyartanára, aki
nyelvművelő műsoraival nemzedékek anyanyelvi nevelését segítette. Balázs Géza, Deme
László, Fábián Pál, szintén ismert és elismert nyelvészek. Mindkét csoport nagy neveket és
kiválóságokat tud felmutatni, az anyanyelvet használó emberek képtelenek dönteni, hogy
kinek lehet itt igaza. A nyelvművelést és a nyelvi normát támadó csoport nyelvészei szerint a
nyelvművelés nem tudomány, senki sem szabhatja meg a beszélők a helyes beszédét, a nyelv
nem „romlik”, csupán változik, a nyelvésznek az a feladata, hogy ezeket a változásokat írja le
és magyarázza. A nyelvésznek nem szabad beleavatkozni a nyelv alakulásába, az
antidemokratikus és nem is tudományos. Az anyanyelvi beszélők amúgy sem követnek el
hibákat (Trudgill nyomán). A nyelvművelők- állítják Kálmánék -, nem nyelvészek és nem is
tudósok, Kálmán László Grétsy tanár urat „pincei bogárnak” nevezi az Élet és Irodalom című
lapban megjelenő cikkében. Cseresnyési László, akinek szociolingvisztika tankönyvéből
nemzedékek tanulhatnak, szintén több vaskos sértéssel illeti Balázs Gézát, sérelmezi, hogy
Balázs Géza az ELTE tanszékvezetője. A helyzet – finoman szólva is – nem egyszerű. A
„másik” oldalról ilyen markáns sértegetések nem hangzottak el, de a válaszadás nyilván nem
maradhatott el. Grétsy tanár urat és a „nyelvművelőként” aposztrofált csoportot a másik oldal
pénzhajhásznak tartja, úgy gondolják, hogy aki a nyelvi norma feletti kontrollt gyakorolja, az
a hatalom birtokosa, s ezt az elgondolásukat ki is nyilvánítják több helyen. Többen is
elmondták gondolataikat erről a komoly és a társadalom egy jó részét megmozgató vitáról.
Jelen dolgozatban az a feladatom, hogy arra a kérdésre keressem a választ – mire kell a
romani dialektusok beszélőinek a nyelvi norma és az ajánlott / javasolt norma milyen
lépésekkel érhető el. Mindkét említett nyelvész csoportnak vannak részigazságai, az igazság
valahol középen lehetséges. Egy biztos azonban: a vitapartner személyes sértegetése,
megalázása egy tudományos diskurzus keretein belül megengedhetetlen. Ezt pedig olyan
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emberek / nyelvészek tették meg, akikre rengeteget hivatkozunk és nyelvészeti
szaktekintélynek számítanak. A helyzet pedig sokkal inkább adott és egyértelmű, mint pl.
Kazinczy idejében: a magyar nyelv megmaradása volt a cél a „széphalmi mester” és köre
számára, mégis ők is sértegették egymást, pamfleteket írtak egymás ellen. Most Cseresnyési
László szavait idézve „a nyelvet nem fenyegeti külső ellenség”, mégis személyeskedő,
kicsinyes vitákba torkollott a jelenlegi magyar nyelvi norma feletti kontroll felügyeletének
joga, s emiatt dúl/dúlt a harc. Az idegen szavak beáramlása, a kedvezőtlen nyelvi változások
megjelenése, a fölösleges anglicizmusok a magyar nyelvben mind vita tárgyát képezték.
Ebben a vitában nem tudok és nem is vagyok kompetens igazságot tenni. Azt írom le, hogy
mi történne akkor, ha a Kálmán – féle nyelvészkörnek lenne igaza, tehát a romani nyelvnek a
későbbiekben sem lenne standardja. Ma a cigány nyelv esetében nincs egységes nyelvi norma
„kvázi standarddal” vagyunk kénytelenek dolgozni a nyelvvizsgáztatás során, a dialektusok
variabilitása jó és demokratikus, viszont ez az egységes megértést, finoman szólva is –
nehezíti, így a helyzet kissé kaotikus szemantika és a lexika terén is, hiszen a hiányzó
szavakat angol vagy magyar átvétellel próbáljuk segíteni, néha körülírásos módon. Az egyes
fogalmak hiánya zavarja a megértést. A nyelvészeket azonban nem a szó szintű, hanem a
nyelvi rendszert érintő változások érdekelik (Nádasdy, Kálmán). A nyelvet használóknak
viszont szavak, fogalmak, modern szókincs kellene, hogy az Idegennyelvi Továbbképző
Intézetben dolgozni, vizsgáztatni tudjunk, különben a lovári nyelvből szerzett nyelvvizsga
papír nem fog annyit érni, mint egy másik nyelvből letett vizsga.
A nyelvi norma nem antidemokratikus és nem is jelenti azt, hogy egyes dialektusokat
kiemelnek, másokat viszont megbélyegeznek / stigmatizálnak. A nyelvi norma – ebben a
nyelvek kihalásáról szóló világban – a megmaradás egyik záloga (a beszélőközösség mellett),
mert segíti a megértést és valójában az iskoláztatás nyelvét jelenti a tantárgyak szintjén,
valójában az anyanyelvi értelmiségi réteg erősödését. A nyelvi norma nélkül nem lehet a
természettudományok nyelvének újításáról vitát generálni, s így a további írásbeliségnek gátat
szab a fogalmakra alkotott szavak és kifejezések hiánya.
FODOR ISTVÁN (1997: 265) véleménye a nyelvhalálról: „Az idegen szavak beözönlése
végzetes lehet valamely nyelvre nézve, ha beszélőinek száma viszonylag kevés, és az idegen
hatás a nagyobb tekintély és a politikai hatalom révén terjed. A múltban százával haltak ki
nyelvek ilyen okokból.”
Fodor István nyelvészprofesszor véleménye megfontolandó és figyelmeztet is: a
nyelvész és az anyanyelvű értelmiségi körök felelősségére.
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5.2. A nyelvi norma fogalma
A nyelvi norma meghatározása körül sok személyeskedő vita is jelent meg a magyar
szakirodalomban Deme contra Kálmán és mások tollából. A strukturalista Amerikában
egyenesen azt hangoztatták, hogy anyanyelvi beszélő nem követhet el nyelvi hibát a
közlésfolyamat során. Trudgillt idézve (1990): „We belive, as do most linguists, that native
speakers do not make mistakes. Native spaekers for the most part speak their native language
perfectly.” Fordítás: „Azt hisszük, mint a legtöbb nyelvész, hogy az anyanyelvi beszélők nem
követnek el hibákat. Az anyanyelvi beszélők nagyrészt az anyanyelvüknek tökéletesen
birtokában vannak.”
Nádasdy Ádám hasonlóan fogalmaz: „Tudományos értelemben minden helyes, amit az
emberek használnak. A nyelvhelyesség nem korlátozhatja az írót, fordítót…(B. Nagy
2004:82).
Ez az érvelés – Heltai Pál szerint – a tudatos, kimunkált irodalmi nyelvhasználatra
lehet igaz, tehát a már megtervezett, nyelvi normával, irodalmi és beszélt köznyelvvel
rendelkező nyelvekre. Ez azt is jelenti, hogy tökéletesen birtokában vagyunk az anyanyelvi
kompetenciának, amely azonban nem mindig biztosít számunkra tökéletes performanciát
(azaz megvalósítást). Ezt a cigány nyelvű szövegek átírásánál is lehetett érzékelni, de bárki,
aki élőnyelvi vizsgálatokat már végzett, ezt a tényt megerősítheti.
A nyelvi norma Bartsch (1987: 166-78) és Tolcsvai (1998:32-3) nyomán orientáló
mintaként határozható meg, amit az egyszerű szokástól a normatív erő különböztet meg. A
norma olyan szokásos nyelvhasználatot jelent, amely a normatív erő révén orientáló
mintaként szolgál és előírja a kívánatos nyelvhasználatot. A norma és a szokás
megkülönböztetése mellett hangsúlyozandó a norma szerinti nyelvhasználat szokásos
nyelvhasználat. (tart. idézet!)
Coseriu (1970) és Bartsch (1987:153) szerint a norma határozza meg, hogy a nyelvi
rendszer lehetőségei közül a nyelvhasználatban mely formák fordulnak elő, vagyis a norma –
a szokásjog alapján leszűkíti a választékot, majd ezt a szűkítést a normatív erő révén rögzíti.
„A normák betartását ösztönzi az a tény, hogy a túl nagy változatosság zavarokat okozhat a
megértésben, viszont a normák csökkentik a nyelv variabilitását és fékezik a nyelv
változásának ütemét. Ily módon a normák betartása a jobb megértést szolgálja109”
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5.3. A normák tanulása
Nem nyelvészeti érvelés, hogy a sztenderd normái egy hatalmi elit érdekeit szolgálják,
és nem is mindig feltétlenül igaz. Honey (1997:131) szerint a sztenderd angol nem
osztálydialektus, hanem az iskolázottság jele. A normák jelentős részét explicit tanulással az
iskolai oktatás során sajátítjuk el (helyesírás, a különböző regiszterek és stílusok formáit).
„Abban, hogy egy másik nyelvváltozat normáit is meg kell tanulnunk az
anyanyelvváltozat normái mellett, nincs semmi megalázó, antidemokratikus vagy
lehetetlen.”110
A cigány nyelv jelenlegi állapotában kísértetiesen hasonló helyzet állt elő: a nyelvi
norma megalkotása után lehetséges az anyanyelvi iskoláztatás. A demokratikus elvek mentén
is mind a szülővel, mind a gyermekkel tudatosítani kell, hogy a helyi dialektusa megtartása
mellett mint az otthon beszélt nyelvet, a (vernakuláris nyelv), mind pedig a standard formát
sajátítsa el, mert ez szükséges a továbblépéshez a sikeres társadalmi integrációhoz,
amennyiben anyanyelvén kívánja a tudását megszerezni és ezáltal egészségesen integrálódni a
többségi társadalomhoz, megőrizve és tiszteletben tartva az ősei nyelvét és kultúrájátegyszerre kötődve a helyi közösségéhez és a magyar társadalom normáihoz – mivel nem csak
a nyelvnek vannak normái, hanem az emberi viselkedésnek is.
A nyelvtervezés folyamata:
1. korpusztervezés (nyelvtani formák, szavak, kifejezések megalkotása)
2. státusztervezés (a nyelv használati színtereinek megtervezése)
3. nyelvelsajátítás-tervezés (azon feltételek kialakítása, ahogyan a beszélők az adott
nyelvállapotot elsajátítják).
Minden az a kérdés válik fontossá: kinek a nyelvjárása váljék elsődlegessé, tehát
meghatározóvá?
Magyarországon 1844-től lett hivatalos nyelvvé a magyar, ezt megelőzően volt a latin
nyelv a hivatalok, a kancellária, az oklevelek hivatalos nyelve. A Kazinczy Ferenc nevével
fémjelzett magyar nyelvújítási mozgalom a magyar nyelv korpusztervezése volt, majd később
a használati színterek kiterjesztésével a státusztervezés vált elsődlegessé. A korpusztervezés
szintjén komoly viták jelentek meg (ortológusok – neológusok); itt elsősorban a szavak
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szintjén vitatkoztak: új szavakat vegyenek át idegen nyelvekből vagy belső keletkezésű
szavak jelentéstartalmának kiterjesztésével / szűkítésével hozzanak létre új fogalmakat lefedő
nyelvi jeleket.
Elvben bármelyik nyelv képes kifejleszteni a standardizációs eljárásokat, technikákat.
A nyelvi relativizmust elfogadó szerzők egyetértettek abban, hogy elvileg bármely nyelv
megtervezhető, fejleszthető. Amennyiben ez nem történik meg, annak soha nem a nyelv belső
kohéziójának hiánya vagy a kevésbé hajlítható formák az okozói, hanem maga a
beszélőközösség. A nyelvek virtuális egyenlősége régóta ténykérdés nyelvész körökben, tehát
minden humán nyelv képes és alkalmas arra, hogy a megfelelő változtatásokkal a modern élet
kihívásaira válaszolni tudó nyelv legyen, a maga teljes spektrumában.
A sikeres nyelvi tervezéseket alapul véve és a megfelelő tanulságokat leszűrve
(afrikaans, bahasza indonéz, ivrit, welszi, baszk) kitartó nyelvpolitikai kooperáció
következménye, s így a korábban elképzelhetetlen valósággá válik: a kitartó nyelvészeti
munka következtében egy kimunkált nyelvet láthatunk: a modern romanit, amely sikerrel
veheti fel a versenyt a többi európai, tervezett nyelvvel.

5.4. Standard, norma – normakövetés
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A nyelvi standard funkció:
„A standardot egy nyelv kodifikált változataként lehet meghatározni, amely annak a
beszélőközösségnek a sokrétű és összetett kommunikációs szükségleteit szolgálja, mely elérte
vagy el akarja érni a modernizáció szintjét. A standard nyelv legfontosabb jellemzője az a
képessége, hogy eszközként ki tudja szolgálni a kommunikációnak az összetett fajtáit.
A kodifikáció: azt is jelenti, hogy a nyelvhelyesség szabályait a standardizáció
folyamatában többé – kevésbé hivatalos módon dokumentumokban kodifikálják. Ezekhez a
beszélőközösség nyelvtanok, szótárak, stilisztikák és nyelvhasználati kézikönyvek formájában
férhet hozzá. A kodifikáció végrehajtásának módjait itt a kodifikációs stílusok
kontinuumaként képzelhetjük el. Az akadémiai stílus arra utal, hogy a beszélőközösségben a
tekintélynek egyetlen megkérdőjelezhetetlen forrása van, amelyet mindenki elismer és követ.
Egyes országokban az Oktatási Minisztérium is gyakorolhat ilyen hatósági jogokat.
A „szabad vállalkozói” stílust ellenben a nyelvhelyességi szabályok megalkotásával és
terjesztésével megbízott központi hatóság hiánya jellemzi.(magánintézmények, kiadók,
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szótárkiadók, szerkesztőségek).- pl. amerikai angol, a tekintélyi források különbözősége
jellemzi: szótárak, nyelvtankönyvek, stilisztikai kézikönyvek.
A standardizáció fokozatának kérdése: egy nyelv sztenderd változata lehet többé vagy
kevésbé standardizált. A sztenderdnek két (a Prágai Nyelvészkör által a harmincas években
megnevezett) tulajdonsága szolgálhat a standardizáltság mértékéül:
a. rugalmas stabilitás
b. intellektualizáció”
A standard fejlődésének feltételei:
Elvben bármelyik nyelv képes kifejleszteni a standardizációs eljárásokat, technikákat.
A hagyományos nyelvészet egyes gondolkodói különböztettek meg egymástól „civilizált” és
„bennszülött, primitív” nyelveket. Ma már a nyelvészek egységesek abban, hogy a humán
nyelvek között egyenlőség van, nincsenek „fejlettebb” és „fejletlenebb” nyelvek. A nyelvi
relativizmust elfogadó szerzők egyetértenek abban, hogy elvileg bármely nyelv fejleszthető,
tervezhető. A modern kor igényeinek megfeleltethető. Amennyiben ez nem történt meg,
annak soha nem a nyelv belső kohéziójának hiánya vagy a kevésbé hajlítható formák az
okozói, hanem maga a beszélőközösség.
1. Motiváció a nyelv fejlesztésére – önmagában nem elégséges, de fontos előfeltétel.
2. A nyelv fejlesztésének felvállalása a beszélőközösség által.
3. Nyelvi aktivisták, testületek, akadémiai kutatócsoportok, akik felvállalják a nyelv
fejlesztésének koordinálást”.
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5.5. Einar Haugen:

Átdolgozott modell:
Forma (politikatervezés)

Társadalom

Funkció (nyelvművelés)

1.szelekció(döntési eljárások) 3.kivitelezés

(státustervezés)

(oktatásbeli

elterjesztés)
a. Probléma felismerése a. korrekciós eljárások
b. normák felállítása

Nyelv (korpusztervezés)

b. értékelés

2.kodifikáció

1. Kidolgozás

(sztenderdizációs eljárások)

(funkcionális fejlesztés)

a. grafizáció

a. terminológiai modernizáció

b. lexikalizáció

b. stilisztikai fejlesztés

(14. ábra)
E. Haugen modellje a nyelv státusz- és korpusztervezését modellálja, ez a nyelvi
tervezés egyik leginkább elfogadott ábrája nyelvészeti körökben. Látható, hogy a romani
kapcsán jelenleg Magyarországon a státusztervezés szintjén a normák felállítása előtti
szakaszban vagyunk, a probléma felismerésének szintje előtt. A korpusztervezésnél pedig a
kodifikációt közvetlenül megelőző szakasznál. A grafizáció és lexikalizáció kérdésköre ez
után fog elkövetkezni.

5.6. Korpusztervezési feladatok I.
A romani írásbeliség kidolgozása és a nyelvi tervezési folyamatok
M. Courthiade az Amaro Drom (Utunk) című újságnak fejtette ki elsőként az
egységes romani írásrendszer szükségességéről vallott nézeteit.
Courthiade a Párizsban az I.N.A.L.C.O. egyetem (Keleti Nyelvek és Civilizációk
Intézete Rromani Nyelv és Civilizáció Tanszékének professzora. Az egységes és közös
romani ábécé gondolata nem új keletű: Antoni Kalina lengyel nyelvész és etnológus113 már
1880-ban kifejtette ennek szükségességét. Olyan ábécét ajánlott Kalina, amellyel nem pusztán
az egyes országok eltérő cigány dialektusainak ábécéit kellene használni, hanem egy közös
rendszert kidolgozni, amely illeszkedik a romani nyelv fonológiájához. Ez azonban nem egy
konkrét javaslat, csupán a szándék megfogalmazása volt. A második nyelvi kezdeményezés
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1925-30 között volt a Szovjetunióban, amikor több kis szibériai nép is „kapott” ábécét a
szovjet rendszertől, természetesen ez a nyelvi imperializmust és a kis nyelvek elleni
támadásokat szolgálta a sztálini rendszerben.
A cigányság esetében ez rengeteg problémával járt: az első és legfontosabb az
egységesítés kérdése volt. A különböző országok romái eltérő szókincset és grammatikai
struktúrákat használtak. Courthiade állítása szerint ezen írás lejegyzésekor egy olyan
dialektust vettek alapul, amelyet orosz szavak „tömkelege” terhelt meg. Jelen dolgozat
írásakor sajnos nem férhettem hozzá szovjet kordokumentumokhoz, pedig fontos lenne, mert
nagyban segítette volna a tényszerű véleményalkotást. Azt állítja például ugyanezen cikkben
Courthiade, hogy „A szovjet nyelvészet akkoriban még az európaitól is elmaradt.114” Tálos
Endre válaszában Trubeckoj és a fonológiai iskola teljesítményeit emeli ki, azt állítva, hogy a
szovjet nyelvészetben csak a szovjet jelző volt a rossz. Ebben a diskurzusban jelen dolgozat
nem fog döntését hozni, csupán a probléma felvázolását tartja feladatának.
A nemzetközi cigány szervezetek többször tettek erőfeszítést arra, hogy a romani
nyelvjárásainak ismeretében tudatos nyelvi tervezéssel létrehozzanak egy „dialektusok feletti”
sztenderd nyelvi formát.
Az utóbbi idők legnagyobb szabású tette volt, hogy 1971-ben megrendezték Londonban
az első Roma Világkongresszust, ahol létrehoztak egy Nyelvi Bizottságot. A Bizottság
megfogalmazott néhány tézist a nyelvvel kapcsolatban, amelyből néhány gondolatot idézek:
1. A rromani nyelv… kultúránk része. Egyik dialektus sem jobb vagy felsőbbrendű, mint
a másik.
2. Szükség van egy központi, standardizált nyelvi formára, hogy szóban és írásban
kommunikálni tudjunk…
3. (…)
4. A Bizottság egyik feladata, hogy kidolgozzon egy nemzetközi rromani ábécét, amely
közös lenne az összes rromani dialektus számára.
A világban több cigány anyanyelvű művész és nyelvész is törekedett egy egységes
írásrendszer megalkotására: Leksa Manush, Rajko Djurić, Marcel Courthiade és sokan mások.
1990-ben Varsóban, a IV. Roma Világkonferencián döntöttek a romani helyesírásáról. A
konferencia célja a romani irodalmi és köznyelvi norma megteremtése és terjesztése. Egy
olyan nyelvi változat kimunkálása volt a célkitűzés, amely a nyelvjárások közös nevezője akar
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lenni kiejtésében, szókincsében, nyelvtanában egyaránt. Meg kellett találni a helyes utat két
szélsőség között: az egyik a történeti alapon nyugvó helyesírás (pl. a kínai): ez térben és
időben lefedi az összes nyelvváltozatot, erősíti az identitás-és egységtudatot, de óriási
befektetési költséget kíván (nyomdai munka, tanulás, terjesztés). A másik a teljesen fonetikus
írás: ez figyelmen kívül hagyja a nyelvváltozatok összefüggését pl: Zsánáv ábá te gináv (Már
tudok olvasni - Vajda Imre munkája). A tankönyvet lovári nyelvjárásban írták, a magyar
helyesírás szabályainak megfelelve. Korai írásaiban (Vekerdi - bírálatában) Réger Zita a
teljesen fonetikus írásmód elterjesztését tartotta követendőnek.
Choli Daróczi József és Karsai Ervin az általuk szerkesztett lovári nyelvkönyvek
szerkesztésekor az angol alapú helyesírást javasolták. Akik a lovári nyelvet jelenleg szervezett
(iskolai) keretek között tanulják, ezzel az írásmóddal ismerkedhetnek meg, azóta is ezt az
elvet követik a hazai szerzők (Papp János, Janurik Tamás, Kolompár Hajnalka és mások is).
Néhány értelmiségi115 a Marcel Courthiade által kifejlesztett ABC-t és nyelvi rendszert
kívánja terjeszteni Magyarországon is. Tálos Endre nyelvész és Choli Daróczi József
véleménye szerint M. Couthiade által javasolt nyelv nem alkalmas arra, hogy a hazai
cigányság elfogadja, mivel ez a nyelvjárás nem oláh cigány, így mind a grammatikai rendszer,
mind a szókincs nehezen érthető, s nem harmonizál a hazai oláh cigány nyelvjárásokkal.
Courthiade rendszerét a hazai szerzők bonyolultnak ítélik, mert olyan mellékjeleket alkalmaz,
amelyeket az anyanyelvi beszélők (native speaker) és a nyelvvel foglalkozó más szakemberek
sem tudnak mindig értelmezni. A felmerülő lehetőségek ismeretében két lehetséges megoldási
útvonal rajzolódott ki, amelyek a következők:
1. megoldási javaslat
A M. Courthide által javasolt romani az iskolai oktatás nyelvévé válhatna, így a cigány
gyerekekben erősödhetne a nemzetközi összefogás tudata, a cigány nyelv kiművelésének
fontossága. A lovári nyelv szerepe szerint a lingua vernakula116 lehetne, az otthon beszélt
helyi nyelv. Az első lépcső, hogy a helyi dialektusokat (kelderáshit, máshárit, csurárit,
drizárit) a lovári irányába igazítanák.
E célt szolgálják a bibliafordítások, az előadóművészek szövegei, a műfordítások (Az
ember tragédiája, Hamlet, mesekötetek, stb).
Marcel Courthiade rendszere ezt az anomáliát rendezhetné. Viszont ennek elérése egy

115
116

Rézműves Melinda, Barta Péter, Erőss Gusztáv, Romániában Gheorghe Sarǎu,
Szépe György közlése
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hosszabb folyamat eredményeként lenne lehetséges és nincs igazi támogatottsága a
presztízzsel rendelkező cigány értelmiségiek körében.
2. megoldási javaslat
Elméletileg az is elképzelhető, hogy a lovári válik az oktatás és a kultúra hivatalos
nyelvévé válni a két - és egynyelvű cigány gyerekek számára hazánkban. Ez az oláh cigány
nyelvjárás azonban a sajátos hangtani változásaival: kopások, zöngétlenedések, jésülések,
lágyulások, enklitikus alakok beépülése különbözik a nemzetközi standardnak tekinthető
romanitól. Yaron Matras több helyen is kifejtette, hogy véleménye szerint a romani nyelv
többközpontú lesz, így az egyes országok a helyi presztízsnyelvjárásokat alapul véve
dolgozhatnának

ki

folyamatterveket

a

standardizációs

eljárások

megkezdésére.

A

legfontosabb lényeg az, hogy a kidolgozott norma minél közelebb álljon a beszélőközösségek
helyi normáihoz.
Hazánk cigány értelmisége előtt két út áll: vagy elfogadja a nemzetközi nyelvet, a
maga bonyolultságával és integrálódik Európa többi cigányához, vagy a „külön utas” politikát
választja, kedvezve a helyi dialektusoknak.
Mindezek nyelvpolitikai döntéseket igénylő kérdések és feladatok, amelyeket
összehangolt politikai tettekkel kell a közönség elé tárni és megvitatni. A vitáknál óvatosan
kell kezelni az identitás problémáit, illetve a csoportnorma nyomása által gyakran fellépő
nacionalizmust helyesen kell kezelni és értelmezni. Egy nyelvi csoport öntudatra ébredése és
néppé válása, nyelvi integrációja és kulturális azonosságtudata többségi társadalom tagjainak
elutasításával is párosulhat nem ideális esetben.
A következő lépéssor azonban mindennél lényegesebb: egy nyelv tervezése- státusz és
korpuszszinten milyen útirányt vesz, annak a nyelvet beszélő nép életére is fontos kihatása
lesz.
A sikeres nyelvi tervezéseket alapul véve és a megfelelő tanulságokat leszűrve
(afrikaans, bahasza, ivrit, welszi) kitartó nyelvpolitikai kooperáció következménye, s így a
korábban elképzelhetetlen valósággá válhat: a kitartó nyelvészeti munka következtében egy
kimunkált nyelvet láthatunk: a modern romanit, amely sikerrel veheti fel a versenyt a többi
európai nyelvvel.
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5.7. Korpusztervezés II.
Cigány nyelvű irodalmi kísérletek: szótárírások
A cigány nyelvű írás kezdeteivel hazánkban a 19. század második felében Ipolysági
Balogh Jancsi zenekarvezető Ezópus és La Fontaine témáira írt meséiben és fiktív leveleiben
találkozhatunk. Ezután a Habsburg - ház magyar ágából származó Habsburg József Károly
főherceg szerkesztette a Cigány - Magyar Szótárt és Cigány Nyelvkönyvet, amelynek
függelékében cigány nyelvű verseket, imádságokat, és magyar népdalokat is találhatunk. A
főhercegnek Ihnátkó György segített a lejegyzésben, amely magyaros helyesírással történt. A
főherceg többféle cigány dialektust is jól beszélt, munkáját saját gyűjtéseivel és a
szakirodalom tanulmányozásával színesíti. József főherceg nevéhez fűződik még egy
nyelvjárási anyag „Eredeti czigánylevelek” címmel. Több cigány pártfogoltjának hozzá
intézett leveleit gyűjtött össze. Főleg segélykéréseket és jókívánságokat tartalmaznak a
levelek. Az 51 levelet az egyes korabeli cigány nyelvjárások megjelölésével látja el.
A főherceg saját költségén jelentetett meg egy folyóiratot „Ethnologische Mitteilungen
aus Ungarn117” címmel. Valamint ő írta a Pallas Lexikon „Czigányok” címszavának
mellékletét, ahová Wlislocki Henrikkel és Hermann Antallal közösen összefoglalót adott a
magyarországi romológia akkori eredményeiről. A nyelvek normáinak kialakítását elsősorban
a biblia nyelvének adott nyelvre fordítása jelenti kezdetben. Erre voltak kezdeményezések
egyházi körökből (Choli Daróczi József, Vesho Farkas Zoltán), de az eddigi fordítási
kísérletek nem lettek olyan sikeresek, hogy befolyásolni tudták volna érdemben a
normaképzés útvonalát a cigány nyelvben. Talán ez azért lehetséges, mert a cigány tömegek
nem a hivatalos templomba járással fejezik ki istenhitüket, hanem a népi imádságok és a népi
vallásosság szintjén, a másik oldalon viszont ott vannak a megtért, gyülekezetbe járó cigány
közösségek, az ő megcélozásuk lenne fontos a biblia fordítása kapcsán. Ez a kérdés
mindenképpen több kooperációt feltételez, mint amennyiről jelenleg tudni lehet. A cigány
értelmiség és az egyházi körök még nem találtak megfelelően egymásra bibliafordítás
kapcsán, ennek megváltoztatása stratégiai cél lehet a nyelvfejlesztő csoportok számára.

117

„Etnológiai Közlemények Magyarországról”
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5.8. Nyelvvizsgáztatás (a státusztervezés első lépcsőfoka)
Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Idegennyelvi Továbbképző
Központjában 1995. óta lehet nyelvvizsgát tenni a romani nyelv lovári dialektusából.
A nyelvvizsga populációt több mint 90%-ban a magyar anyanyelvű beszélők teszik ki,
tehát cigányok származású vizsgázók elenyészően kevesen érkeznek. A nyelvvizsga nehezen
letehető, e nélkül azonban nem érvényes a diploma, illetve pontot jelent az egyetemi
felvételin. Elterjedt az a tévedés a vizsgázók körében, hogy a cigány nyelvnek kisebb a
szókincse és a grammatikája egyszerűbb, mint a világnyelveknek. Ez nem igaz (lásd előző
fejezetek), de ezzel a nyelvvizsgázók csupán az Intézetben a nyelvvizsga letétele során
szembesülnek, nem a felkészítő tanártól. A romani / lovári cigány nyelv az indoeurópai
nyelvek családjába tartozik, teljesen kidolgozott grammatikával és tagolt, meghatározott
lexikával. A nyelvvizsga feladatsorai rímelnek a Közös Európai Referenciakeret (röviden
KER) előírásaira, olyan nehézségűek, mint a többi nyelv a nyelvvizsgán, s kommunikatív
kompetencia alapúak. A többi indoeurópai nyelv esetében rendelkezésre áll a nyelvi norma,
ami alapján készülhetnek szótárak, nyelvkönyvek és egyéb tudáshordozók. A cigány nyelv
esetében nem beszélhetünk sztenderdről – egyelőre, s hiányoznak a megfelelően elkészített
tudáshordozók, valamint a képzett tanárok is. A romani esetében helyi közösségi normák
léteznek, s egyelőre nincs nyelvi norma. Nálunk cigány értelmiségiek (Choli Daróczi, Nagy
Gusztáv és mások) által terjesztett írásmód (angol alapú, a nyelvvizsgáztatás során is ezt
használjuk) terjedt el. A többi indoeurópai nyelv esetében a norma megállapítását követheti
csupán a nyelvvizsgáztatás nyelvének kidolgozása. A dialektusok (helyi nyelvek), a
nyelvvizsgáztatás valamint az anyanyelvi oktatás kapcsolatrendszerét egy folyamatábrával
ábrázolom:
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5.8.1. A nyelvvizsgáztatás, a helyi nyelvek és a kvázi standard nyelvét modelláló
ábra:
Mottó:
„Helyes az a nyelvi kifejezés, amely egy nyelvközösség szokásával megegyezik, helytelen az,
ami vele ellentétben áll”.118

Közösségi
norma

Intézményes norma
hiányzik!
’ Kvázi standard’=

Helyi nyelvek

műnyelv’

Nyelvvizsgáztatás
Mindszent
Pettend

Nyelvi norma
Nyelvi norma
iskola nyelve?

(15. ábra)
Az ábra szerint a helyi dialektusok (Mindszent, Pettend) – két magyarországi oláh
cigány dialektus (a szakirodalom szerint konzervatív romani) beszélői, vagyis a helyi
nyelv(ek) a nyelvvizsgáztatás alapja(i). A nyelvvizsga lovári nyelve azonban már némileg
különbözik is a helyi dialektusoktól, tehát ’kvázi sztenderd’, műnyelv. Kapcsolata van a helyi
dialektusokkal, mégis egy kicsit különbözik is tőlük. Az intézményes sztenderd egyelőre
hiányzik, a lehetséges norma alapját nagy valószínűséggel a nyelvvizsga nyelve képezi majd.
A rendszer a „feje tetejére állt”, azaz a nyelvvizsgáztatás során alakul ki a sztenderd, s nem
fordítva. A cigány nép többször is kifejezte: szeretné, ha gyermekei romanit tanulhatnának az
iskolában. A többségi társadalomnak kötelessége ezt meghallani, mert az anyanyelvi
iskoláztatás a gyermeki jogok alapja.

118

Gombocz, 1931
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5.8.2. Javaslatok a romani nyelv standardizációjára:
Stratégiai cél: oktatás és kultúra fejlesztése
1.

A többi dialektus megtartásával, lovári alapú könyvkiadás +oktatás megszervezése.
Fontos az állandó egyeztetés a többi dialektus beszélőivel.

2.

Oktatási

segédletek,

tankönyvek,

szótárak,

számítógépes

oktatóprogramok

megjelentetése romani nyelven.
3.

Szövegkorpuszok létrehozása (nyelvi adatbázisok különféle témákban, amelyeket
mérvadó cigány anyanyelvű értelmiségiek tartanának kontroll alatt).

4.

A nemzetiségi osztályok megszervezése, a nyelvet jól beszélő pedagógusokkal.

5.

Roma sajtó: újságok, rádió, tévé, internetes megjelenítés (cigányul jól beszélő
munkatársakkal)

6.

Tolmácsközpont / Nyelvi Akadémia létrehozása

7.

Cigány nyelvű könyvkiadás segítése

8.

Romológia tanszékek létrehozása több egyetemen és főiskolán

9.

Nyelvi műhelyek létrehozása megfelelő szakemberekkel, akik a nyelvet is jól
ismerik.

10. Magyar Tudományos Akadémián Cigány Nyelvi Munkacsoport létrehozása

5.8.3. A nyelvvizsgáztatás alkalmazott nyelvészeti felhasználása:

Romani (cigány) szövegek korpuszelemzése
A szociolingvisztikának a szövegstatisztikai vizsgálatok egy új, gyorsan fejlődő
területét jelentik. A nyelvészek idáig óvatosan kezelték a matematikai módszereket is
alkalmazó szövegelemzéseket, de ma már egyre szélesebb körben alkalmazzák a kutatók a
korpuszfeldolgozó programokat. A jövő útja lehet a modern nyelvészek számára, ha a
szövegszemantikai

és

pragmatikai

vizsgálatokat

korpuszelemzések eredményeivel.
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kiegészíthetik

a

fent

említett

A cigány (lovári) íráskészséget mérő korpusz
Újszerű jelenség, hogy jelen esetben a romani nyelv képezi a vizsgálat tárgyát. Egyre
több nyelvpedagógus szembesül a ténnyel, hogy állandóan nő az Idegennyelvi Továbbképző
Központban romani nyelvből vizsgázók aránya, s így viszonylag nagy számú szövegkorpusz
áll a kutatók rendelkezésére. Ennek feldolgozása segítheti a nyelv oktatását és a vizsgára való
felkészítés hatékonyságát is, de alakíthatja a nyelvi normára és a romani nyelv
standardizációjára irányuló törekvéseket is.
Jelenleg olyan középfokú szinten nyelvvizsgázó jelentkezők dolgozatait elemzem,
akik a romanit tanult/idegen nyelvként kiscsoportos vagy egyéni oktatás keretében sajátították
el.
Az ITK Origó korpuszprojektje a 2002. márciusi nyelvvizsgák alkalmával írt és
számítógépen rögzített 90 db irányított fogalmazást vizsgáltam meg, ahol az íráskészséget
vizsgáló, választható két feladat közül az egyik egy esküvői meghívólevél megírása volt, a
megadott irányítási szempontok alapján. A márciusi teljes vizsgázói létszám egyébként 395 fő
volt, ebből egy 139 fős termet tekintettem át, s 90 főt találtam, akik az esküvői meghívást
választották az irányított fogalmazás témájául. A feladat témája a következő volt:
Írjon levelet egy esküvőre!
a. Írja meg, kinek lesz az esküvője, mikor és hol!
b. Mutassa be, hogy Önöknél milyen lakodalmi szokások jellemzőek!
c. Írjon az elszállásolás körülményeiről!
d. Kérjen válaszlevelet!
A feladatra maximálisan 15 pont adható, a feladatot az teljesíti középfokon, aki a
megszerezhető pontok 60%-át, azaz 9 pontot kap a dolgozatára. A titkosítás érdekében a
vizsgázók nem használhatták saját személyi adataikat.
A szövegkorpuszt mondatonként kódoltam a vizsgálat során annak érdekében, hogy
mondatszinten vizsgálható legyen az íráskészséget mérő feladatban nyújtott teljesítmény a
teszteredménnyel és az összpontszámmal való összevetésben, valamint olyan háttéradatok
vonatkozásában, mint a nem, az életkor és a földrajzi megoszlás.
A teljes populációt a korpusz populációjával összevetve azt találtam, hogy míg a
vizsgán a férfiak-nők aránya 40-60%, addig a vizsgált korpuszban 20-80%, azaz a nők
valamennyivel túlreprezentáltak. Életkor szempontjából a vizsgapopuláció átlagosan 29 éves
volt, míg a korpusz populáció fiatalabb, 27 éves. A korpuszban szereplő populáció
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átlagteljesítménye mind a fogalmazás feladatban, mind az összpontszámban meghaladta a
teljes vizsgapopuláció szintjét. A nemek teljesítményének összehasonlításában érdekessége a
korpusz populációnak, hogy míg a fogalmazás feladatban a férfiak és nők egyforma
átlagpontszámot értek el, a nők jobban teljesítettek a fordításban és a szövegértésben, míg a
férfiak lényegesen jobbak voltak a magyarról romanira való fordításban, és ennek
eredményeként az összteljesítményben is. A fenti adatokból az következik, hogy csak nagy
óvatossággal

lehet

általánosítani

a

korpuszban

tapasztaltakat

a

teljes

középfokú

vizsgapopulációra vonatkozóan.
A fogalmazások szerzői lakhely tekintetében szinte az egész országot lefedik: Eger,
Debrecen,

Szeged,

Hódmezővásárhely,

Szolnok,
Karcag,

Dunaújváros,

Soltvadkert,

Békés,

Esztergályhorváti,
Babócsa,

Pécs,

Székesfehérvár,

Cegléd,
Győr,

Hegyszentmárton, Géderlak, Tápióság, Nagyvisnyó, Tiszajenő, Mezőtúr, Kalocsa, Madocsa,
Jászberény, Kiskunlacháza, Abádszalók, Jászfényszaru, Jászapáti, Fehérvárcsurgó, Szajol,
Földes, Érd, Kiskőrös, Tiszajenő, Borota, Balassagyarmat, Pápa, Várpalota, Mezőberény,
Érsekvadkert stb. A vártnál azonban kevesebb budapesti címet találtam.
A 90 dolgozatban összesen 1371 mondat szerepelt, amely átlagosan 8,05 szóból álló
mondategységeket jelent. 1972 féle szó fordult elő (type) 11046 alkalommal (token), így a
szavankénti előfordulási arány (type/token ratio): 5,60. A leggyakrabban használt szó a „te”,
265 alkalommal olvasható. Ezt követi a „thaj” (és) 222-szer. Az első 20 leggyakrabban
előforduló szó a következő:
•

te (265)

•

(178)

•

muro (enyém) (166)

•

abav (esküvő) (154)

•

avla (lesz, a si létige jövő ideje) (150)

•

me (én) (136)

•

ando (-ba, -be, -ban, -ben – prepozíció hímnemű határozott névelővel) (135)

•

si (van, létige) (118)

•

but (sok, sokat) (118)

•

ande 8-ba, -be, -ban, -ben) (105)
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•

tyo (a tiéd) (82)

•

pe (prepozíció, -on, -en, -ön, -ra, -re) (80)

•

lil (levél) (80)

•

amende (hozzánk, nálunk) (79)

•

vi (is) (78)

•

le (határozott névelő többes számban vagy függő esetben) (76)

•

ke (mer, hogy) (76)

•

tut (téged) (71)

•

tu (te) (71)
A

korpuszvizsgálat

elsődleges

szempontja

a

témához

szorosan

illeszkedő

szógyakoriság vizsgálata. Ekkor megszámláltam a témával kapcsolatban ténylegesen
előforduló szavakat, közöttük csak a romani nyelvben előfordulókat nyelvi fordulatokat,
metaforákat, szószerkezeteket, stb, melyeket „romanizmusnak” nevezhetjük a germanizmus,
anglicizmus analógiájára.
Megemlítendő a „xa

tuke, pi tuke!” egyél, igyál! (magadnak), „sov tuke!” (aludj

magadnak), köszönéskor „T’aves baxtalo! (legyél szerencsés!) szófordulatok, amelyek a
romaniban előforduló jellegzetes, nyelv specifikus kifejezések.
A cigány anyanyelvű beszélők elismeréssel szólnak azon nyelvtanulóról, aki ezeket a
szerkezeteket szituációhoz illeszkedve képes használni.
A lakodalom/esküvő szemantikai mezejét lefedő „abav” 157-szer és a „bijav” 56
esetben olvasható. A „khangeri” (templom) szó 43-szor szerepel, míg a „banda” (együttes,
zenekar) 20-szor, míg az „azhukarav” (várlak) 42 alkalommal. Az „amal” (barát), illetve
„amalica” (barátnő) 55-ször, illetve 42-szer olvasható. A „nyamura” (rokonok) 16–szor, a
„familija” (család) 16 alkalommal, míg a „baxt” (szerencse) 16-szor, a mangav (kérek, kérlek,
kérem) 14-szer, a „khelipe” (tánc) szintén 14-szer, a „pekimatura” sütemények, a „sertartashi”
(szertartás) csupán kétszer. A javasolt szókincshez feltétlenül hozzátartozik a „rashaj”, alanyés függő esetben egyaránt.
A „sastyipe”, egészség szó (amely a roma köszöntők egyik fontos eleme) 36
alkalommal olvasható, ami jelzi, hogy a vizsgázók közül sokan ismerik a fontos köszöntő
formulák megfelelő kontextusba ágyazottságát.
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Gyakran használt szavak a „muro” (enyém, birtokos névmás) 167-szer és az „avla”
(lesz), 152 alkalommal. A megszólításkor alkalmazott „drago” (drága, kedves) szó 64-szer
szerepel. A szintén helyes „skumpo” (kedves) 3 alkalommal. A „khangeri” (templom) 43
alkalommal található meg, míg a „piramnyi” (menyasszony, szerető) csupán 24-szer.
Az egyes szám 1. személyű létige (vagyok), „som„ illetve „sim” alternánsként 10-10
alkalommal olvasható. A megszólítások közül a „Muro Drago Amal” (Drága Barátom) 91szer szerepel. A vizsgázók közül mindenki tudta, hogy a „drago” melléknév kétalakú, s
nőnemben is „drago” marad. A megszólításoknál egy esetben fordul elő „Drago muri Dad”
(Drága apám). A kifejezésben a birtokos névmás nőnemű végződést kap: muri, a
grammatikailag jól formált, helyes muro helyett. A romani nyelvben - a többi indoeurópai
nyelvhez hasonlóan -, a birtokos névmásokat egyeztetjük nemben, számban és esetben az
utána következő birtokkal. A romaniban fontos ismeret, hogy amennyiben a birtok nem
alanyesetben áll, akkor a birtokos névmások is felveszik a nemre jellemző függő eseti
végződést, ez a már ismertetett „muro” névmásnál hímnemben és többes számban „mure”,
nőnemben pedig „mura”.
A vizsgázók többsége ismerte a prepozíciók és birtokos névmások helyes sorrendjét a
birtokszó előtt, pl: ande muro kher, a csupán elenyésző százalékban előforduló „muro ando
kher”, vagy „muro po abav”, amely grammatikailag nem helyes sorrend.
Egy másik levélben „Muro drago Amala” (Barátaim) főnév többes számban áll az
előtte álló birtokos névmás és melléknév szintén többes számban kellene, hogy álljon. A
magyar személynevek átírása esetén több esetben a romani angol helyesírási rendszerét vették
alapul: Sholti, Marija, Joshka, Evachka, Zhuzha.
Többen megpróbáltak cigányos hangzású személyneveket keresni, s ezt aláírásként
megadni: pl: Szegfera, Choli, Mános, Kaláka, Terka, Dudejka, Dudica, Lina, Toto. Néhányan
az aláíráshoz teljes neveket is megadtak: Lakatos Róza, Kovács Emese, Duvacs Éva. A
többség azonban- helyesen - egy személynevet adott meg az elköszönő formában.
A megfogalmazott levél tartalmi részében két főnévhez kapcsolódó szavak és
grammatikailag jól formált mondatok előfordulásait elemzem: abav és bijav (mindkettő
jelentése esküvő, lakodalom). A 157 alkalommal előforduló abav szóhoz kapcsolódó
mondattöredékekből válogattunk ki néhány jellemzőt. Grammatikailag helytelen (ezen
mondatok alkotói sikertelen nyelvvizsgát tettek): „O abav avla ande mure forro
khangeri”ford: „Az esküvő az én városom templomban lesz”. „Mande avla o abav” „Nálam
lesz az esküvő”. „Aba baro azhukarav lesko abav” (Már nagy várom az ő esküvőjét).
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A számítógépes program segítségével a „bijav” esküvő szót a fogalmazás pontszáma
alapján is sorba rendeztem, kódolás segítségével.
Az „abav” szóhoz kapcsolódó összesen 157 mondatból 37 mondat alkotója nem felelt
meg a követelményeknek. Ezen mondatok hossza nem rövidebb, mint a grammatikailag
jólformált mondatok alkotói vagy a sikeres nyelvvizsgát tettek körében. „O abav savatone
avla.” (Az esküvő szombaton lesz). Me akharav tut ando abav” (Meghívlak az esküvőre).
„Muro phral lel romnya thaj baro abav avla amende” A fivérem megnősül és nagy esküvő
lesz nálunk). „Kathe e vrama savatone avla muro abav” (Itt az idő szombaton lesz az
esküvőm). „O abav avla ande Nadykanizha” (Az esküvő Nagykanizsán lesz). „O abav ando
Solnoko avla po 2002. 03. 01. dyes, sakon zurales getil po baro dyes.”

(Az

esküvő

Szolnokon lesz, 2002. március 1-én, mindenki nagyon készül a nagy napra), „Pa jekh shon
avla baro abav andej Peshta” (Egy hónap múlva lesz a nagy esküvő Pesten).
Szépen formált mondat a következő: „Akanak anda kodo iskirij tuke, ke me kamos te
akharavtu

pe muro abav”. (Most azért írok neked, mert szeretnélek meghívni téged az

esküvőmre!) „Anglunes ame zhasa andej khangeri , pala kodi o abav avla oficialno”
(Először elmegyünk majd a templomba, ezután lesz a hivatalos esküvő). „Anda kodi iskirij
tuke, ke me kamos te akharavtu thaj tyo chalado pe muro abav” (Azért írok neked, mert
szeretném meghívni téged, a családodat az esküvőmre!).
Alapos grammatikai felkészültségről tesz tanúbizonyságot a következő mondat
alkotója: „La khangerako abav avla pe duje chasongo” (A templomi esküvő két órakor lesz.).
A középhaladó romani nyelvet tanuló közösségek számára a birtokos melléknevek függő eseti
használata okozza a legtöbb problémát. A többi indoeurópai nyelvben az általános sorrend
birtokos szerkezet esetén: elöl áll a birtok, utána pedig a birtokos, pl: das Haus des Vaters,
(az apa háza), a birtok alany esetben áll, a birtokos pedig a főnév paradigma ragozásának
birtokos esetében. A romani főnévi paradigmái között szerepeltetjük és tanítjuk is a birtokos
mellékneveket. A „birtokos melléknév” fogalma precíz kategória, mert egyrészről jelzi a
birtokviszonyt, másfelől van melléknévi szemlélete, mert az utána következő, birtokot jelölő
névszót nemben számban és esetben egyeztetjük az utána következő birtokkal. Az apa lánya
birtokos szerkezetben az ’apa’ főnév (o dad) birtokos esetbe kerül, a hímnemű határozott
névelő függő esetbe kerül, ’le’zui alakra változik, ’le dadesko, -i,-e végződéssel. ’Le dadeski
shej – az apa lánya, az apa fia pedig ’le dadesko shavo, stb. Ha a birtokos szerkezet függő
esetben is áll, pl: az apa lányával, ’le dadeska shasa, mivel a nőnemű főnevek függő esetben
’la’ határozott névelőt kapnak, a ’la’ névelő ’a’-ja a birtokos melléknévhez tapad, ezzel is
jelezve a nőnemű függő esetet. A romani birtokos szerkezeteiben egyrészt követi a többi
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indoeurópai nyelvcsaládba tartozó nyelv grammatikai bázisait, részint speciálisan más is. Az
idegen nyelvet tanító nyelvpedagógusok számára az első komolyabb nyelvi akadályt a
birtokos szerkezetek helyes használatának elsajátíttatása jelenti.
Fontos megjegyzés, hogy a cikk elején, a legtöbbet használt szócska a „te”; 265
alkalommal olvasható a vizsgált szövegproduktumokban. A romani nyelv egy másik,
jellegzetes grammatikai megoldása a jelenség magyarázatának kulcsa. A romani nyelvben
nincs főnévi igenév, s ez a balkáni nyelvszövetség más nyelveire is igaz, pl. az újgörögre. Az
újgörögben az igék egyes szám első személyű alakját közlik a szótárak, így jelzik a ragozási
csoportot. A romaniban az egyes szám harmadik személyű igealakokon tudjuk megállapítani,
hogy melyik ragozási típusba is kerül.
Végződéseik szerint megkülönböztetünk -el,-al,-il,-ol,-ul végű igéket, amelyek eltérő
ragozási paradigmát jelentenek. A főnévi igeneves szerkezeteket azonban az indoeurópai
nyelvcsalád tagjai nem nélkülözhetik: a romani a ’te - szerkezet, a kötőmód beiktatásával
valósítja meg. A „me kamav te zhav” (akarok menni), ’akarok hogy megyek’ szerkezetben a
’te szócska köti össze a két, az alanynak megfelelően ragozott igealakot. A továbbiakban
fontos, hogy a nyelvet tanuló, az eltérő végű igéket is helyesen legyen képes felismerni és
használni, pl: „me kamav te sityuvav” (akarok tanulni), stb.
A dolgozatokból az tűnik ki, hogy a nyelvet tanító kollégák a főnévi igeneves
konstrukciókat sikeresen sajátíttatják el, a legnagyobb grammatikai variabilitást ezen
szerkezetek jelzik, méghozzá eredményesen. Több dolgozatban az is észrevehető, hogy a
kötőmód önálló használata -, amely a körülírásos felszólító módot jelzi, feleslegesen többször
jelenik meg, mint ahányszor az szükséges lenne.
Problémának látja jelen dolgozat szerzője, hogy a romanit tanító nyelvtanárok nem
válogathatnak a tankönyvpiacon, szegényes a kínálat, nagy szükség lenne a modern élet
kihívásainak is megfelelő tankönyvcsaládok megalkotására, amelyek tartalmaznák a
nyelvvizsga követelményeit. A nyelvet tanítók a hiányok korrigálását saját anyagok, tantervek
és gyűjtések segítségével egészítik ki, amelyek pl. a németet vagy angolt oktató
pedagógusoknak egyáltalán nem jelent problémát, mert ők néha a „bőség zavarával”
küzdenek, míg a romani nyelvet oktatók gyakran a szótár és az oktatási segédletek
anomáliáival, hibáival kénytelenek szembenézni. Jelenleg Choli Daróczi József - Feyér
Levente könyve mellett már megvásárolható Papp János tankönyve is, ami mindenképpen
szélesíti a választékot, bár érték kritikai megjegyzések több oldalról is, azonban ez
publikációban nem jelent meg.
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A dolgozat további részében az esküvő szemantikáját lefedő szavak jelentésmezejét
reprezentáló mondatokat összevetem a kapott pontszám értékekkel, s ezek segítségével
próbálok megválaszolni néhány grammatikai és nyelvpedagógiai problémát. Felmerülhet a
kérdés, hogy a feladatot a vizsgázók milyen eredményességgel oldották meg, és mennyiben
írható le ezen dolgozatok segítségével egy középfokú nyelvvizsga szintjéhez ajánlott
szókincs. A felvetődött kérdések megválaszolására a dolgozat konklúzió részében kerül sor.
Azokban a fogalmazásokban, ahol a „bijav” szó szerepelt, a legkevesebb pontszám 5
volt, a legmagasabb 15. Az 5 pontosokból néhány jellemző mondat: „Me kamav te akharel tut
muro bijav” (meg akarlak hív az esküvőm). A kötőmódos szerkezetnél egyeztetési hiba van:
„Me kamav te akharav” az esküvőmre szerkezet így hangzik: „pe muro bijav”. „O bijav po
Pesta siles” (Az esküvő Pesten van neki.) A „siles” tulajdonító szerkezet helyett az „avla”
(lesz) ige helyes.
Néhány mondat a 10 pontot tejesítők dolgozataiból: „O bijav avela andej gaveski
khangeri” (Az esküvő a falu teplomában lesz.) Me kade gindisarav, hoj kadi bijav zurales
fajol maj tuke, ke but zhanes te kheles kothe, thaj akhardem jekh zurales lashi banda. (Úgy
gondolom, hogy nagyon fog tetszeni neked, mert sokat táncolhatsz ott és meghívtam egy
nagyon jó együttest.) Egy egyeztetési hiba fordul elő ebben a mondatban (kadi bijav a kado
bijav helyett), ami az átlagos mondathosszhoz viszonyítva megfelelően szerkesztett, tárgyi
alárendelő mellékmondattal és magyarázó-értelmező mellérendeléssel áll. Végül egy 15
pontos fogalmazás kiemelt mondat: „Kamipesa akharavtu po muro shavesko bijav, kon István
bushol” (Szeretettel meghívlak téged a fiam esküvőjére, akit Istvánnak hívnak). Az
esküvő/lakodalom szemantikájához szorosan hozzátartozik még a „khangeri” és a „rashaj”
szavak, amelyeket kevesebb alkalommal használtak a vizsgázók. A „khangeri” (templom)
szó 43 alkalommal szerepel a vizsgált szövegekben.
12 pontot kapott a következő mondat szerzője: „Anglune avla o bijav ande khangeri,
palakodi ratyi xaben haj palakodi abav avla, kaj khelipe avla”. A igehasználat meglehetősen
egysíkú: „avla” (lesz), nyelvtani hibák is előfordulnak: anglunes, andej, ratyako xaben, stb. 13
pontos a következő mondat: „Anglunes ame ande khangeri zhasa, kethane dela amen (man
thaj e sha) o rashaj, pala leste zhasa ande gavesko kher kaj te xas te pas te khelas”. Először a
templomba fogunk menni, összead minket (engem és a lányt) a pap, azután elmegyünk a
faluházba, hogy együnk, igyunk és táncoljunk. Apróbb nyelvtani hibák mellett megjegyzendő,
hogy a „kaj” (hol, ahol) névmást fölöslegesen használja, mert ezután indokolatlan a kötőmód
használata (hiperkorrekció). 12 pontos dolgozatot ír a következő mondat szerzője: „Andej
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khangeri le anglustyan opre cirdena jekh kaver po naj”. ( A templomban felhúzzák a gyűrűket
egymásnak az ujjára.)
A 15 pontos dolgozatokból néhány jellemző mondat a „khangeri” jelentésmezejéhez
kapcsolódóan.: „Vi andej khangeri avla sertartashi” (A templomban is lesz szertartás). Egy
másik vizsgázó tollából olvashatjuk a következőt: „Pala khangeri ame sam pe avlina zhikaj
tehara.” (A templom után mi az udvaron vagyunk reggelig).
A felsorolt mondatok alapján, amelyeket tematikus egységekként kerestem ki a
szövegelemző program segítségével, világosan kitűnik, hogy a mondatok vagy egyszerű, vagy
bővített mondatok, csupán a modalitás variálódik. A kijelentő mondatok mellett a kérdő
mondatok aránya jellemzően több lesz, viszont kevés felszólító és felkiáltó mondat szerepel,
óhajtó mondatot alig lehet találni. Az igemódok használatára is lehet következtetni, hiszen
tematikus szövegszerkesztés a feladat és nem fordítás. A kijelentő módú, jelen idejű igék
jelentik az igei állítmányok két fajtája mellett (hangsúlyos és hangsúlytalan, azaz partikula) az
alkalmazott nyelvi megoldások legnagyobb százalékát.
Kevés alkalommal található múlt idejű ige, a feltételes módot csak a vizsgázók kicsiny
százaléka használja, akkor is bátortalanul. Az esküvői meghívás fogalmazási feladatként
számtalan nyelvi bravúrt is megengedne, mint az igeidők keverését, befejezett melléknévi és
határozói igenevek nagyobb spektrumú, következetesebb használatát.
Nyelvi tényekkel is alátámasztott bizonyítékok összevetésére akkor nyílna alkalom, ha
más nyelvek kreatív feladatainak nyelvi komponenseit és megoldási lehetőségeit
összevethetnénk azokkal az ott meglévő nyelvi tényekkel, amelyeket jelen tanulmányban
részletesen elemeztünk a romani kapcsán. A fentebb említett adatok csak egy ilyen irányú
vizsgálat segítségével válnak nyelvészetileg is jól körülhatárolható és bizonyítható ténnyé. A
másik fontos megállapítás, hogy a 15 pontos dolgozatok szerzői munkái grammatikai
megoldásai alig térnek el a jóval kevesebb pontszámot elért vizsgázók mondataitól. Csupán
feltételezhetjük, hogy a kevesebb pontszám a nyelvtani hibákat jelzi, de nem a
mondathosszakat és a grammatikai variabilitást.
A korpuszelemzés összegzése:
A fentebb felsorolt módszereiket tekintve olyan szövegkorpuszokat elemeztem,
amelyeket középfokú nyelvvizsga feladatként jelölt ki az ITK romani nyelvi teamje.
Megállapítható, hogy a mondatok rövidebbek, pergőbbek, mint a nagy nyelveket reprezentáló
pl. angol vagy német esetében, s viszonylag kevesebb szövegproduktumokkal is lehetett jó

119

pontszámokat elérni, mégis a kirajzolódott összkép alapján elmondható, hogy a kiadott
feladattípus a középfokú nyelvvizsga követelményrendszerének megfelelt. A meglévő kevés
oktatási segédlet és tankönyv csupán csekély mozgásteret biztosít az oktatók számára. Az a
néhány szakember, aki romani nyelvet oktat, kénytelen szembenézni a tananyagok stílusával,
helyenkénti hibáival, vagy elavult témáival. A tanároknak így nem csupán az oktató munka
módszertani kihívásaival kell szembenézni, hanem gyakran a tananyagot is önállóan kell
összeállítani vagy begyűjteni. Ez a munka méreteiben jóval összetettebb tehát, mint egy
másik, nyelvi normaként jelentkező nyelvi változat oktatásakor jelentkező problémasor.
A nyelvvizsga szintjét folyamatosan próbálják a nagy nyelvek szintjéhez igazítani, ami
a fentebb említett anomáliák miatt is problémás lehet, mert olyan dolgokat kell egyre inkább
számon kérni, aminek a megtanítása az egyes tanárok tapasztalatának köszönhető, de
tankönyvekben vagy szószedetekben nem mindig megtalálható tudásra épít.
A fogalmazási feladat (irányított fogalmazás) minden esetben nagyfokú nyelvi
kreativitást igényel, mert nem lehet csupán az elsajátított nyelvi paneleket beépíteni, hanem
önálló, a témához illeszkedő, jól szerkesztett mondatokat kell megalkotni. A hibaforrás is
nagyobb lehet, mint egy fordítási feladat esetében. Az esküvői meghívás feladatkörét a
továbbiakban is javaslom nyelvvizsgára.
A vizsgázók láthatólag lelkesen végezték el a feladatot, sok a 15 pontot elért dolgozat,
s kevesebb pontot szerző vizsgázók a feladatnak több részét is képesek voltak sikeresen
megoldani. Javaslatként hangzott el, hogy a középfokú nyelvvizsgára való felkészítés
óraszámait folyamatosan növelni kell, a hivatalosan javasolt óraszám 400-600 óra.
Ilyen óraszám mellett várható el, hogy a vizsgázó azon készségek és képességek
birtokába kerüljön, hogy képes legyen önálló szövegek megalkotására, s ezek szituációhoz
illeszkedő használatára. A vizsgált szövegek birtokában azon észrevétel fogalmazódott meg,
hogy az önálló szövegproduktumok megalkotása mellett nagyobb hangsúlyt kell helyezni a
különböző igeidők és igemódok készségszintű ismeretére. A szövegkorpusz vizsgálata a
romani nyelvre is több ponton nyújt előrelépést, s úttörő területként a modern
szövegszemantikai - és pragmatikai kutatások felé mutat, amelyek segítségével bizonyítani
lehet a romani teljes jogú jelenlétét a modern nyelvek körében. A nyelv presztízsének ilyen
jellegű emelése pozitívan hat vissza a nyelvközösség nyelvi és etnikai identitására.
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5.9. A dolgozat összegzése
A dolgozat többszörösen multidiszciplináris munka: tartalmaz kulturális antropológiai,
alkalmazott

nyelvészeti,

korpusznyelvészeti,

szociolingvisztikai,

nyelvpolitikai

és

nyelvtervezési, nyelvpedagógiai, oktatásszervezési és nyelvi méréselméleti részeket is. Ez a
heterogenitás annak is köszönhető, hogy jelen dolgozat az első ebben a témakörben, s így az
összes jelenlévő paradigmát megpróbálja csokorba gyűjteni és értelmezni, ami néhány évtized
alatt jelentkezett az ország tudományos életében.
Az értekezés kutatási része két magyarországi oláh cigány közösség nyelvikommunikációs vizsgálatát öleli fel, ahol a kommunikatív stratégiák megfigyelése mellett
dokumentáltam a nyelvvesztés folyamatát, amely előrehaladott állapotban van. Mindkét
közösség esetében a cigány identitás és a nyelvhez való ragaszkodás megállapítható,
ugyanakkor – mivel a gyermekkorú beszélőközösség nem kap elég iskolai-óvodai bátorítást –
az ő nyelvtudásuk a legproblémásabb. Elérkezett az a pont, amikor a társadalom kénytelen
lesz beavatkozni: a be nem avatkozás visszafordíthatatlan folyamatokat eredményez: a
passzív nyelvhasználók gyermeke biztosan a többségi nyelvet fogja utódainak átadni. Az
anyanyelv és vele együtt a közösségi szokások elfelejtése károkat okozhat a felnövekvő
generációk lelki életében: depressziót, identitászavart és egyéb lelki problémákat okozhat. A
közösség adhat energiát a világ kihívásainak leküzdésére, erőt és biztonságérzetet a
továbblépéshez. Ennek hiányában – látva az indián népek és az ausztráliai bennszülöttek
kollégiumokba kényszerített (szüleitől elszakított) gyermekeinek nevelési csődjét, állítható,
hogy a közösségi tudatában és nyelvének értékeiben megerősödött fiatal képes hatékony
stratégiákat kifejleszteni a továbblépésre, a valóban sikeres társadalmi integrációra. Az
„amerikás” magyarok gyermekeiket angol anyanyelvűvé nevelték (kivéve egyes református
családokat), de az unokanemzedék a gyökereit keresi és a magyar nyelvet a Debreceni Nyári
Egyetemen tanulja. Könnyen belátható, hogy elég sok pszichológiai és szociológiai okot
sorolhatunk fel annak igazolására, hogy hosszú távon az államnak az a költséghatékony
megoldás, ha a cigány közösségek gyermekeit jól átgondolt módszerekkel szűkebb
közösségükhöz és országukhoz lojális, az anyanyelvét ápoló felnőtté szocializálja, aki rövid
útkeresés után megtalálja számításait ebben a hazában – mert erre lehetőséget és megfelelő
biztatást kap a többségi társadalomtól. Dolgozatom ennek a nagy és embert próbáló
pedagógiai tevékenységnek a nyelvi színtereit mutatja be: a helyi dialektusok értékelése
mellett, egy olyan többközpontú cigány nyelv megalkotása a feladat, amelynek segítségével a
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beszélők jobban el tudják magukat helyezni a világban, Európában. Ideértem továbbá az
őshaza tudatának megtapasztalását és ennek megfelelő kezelését - a rokon népek nyelveivel és
kultúrájával való szolidaritás érzés kialakítását.
Az értekezés nyelvészeti, nyelvszociológiai és kulturális antropológiai szempontok
alapján mutatja be két magyarországi helyi cigány közösség anyanyelvi és kommunikatív
stratégiáit: Mindszent és Pettend romáinak nyelvét és szűkebb életvilágát. Mindkét közösség
tagjai tudatában vannak / voltak annak, hogy egy disszertáció keretében fogom bemutatni a
szokásaikat, nyelvüket, a mellékletekben fotókon és hangfelvételeken dokumentálom a
mindennapjaikat, apró titkaikat. Beleegyezésüket adták, hogy ott legyek, lejegyezzem és
magnóra rögzítsem, amit tapasztalok. Csóka Pettenden imára kulcsolt kézzel kérlelt minket:
segítsünk, hogy jobb legyen a falunak: mert jelenleg nagyon rossz: nincs semmi, ami volt is,
mára elenyészett. A két oláh cigány közösség életének kultúrantropológiai és nyelvészeti
lejegyzésére, bemutatására vállalkozott a dolgozat, valamint a két közösség nyelvi és
kulturális stratégiáinak összehasonlítására.
A nyelvi közösségeket a gyermekeik éltetik, ők viszik tovább a nyelvet és a kultúrát.
Az iskola és az óvoda ilyen módon meghatározó. Az iskola egyik vizsgált közösségben sem
segíti a közösséget abban, hogy gyermekeik megfelelő nemzetiségi oktatásban részesüljenek.
Miért tartom fontosnak a cigány nyelvi kutatásokat?
1. A nemzetiségi közösség meghatározása (báró Eötvös József nyomán, 1885):
A közösséget összetartja a közös nyelv, a közös hit és kultúra, valamint a közös múlt-tudat.
A cigány identitás pozitív megközelítéséhez elengedhetetlen a nyelvi és kulturális azonosságtudat, egyébként marad a szociális elkülönülés negatív iránya.
2. A disszertáció olyan helyi kutatásokon alapuló lehetséges sémát rajzol meg, amely
nyelvjárás vagy dialektus alapja lehet egy iskolai kezdő folyamatnak, és rímelve az anyanyelv
iskolai használatára vonatkozó pedagógiai és pszichológiai vizsgálatokra – a cigány nyelv
iskolai bevezetésének lehetőségeit, és megvalósítási technikáit veszi szemügyre.
A hatodik hipotézis szerint a cigány nyelvi beszélők nyelvi stratégiáit megfigyelhetjük,
leírhatjuk és összehasonlíthatjuk egy tudatos nyelvtervezési folyamat során. A hazai cigány
beszélők kapcsolatkeresése a külföldön élő cigánysággal folyamatos és dokumentálható, s az
a feltételezés, hogy a megalkotott köznyelv többközpontú lesz.
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Az értekezés fontos jövőbeli célkitűzése, hogy a helyi dialektusokból táplálkozó, a
nyelvvizsgáztatás ún. „kvázi standard” nyelvét alapul véve a romani nyelvi normát tervezze
meg és építse ki hazánkban. Y. Matras, Manchesterben élő nyelvész véleménye szerint is a
cigány nyelv többközpontú lesz, mert az helyi cigányságnak meg kell élni azt a felismerést,
hogy a ’nyelve az övé’. Ezért volt kevésbé sikeres Marcel Courthiade kísérlete egy egységes
helyesírásról. A helyi dialektusokat nem lehet kihagyni a nyelvtervezési folyamatokból.
Lényeges elem, hogy a cigány értelmiség (és a cigány anyanyelvhasználók) kifejezték:
gyermekeiknek tovább kívánják adni őseik nyelvét, s a társadalomnak ebben segítséget kell
nyújtani a közösségek számára, mert a gyermekek iskolai anyanyelvhasználata a gyermeki
jogok sarkköve, valamint a kisebbségeinkkel való bánásmód és a velük szemben tanúsított
tolerancia saját magunkról alkotott tükör. A nyelvileg és kulturálisan türelmetlen
társadalomba nem szívesen integrálódnak más népek. A fentebb említett pár gondolatot a
harmadik hipotézisemben fogalmaztam meg: Elméletileg megalkotható egy „nyelvjárások
feletti nyelv”, amelynek a segítségével körvonalazható egy, a modern kor kihívásaira felelő
nyelv, amely hatékonyságát tekintve megfelel a jelenkori kihívásoknak és tervezett nyelvként
működhet. A tervezett nyelvnek az előnye a helyi nyelvekkel, hogy nyelvészek vagy
értelmiségi csoportok fáradoznak a fejlesztésén, van helyesírási szótára és rendelkezik leíró
grammatikával, a nyelvtan egésze feldolgozott a hangtantól a jelentéstanig.
A második fejezet az eredetmítoszok összegyűjtésére vállalkozott, a cigányság
nyelvének európai megjelenésétől napjainkig ad összefoglalást táblázatos formában.
Az értekezés összefoglaló munka is egyben: összegyűjtötte azokat a körülbelül 200 éve zajló
nyelvészeti alapkutatásokat, amelyek igazolták a cigány nyelv indiai eredetét, Turner,
Sampson hangfejlődést bemutató táblázatait, valamint a romani nyelv rokonságát ábrázoló
családfát mellékelek.
A romani – ahogyan összefoglalóan a cigány nép (rom) által beszélt helyi nyelveket nevezzük
- hangfejlődéseit mutatom be táblázatok segítségével – a harmadik fejezetben, összehasonlítva
a számneveket hindi, romani, lomavren és domari nyelven.
Dokumentálom a dom-lom-rom csoportok eredetét és nyelvészeti rokonságát,
összevetem az oláh cigány és nem oláh cigány dialektusokat, szövegmutatványt mellékelek a
chi-vel és a na-val tagadó dialektusokról (lovári és cerhári). Moses Heinschink gyűjtése
nyomán összehasonlítom a balkáni csoportba tartozó sepečides dialektust a lovárival,
kontrasztív nyelvészeti módszerekkel.
A negyedik fejezetben az európai cigány közösségeket mutatom be (Dieter Halwachs)
és mások nyomán. Európa cigányságának földrajzi elhelyezkedéséről térképet mellékelek,
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majd a Halwachs által publikált romani nyelvi projekt anyagából ismertetek elméleti
megállapításokat.
A negyedik hipotézisben arra utaltam, hogy a hazai romani nyelvjárások konzervatív
romanik, amelyek őse egy indiai, hajlékony nyelv, amely magán viseli a középind
nyelvváltozatok jellegzetességeit a fonetika és a morfológia szintjén, de mégis újind
nyelvként funkcionál. A negyedik fejezetben mutatom be Norbert Boretzky, Yaron Matras,
Ian Hancock, és Peter Bakker által publikált konzervatív romanit és a paranyelveket. Boretzky
több tanulmányában is kifejti, hogy Európa és Ázsia cigány törzsei nyelvtörténeti
szempontból két világosan elkülöníthető nyelvtípusra oszthatók:
a. konzervatív romani

b. pararomani

A konzervatív romani
A konzervatív romani széles körben terjedt el, ezt nevezzük és definiáljuk konzervatív
romaninak, mert jelentős mértékben felismerhető rajta az indiai eredet. Az alapszókincs egy
meghatározó része a középind nyelvre vezethető vissza, s ezzel párhuzamosan mutat
azonosságokat az új indoárja nyelvekkel. A romaniban nem nyelvkeveredés, hanem
jellegzetesen kevert szókincs (átvétel) található, amelyre a cigányság sajátos történelme
nyomta rá a bélyegét. A kölcsönszó állománnyal a cigány nép vándorlásainak irányára, az egy
helyben való megtelepedésük feltehető idejére, a külvilággal való kapcsolattartás intenzitására
is következtethetünk. A népről alkotott megbízható, tudományos megállapításokat a meglévő
bizánci és nyugat-európai krónikák mellett az összehasonlító nyelvészet adhatja meg, a
modern nyelvészeti és antropológiai kutatások eredményeinek felhasználásával.
Pararomani:
A pararomani nyelveknek nagyjából romani szókincse van, a nyelvtani rendszere
viszont egy másik nyelvé. Európa különböző részein számos változata létezik: két
szülőnyelvük van a nyelvtani rendszer és a szókészlet tekintetében. Ezeket a pararomani
nyelveket (calo, manush, szinti, romanichel) meg kell különböztetni a konzervatív romanitól,
bár mindkettőt cigányok beszélik. Ritkán találkozhatunk a nyelvek identitásáról és
törvényességéről alkotott populáris nézetek olyan mértékű zűrzavarával, mint a romani, a
„cigány nyelvek” és a titkos nyelvek közötti kapcsolatok esetén, (Rotwelsche Grammatik,
Sulzer Zigeunerliste).
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Míg az utak zsargonja a társadalomból kirekesztettek mindig változó kapcsolatainak
egymáshoz lazán kapcsolódó szókincséből építkezik, addig a romanit belső nyelvi
koherenciája élteti. A titkos nyelvek kifejezés sokféle nyelvet takar: kívülállók jelenlétében
használt kódokat, üzenetek elrejtésére használt nyelvi rendszereket, és olyan nyelveket is,
amelyeknek még a létezését is titokban kell tartani (ilyen a fojtogató Thug szekta nyelve). A
titkos nyelvek használata megakadályozza, hogy a kívülállók megértsék a társalgás vagy
kijelentés tartalmát – rodi, hantyrka, bargoens. Néhány európai titkos nyelv romani szavakat
is használ egy kijelentés értelmének elrejtésére. Azonban fontos különbségek vannak a titkos
nyelvek és a pararomani definíciója között. Sok nyugat-európai titkos nyelv rendelkezik
romani komponenssel. Ezeket a nyelveket azonban olyan emberek beszélik, akik magukat
nem cigányként definiálják, van vagy volt vándorló mesterségük (köszörűs, üveges, bádogos).
Még ha a nyelvük egy része romani eredetű is, találunk benne nem romani részeket, gyakran
zsidó dialektusokból vagy helyi gazho (nem cigány) dialektusokból. Az otthonokban nem
beszélik a titkos nyelveket és a gyerekek nem tanulják meg első nyelvként.
A negyedik fejezetben az európai és a magyarországi cigány nyelvjárások részletes
besorolását adom meg. A hazai három fontos dialektust összefoglalóan mutatom be: romungro, kárpáti cigány, oláh cigány. A cigányság Magyarország legnagyobb lélekszámú
kisebbsége, bár pontos számadatot nem találunk, csupán becslésekre hagyatkozhatunk:
600.000 főtől 1000.000-ig terjed a számuk mérvadó szociológusok és cigány értelmiségiek
szerint.
Az ötödik fejezetben a nyelvi norma és a standardizáció kérdéseit tekintem át. A
standardot egy nyelv kodifikált változataként lehet meghatározni, amely annak a
beszélőközösségnek a sokrétű és összetett kommunikációs szükségleteit szolgálja, amely
elérte vagy el akarja érni a modernizáció szintjét. A kodifikáció azt is jelenti, hogy a
nyelvhelyesség szabályait a standardizációs folyamatban többé-kevésbé hivatalos módon
dokumentumokban kodifikálják. Ezekhez a beszélőközösség nyelvtanok, szótárak, stilisztikák
és nyelvhasználati kézikönyvek formájában férhet hozzá. Dolgozatom célja, hogy egyrészt
tudósítsak

az

általam

feltérképezett

és

bemutatott

romaközösségek

életéről,

gondolkodásmódjáról, stratégiáiról, másrészt viszont összegyűjtsem azokat a tudományos
téziseket, amelyek megtalálhatóak itthon és külföldön is, hogy jobban megérthesse a többségi
nemzet ezt a szabad, az életet igenlő, spirituálisan gondolkodó, a nyelvét és kultúráját a
modern világban is féltve őrző népet: a cigányságot

125

Irodalomjegyzék
•

ABRAM De Swaan (2004): A nyelvek társadalma. A globális nyelvrendszer.
Budapest: Typotex Kiadó

•

ACKERLEY, Frederick George (1932) A Lovari Vocabulary, in: Journal of The
Gypsy Lore Society. Third Series, 11/3-4, S. 124-187.

•

ACTON, Thomas (1974): Gypsy Politics and Social Change. London: Routledge and
Kegan Paul.

•

ACTON, Thomas A. (1990): The Social Construction and Consequences of
Accusations of False Claims to Ethnicity and Cultural Rights. Paper presented at the
Leiden Foundation Centennial Conference, at Leiden, Holland.

•

ACTON, Thomas A., ed. (1971): Current Changes amongst British Gypsies and Their
Place in International Patterns of Development. In: Proceedings of the Research and
Policy Conference of the National Gypsy Educational Council. Peter’s College,
Oxford,

•

ADAMIKNÉ Jászó Anna (2001): A magyar nyelv könyve. 6. kiadás. Budapest:
Trezor Kiadó

•

ADLER, Max K. (1977): Welsh and the other dying languages in Europe. Hamburg:

•

Helmut Buske Verlag.

•

BAKER, Colin (1985): Aspects of bilingualism in Wales. Clevedon: Multilingual
Matters

•

BAKKER, Peter - Hein Van Der

VOORT, (1991): ParaRomani languages: an

overview and some speculations on their genesis. In: Bakker, Peter – Cortiade, Marcel
(szerk.): In the margin of Romani: Gypsy languages in contact. Amsterdam: Instituut
voor Algemene Taalwetenschap. p.16-44.
•

BAKKER, Peter (1995): Notes on the genesis of Caló and other Iberian Para-Romani
varieties. In: Matras, Yaron (szerk.): Romani in contact. The history, structure and
sociology of a language. Amsterdam: J. Benjamins. p.125-150.

•

BAKKER, Peter (1996): Language intertwining and convergence: typological aspects
of the genesis of mixed languages. In: Nau, Nicole and Martin Haase (szerk.):
Sprachkontakt und Grammatikalisierung. Themenheft der Zeitschrift Sprachtypologie
und Universalienforschung 49 évf. 1. sz. p. 9-20.
126

•

BAKKER, Peter (1998): Para-Romani languages versus secret languages: Differences
in origin, structure and use. In: Matras, Y. (szerk.): The Romani Element in NonStandard Speech. Sondersprachenforschung. Band 3. Wiesbaden: Harrassowitz
Verlag. p. 69-96.

•

BAKKER, Peter (1999): The northern branch of Romani: Mixed and non – mixed
varieties.

•

In: Halwachs, Dieter - Menz, Florian (szerk.): Die Sprache der Roma. Klagenfurt:
Drava Verlag. p. 172-209.

•

BAKKER, Peter – HÜBSCHMANNOVÁ, Milena – KALININ, Valdemar –
KENRICK, Donald – KYUCHUKOV, Hristo – MATRAS, Yaron - SORAVIA,
Giulio (2000): What is the Romani Language? Paris: Gypsy Research Center.
Hatfield: University of Hertfordshire Press

•

BALÁZS Géza (1993): A nyelvi norma és a hagyomány. In: Magyar Nyelvőr.
117:413-5

•

BALÁZS Géza (1999): A nyelvművelés-kritika kritikája In: Magyar Nyelvjárások
KLTE Magyar Nyelvészeti Tanszék Évkönyve XXXVII. 57-68. Debrecen

•

BALÁZS Géza (2000): Nyelvmentés vagy nyelvárulás? In: Magyar Nyelv 96, 228-237.

•

BALÁZS Géza (2005): Ellennyelvművelők In: Új Horizont XXXIII. évf. 2. szám

•

BALL, Martin J. szerk.(1988): The Use of Welsh: A Contribution to Sociolinguistics.
Clevedon, UK: Multilingual Matters.

•

BARI Károly (1990): Le vēšeski dej = Az erdő anyja. Budapest: Országos
Közművelődési Központ

•

BARTHA Csilla (1992): Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció – nyelvi hátrány. In:
Magyar Nyelv. 88. évf. 1. sz. p. 108-111.

•

BARTHA Csilla (1999): A kétnyelvűség alapkérdései. Budapest: Nemzeti
Tankönyvkiadó

•

BARTHA Csilla (2007): Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében.
Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

•

BARTSCH, R.(1987): Norms of Language. Longman, London and New York

127

•

BERLIN, Breut - KAY, Paul (1969): Basic Color Terms. Their Universality and
Evolution. Berkeley-Los Angeles-Oxford: University of California Press

•

BERNSTEIN, Basil (1971): Class, Codes, and Controll. I. Routledge and Kegan Paul.
London

•

BORETZKY, Norbert (1985): Sind Zigeunersprachen Kreols? In: Boretzky, N, W.
Enninger und Th. Stolz (szerk.): Akten des 1. Essener Kolloqiums über
„Kreolsprachen und Sprachkontakt”. Bochum: Brockmeyer. p. 43-70.

•

BORETZKY, Norbert (1989): Zum Interferenzverhalten des Romani. In: Zeitschrift
für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 42. évf. 3. sz. p.
357-374. Berlin: Akademie Verlag

•

BORETZKY, Norbert (1992):Romanisch-Zigeunerische Interferenzen (zum Caló) In:
Prinzipien des Sprachwandels I. Vorbereitung. Beiträge zum Leipziger Symposium des
Projekts „Prinzipien des Sprachwandels”. Bochum: Brockmeyer. p. 11-37.

•

BORETZKY, Norbert (1992): Zum Erbwortschatz des Romani. In: Zeitschrift für
Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 45. évf. 3. sz. Berlin:
Akademie Verlag p. 227-251.

•

BORETZKY, Norbert – IGLA, Brigit (1994): Romani mixed dialects. In: Bakker, P.
und M. Mous (szerk.): Mixed Languages. 15 case studies in language intertwining.
Amsterdam: IFOTT. p. 35-68.

•

BORETZKY, Norbert – IGLA, Birgit (1994): Wörterbuch Romani–Deutsch─Englisch
für den südosteuropäischen Raum. Mit einer Grammatik der Dialektvarianten.
Wiesbaden: Harrassowitz Verlag

•

BORETZKY, Norbert (1996): Arli. Materialien zu einem südbalkanischen Romani–
Dialekt. In: Grazer Linguistische Studien 46. évf. p. 1-30.

•

BORETZKY, Norbert (1998): Der Romani-Wortschatz in den Romani–MischDialekten (Pararomani). In: Matras, Yaron (ed.): The Romani Element in NonStandard Speech. Sondersprachenforschung. Band 3.

Wiesbaden: Harrassowitz

Verlag. p. 97-132.
•

BORNEMISSZA [BREZNYIK] János (1853): A’ czigány nyelv elemei. Pest

•

BORROW, George (1841): The Zincal. With an Original Collection of their Songs
and Poetry, and a Copious Dictionary of their Language. London: J. Murray, 2 vols.
Reprint (1923.) London: Constable & Co.
128

•

BORROW, George (1874): Romano Lavo – Lil. Word-Book of the Romany or,
English Gypsy Language. Reprint (1982.) Gloucester: Alan Sutton.

•

CAPE, C. Phillip (1924): Some words and sentences illustrating the Argot of the
Doms. In: Journal of the Royal Asiatic Society.

•

CECH, Petra (1997) Karing žal o drom? O projekto paj Lovarengi sib - Das
Lovaraprojekt, in: Romano Centro 18, S. 4-5.

•

CECH, Petra (1998) Lovarengi gramatika taj khetane kidine tekstura - Grammatik und
Textsammlung zum Romanes der Lovara, in: Romano Centro 21, S. 6-7.

•

CECH, Petra / HEINSCHINK, Mozes F. (1996) O projekto paj Lovarengi šib - Zum
Projekt "Das Romanes der österreichischen Lovara", in: Romano Centro 14, S. 12-13.

•

CECH, Petra / HEINSCHINK, Mozes F. (1999) Verschriftlichungsprobleme bei der
Kodifizierung der österreichischen Lovara-Dialekte, Halwachs, in Dieter W. / Menz,
Florian (eds.) Die Sprache der Roma. Perspektiven der Romani-Forschung in
Österreich im interdisziplinären und internationalen Kontext. Klagenfurt: Drava. S.
147-171.

•

CECH, Petra / HEINSCHINK, Mozes F. (1999a) Basisgrammatik. Arbeitsbericht 1a
des Projekts Kodifizierung der Romanes-Variante der österreichischen Lovara (hrsgg.
von Dieter W. Halwachs), Wien: Verein Romano Centro.

•

CECH, Petra / HEINSCHINK, Mozes F. (1999b) Wörterbuch. Arbeitsbericht 3 des
Projekts Kodifizierung der Romanes-Variante der österreichischen Lovara (hrsgg. von
Dieter W. Halwachs), Wien: Verein Romano Centro.

•

CECH, Petra / FENNESZ-JUHASZ, Christiane / HEINSCHINK, Mozes F. (1999)
Lovarenge paramici taj tekstura anda Österreich. Texte österreichischer Lovara.
Arbeitsbericht

2a

des

Projekts

Kodifizierung

der

Romanes-Variante

der

österreichischen Lovara (hrsgg. von Dieter W. Halwachs). 2. verbesserte Auflage,
Wien: Verein Romano Centro
•

CECH, Petra - HEINSCHINK, Mozes F. (1999): Sepečides-Romani. Grammatik,
Texte

und

Glossar

eines

türkischen

Romani-Dialekts.

In:Balkanologische

Veröffentlichungen Bd. 34.Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
•

CLEMENT, David (1981): The secret languages of the Scottish travelling people. In:
Grazer Linguistische Studien XV.17-25.p.

•

COHN, Werner (1973): The Gypsies. Reading: Addison-Wesley.
129

•

COMRIE, Bernard – Stephen MATTHEWS – Maria POLINSKY (2006): A nyelvek
világatlasza Budapest: Kossuth kiadó

•

COSERIU, E. (1970): Sprache, Strukturen, Funktionen. Tübinger Beiträge zur
Linguistik. Tübingen: G. Narr Verlag

•

COURTHIADE, Marcel (1991a): Romani versus ParaRomani. In: Bakker, P. and M.
Cortiade: In the margin of Romani: Gypsy languages in contact. Amsterdam: Instituut
voor Algemene Taalwetenschap. p. 1-15.

•

COURTHIADE, Marcel (1997): I ćhib rromani si but kuć amenqe =A rromani nyelv
számunkra nagyon drága. In: Amaro Drom 9. sz. p. 20-24.

•

COURTHIADE, Marcel (1998): Pala laqe phabaja pinзardŏl i phabain =
Gyümölcséről ismerszik meg a fa. In: Amaro Drom. 4. sz. p. 22-23.

•

COURTHIADE, Marcel (1998):A varsói határozat kapcsán „A közös rromani
ábécé”In: Amaro Drom. 3. sz. p. 26-30.

•

COURTHIADE, Marcel (2003. dec. - 2004. jan.): A rromani újjászületése In: Amaro
Drom. p. 50- 52.

•

COSTARELLI, Sandro (1993): Children of Minorities. Gypsies. Firenze: UNICEF:
International Child Development Centre.

•

CURZON, A. (1856): On the original extension of the Sanskrit language over certain
portions of Asia and Europe: and on the ancient Aryans, Indians or Hindus of India –
proper. In: Journal of the Royal Asiatic Society. 16. sz. p. 172-200.

•

CHOLI DARÓCZI József – FEYÉR Levente (1984): Romano – ungriko cino alavari
= Cigány – magyar kisszótár. Budapest: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Országos Cigány Ismeretterjesztő Munkabizottsága.

•

CHOLI DARÓCZI József - FEYÉR Levente (1988): Zhanes romanes? Budapest, TIT:
Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége.

•

CHOLI DARÓCZI József (1997): Üzenet. In: Amaro Drom, 11. sz. p. 24-25.

•

CRYSTAL, David (1998): A nyelv enciklopédiája. Budapest: Osiris Kiadó

•

CSERESNYÉSI László (1999): Esszé a szlengről. In: Kis Tamás (szerk.): Mi a
szleng?

Tanulmányok a szleng fogalmáról. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó

p.141.-156.

130

•

CSERESNYÉSI László 2004. Nyelvek és stratégiák, avagy a nyelv antropológiája.
Budapest: Tinta Könyvkiadó

•

DEME László (1953)): A nemzeti nyelv rétegei a helyesség szemszögébõl. In:
Lõrincze L. (szerk.), Nyelvmûvelésünk fõbb kérdései, 15--48. Budapest: Akadémiai
Kiadó.

•

DEME László (1995): Nyelvünk többközpontúságának kérdéséhez (tekintettel a mai
történelmi helyzetre). In: Magyar Nyelvőr 119, 357--365.

•

DEME László (1996): Hozzászólás a „Nyelvi tervezés, nyelvi politika" c. vitában. In:
Magyar Nyelvőr 120, 391--392.

•

DEME László (1998—1999): Anyanyelvi mozgalmaink és morális hozamuk. In:
Magyar Nyelvőr 122, 261--269, 390--399; 123, 1--8.

•

DEME László (1999): A magyar nyelvmûvelés állapota. Tudománypolitikai
áttekintés, javaslatok. Bevezetõ. In: Magyar Nyelvőr 123, 9 -10.

•

DEME László – FÁBIÁN Pál – TÓTH Etelka (szerk.) 2004: Magyar helyesírási
szótár. A Magyar Tudományos Akadémia szabályai szerint. Budapest: Akadémiai
Kiadó

•

DEMETER, R.S. and P.S. Demeter. (1981): Obraztsy folklora Tsygan-Kelderarei.
Moskva: Glavnaya Redaktsiya Vostochnoi Literatury,

•

ECO, Umberto (1998): A tökéletes nyelv keresése. Budapest: Atlantisz Könyvkiadó.

•

ENESSEI György (1798): A’ Tzigán Nemzetnek igazi eredete, nyelve, történetei,
most legelőször hosszas feledékenységbül világosságra hozattak és rendben szedettek,
Komáromban, Weinmüller Bálint betűivel.

•

EÖTVÖS József (1885): A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra.
Budapest, Ráth Mór Kiadó

•

ERDŐS Kamill (1989): Cigánytanulmányai = Collected Gypsy Studies of Kamill
Erdős Békéscsaba: Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai.

•

FENNESZ-JUHASZ, Christiane / HEINSCHINK, Mozes F. (1999) Lovarenge
paramici taj tekstura anda Österreich, kotor II. Texte österreichischer Lovara II.
Arbeitsbericht

4

des

Projekts

Kodifizierung

der

Romanes-Variante

der

österreichischen Lovara (hrsgg. von Dieter W. Halwachs), Wien: Verein Romano
Centro.

131

•

FIEDMAN, Victor A. (1985): Problems in the Codification of a Standard Romani
Literary Language „Papers from the Fourth and Fifth Annual Meetings” New York:
North American Chapter, p. 56-75. In: Gypsy Lore Society.

•

FIEDMAN,Victor A. (1990): On the Turkish Lexical Component in Romani Dialects
and their Relationship to Romani Language Planning. „100 Years of Gypsy Studies”
(szerk.): T. Salo, Matt, Publication Number 5: Cheverly, Maryland p. 137-143.In:
Gypsy Lore Society

•

FINCK, Franz Nikolaus (1903): Lehrbuch des Dialekts der deutschen Zigeuner.
Marburg: Elwert XIII.

•

FISHMAN, Joshua A. ed. (1974): Advances in Language Planning. Mouton. The
Hague.

•

FODOR István (1997): Nyelvújítás régen és ma — Európában és a harmadik
világban.In: Magyar Nyelvőr, 121: 257–65.

•

FODOR István (2000): A világ nyelvei. Budapest: Akadémiai Kiadó.

•

FONSECA, Isabel (1996): Bury Me Standing: The Gypsies and their Journey. New
York: Random House.

•

FORRAY R. Katalin (1998): Cigánykutatás és nevelésszociológia. In: Iskolakultúra 8.
sz. p. 3-13.

•

FRASER, Angus M. (1964): The Travellers: Developments in England and Wales,
1953-1963. In: Journal of the Gypsy Lore Society, Vol. XXXXIV, No. 3, pp. 83-112.

•

FRASER, Sir Angus (1999): A cigányok. Budapest: Osiris Kiadó.

•

FÜHRER, Christian (1998) Die Roma im westungarisch-burgenländischen Raum
zwischen 1850 und 1938, Wien.

•

FÜLEI - SZÁNTÓ Endre (1987): Dinamikus nyelvművelés. In: Magyar Nyelvőr, 111:
129–37.

•

GAL, Susan (1992), Mi a nyelvcsere, és hogyan történik? In: Kontra Miklós (szerk.)
– Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben. Bp. MTA Nyelvtudományi
Intézet).

•

GARVIN, Paul (1993): A conceptual framework for the study of standardization.

•

In: International Journal of the Sociology of Language 37-54. pp.

132

•

GASTER, M. (1923): Bill of Sale of Gypsy Slaves in Moldavia, 1851. In: Journal of
the Gypsy Lore Society. Third Series, Vol. II, No. 2 pp. 68-81.

•

GEIPEL, John (1995): Calo: the Secret Language of the Gypsies of Spain.

•

In: Burke, Peter – Roy, Porter (szerk.): Languages and Jargons. Contributions to a
Social History of Language. Cambridge: Polity Press. p.102-132.

•

GHEORGHE, Nicolae.(1983): Origin of Roma’s Slavery in the Rumanian
Principalities. In: Roma, Vol. 7 pp. 12-27.

•

GILA - KOCHANOWSKI, Vania de (1995): Romani Language Standardization.

•

In: Journal of the Gypsy Lore Society, No. 2.

•

GILLIATH-SMITH, B.C=PetulengroD (1915/16): Report on the Gypsy Tribes of
North-East Bulgaria. In: Journal of the Gypsy Lore Society, New Series, Vol. XI No.1,
S. p. 1-51; No. 2: p. 65-109.

•

GILLIAT-SMITH, B. Endani Relatives. (July-October 1958): In: Journal of the Gypsy
Lore Society, Third Series 37, nos. 3-4: p. 156.

•

GJERDMAN, Olof – LJUNDBERG, Erik (1963): The Language of the Swedish
Coppersmith Gipsy Johan Dimitri Taikon. København: Ejnar Munskgaard

•

GOMBOCZ Zoltán (1931): Nyelvhelyesség és nyelvtudomány. In: Magyar Nyelv 27:
1–11

•

GRANT, Anthony P. (1994): Shelta: The Secret Language of the Irish Travellers
viewed as a mixed language. In: Bakker, Peter-Maarten Mous (szerk.): Mixed
languages: 15 case studies of language intertwining, Amsterdam: IFOTT. p. 123-150.

•

GRELLMANN, Heinrich Moritz Gottlieb (1783): Die Zigeuner. Ein historisher
Versuch über die Lebensart und Verfassung, Sitten und Schicksale dieses Volks in
Europa, nebst ihrem Ursprunge. Dessau – Leipzig - Göttingen: Buchhandlung der
Gelehrten.

•

GRÉTSY László (1993): Nemzetközpontú nyelvmûvelés. In: Magyar Nyelvőr 117,
402 - 404.

•

GRIERSON, George Abraham (1888): Doms. Jâts, and the origin of the Gypsies. In:
Journal of the Gypsy Lore Society.

•

GRIERSON, George Abraham (1887): Arabic and Persian References to Gypsies. In:
Indian Antiquary 16. sz. p. 257–258.

133

•

GRIERSON, George Abraham (szerk.) (1922): Linguistic Survey of India (XI.):Gypsy
Languages. Calcutta: Government of India

•

GROFO (1987) Les mémoires de Grofo, Tsigane lovari. in: Études Tsiganes 1987/3,
S. 39-46.

•

GYŐRFFY Endre (1885): Magyar és czigány szótár. Czigányul mondva vakeriben.
Paks

•

GYÖRKÖSY Alajos (1970): Latin-magyar kéziszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó.

•

GYÖRKÖSY Alajos (1970): Magyar-latin kéziszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó.

•

HABSBURG JÓZSEF főherceg – PONORI THEWREWK Emil (szerk.) (1888):
Czigány nyelvtan. Romano csibákero sziklaribe. Budapest: Magyar Tudományos
Akadémia

•

HAGÈGE, Claude (2000): Halte à la morte des langues! Paris: Odile Jacob.

•

HALWACHS, Dieter W.(1996.): Die Verschiftlichung des Roman. In: Grazer
Linguistische Studien 45. sz. p. 1-32. (=Arbeitsbericht II. des Roman Projekts)

•

HALWACHS, Dieter W. (1998): Amaro vakeripe Roman hi = Unsere Sprache ist
Roman. Texte, Glossar und Grammatik der burgenländischen Romani-Variante.
Klagenfurt/Celovec: Drava Verlag.

•

HANCOCK, Ian F. (1970): Is Anglo–Romanes a Creole? In: Journal of the Gypsy
Lore Society. 3rd Series Bd. 49.p. 41-44.

•

HANCOCK, Ian F. (1975): Problems in the Creation of a Standard Dialect of
Romanès. In: Working Papers in Sociolinguistics, 25. sz. Austin-Texas: Southwest
Educational Development Laboratory.

•

HANCOCK, Ian F. (1979): Romani Sociolinguistics: The Hague-Paris-New York In:
International Journal of the Sociology.

•

HANCOCK, Ian F. (1985): Stories of My Grandfather. In: Lacio Drom, supplement to
no. 6 pp. 53-60.

•

HANCOCK, Ian F. (1993): A Grammar of Vlach Romani. London-Austin:
Romanestan Publications (Manchaca-Texas)

•

HANCOCK, Ian F. (1995): On the Migration and Affiliation of the Dômba: Iranian
Words in Rom, Lom and Dom Gysy. In: Current Issues in Linguistic Theory (szerk:)

134

Matras, Y.: Romani in Contact. The History, Structure and Sociology of a Language.
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, Vol. 126. p. 25-51.
•

HANCOCK, Ian F. (1997): George Borrrow’s Romani. In: MATRAS, Y.- BAKKER,
P - H. Kyuchukov (szerk.): The typology and dialectology of Romani. Amsterdam: J.
Benjamins. p. 199-214.

•

HANCOCK, Ian F. (2000): The emergence of Romani as a koïné outside of India.

•

In: ACTON, Thomas A.(szerk.): Scholarship and the Gypsy Struggle: Commitment in
Romani Studies. London: Romanestan Publications

•

HATÁROZAT: „A rromani ábécé” In: Amaro Drom 3. sz. 1998. – romani és magyar
nyelven, több aláíróval.

•

HARMATTA JÁNOS (1962): The Gipsies [sic!] in Hungary. In: Gypsies, forgotten
child of India. Delhi: Chaman Lal p. 84-98.

•

HAUGEN, Einar (1959): Planning for a standard language in modern Norway. In:
Anthropological Linguistics, 8--21.

•

HAUGEN, Einar (1966a): Dialect, language, nation. In: American Anthropologist 68,
922--935.

•

HAUGEN, Einar (1966b.): Linguistics and language planning. In: W. Bright (szerk.),
Sociolinguistics, 50-71. The Hague: Mouton.

•

HAUGEN, Einar (1983): The Implementation of Corpus planning: Theory and
Practice.

•

In: J. Cobarubbias, - J. A. Fisman (szerk.) Progress in Language Planning. Mouton.
Berlin, New York, Paris. 269-89.

•

HAUGEN, Einar (1987): Language Planning. In: U. Ammon, N. Dittmar és K. J.
Mattheier (szerk.), In: Sociolinguistics, 626--637.

•

HAUGEN, Einar (1998): Nyelvészet és nyelvi tervezés. In: Tolcsvay Nagy Gábor:
Nyelvi tervezés. Budapest: Universitas Kiadó p.11.-31.

•

HEGYI Ildikó (1997): Recenziók a mindszenti cigánytelepről. In: Romológiai
Közlemények, I. p. 17-31. Kiadja: Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola
Romológia Tanszéke

135

•

HEGYI Ildikó (1998): Cigány népmesék pedagógia adaptációja. in: Romológiai
Közlemények II p. 37-42. Kiadja: Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola
Romológia Tanszéke

•

HEGYI Ildikó (2001): Mesemondás hagyományőrző közösségekben. In: Medicina et
Linguistica VIII. Szakmai lektor: Szépe György egyetemi tanár Budapest:
Semmelweis Egyetem p. 95-108.

•

HEGYI Ildikó (2001): Roma népismereti tankönyv kutatásmódszertani vizsgálata. In:
Szarka Péter (szerk.): Add meg, Isten, add meg, amit kérek tőled.

Romológiai

Tanulmányok.
•

Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar Békéscsaba – Szarvas p. 91-102.

•

HEGYI Ildikó (2001): Az életfordulókhoz kötődő szokások a roma családokban
(részlet a népismereti tankönyvből). In: Szarka Péter (szerk.): Add meg, Isten, add
meg, amit kérek tőled. Romológiai Tanulmányok.

Tessedik Sámuel Főiskola

Pedagógiai Főiskolai Kar Békéscsaba – Szarvas p.103-117
•

HEGYI Ildikó (2002): Romani (cigány) szövegek korpuszelemzése. In: Nyelvi Mérce.
Nyelvvizsgáztatók és Nyelvtanárok Lapja II. évf. 1-2. sz. Budapest: Idegennyelvi
Továbbképző Központ p.73 – 78.

•

HEGYI

Ildikó

(2003):

Kreol

nyelv-e

a

cigány?

In:

Segédkönyvek

a

NyelvészetTanulmányozásához XXIV. In: Természetes nyelvek - mesterséges nyelvek
(szerk. és lektorálta Gecső Tamás) Budapest: Tinta Könyvkiadó. p. 55-68.
•

HEGYI

Ildikó (2004): A cigány nyelv modern nyelvvé válásának lehetőségei.

Possibilities of the modernization of Romani. In: Bódi Zsuzsanna (szerk.): Egyén és
közösség. Individual and Community. Magyar Néprajzi Társaság: Budapest. Magyar
és angol nyelven. (Cigány Néprajzi Tanulmányok / Studies in Roma (Gypsy)
Ethnography, 12.)
•

HEGYI Ildikó (2009): Lovári /cigány írásbeli feladatok középfokú nyelvvizsgára.
Kaposvár: Dávid Kiadó

•

HEINSCHINK, Mozes F. (1978):

La langue tsigane parlée én Autriche et en

Yugoslavie. In: Études Tsiganes 24 (1): 8-20
•

HEINSCHINK, Mozes F. (1993) "Ich esse deine Leber." Der Sprachwissenschaftler
Mozes Heinschink im Gespräch. in: Buchkultur, Kultur der Zigeuner 19/1, S. 10-13.

136

•

HEINSCHINK, Mozes F. (1994): E Romani Čhib - Die Sprache der Roma. In: M. F.
Heinschink, - Hemetek, U. (kiadja): Roma, das unbekannte Volk: Schicksal und
Kultur. Wien: Böhlau Verlag. p.110-128.

•

HELTAI Pál: A fordító és a nyelvi normák I.-III. In: Magyar Nyelvőr (2004) 128. 4. p. 407-434.; (2005) 129. 1, - p. 30-58; (2005) 129, 2. – p. 165-172. pp. 407-434

•

HERMAN

József

–

IMRE

Samu:

Nyelvi

változás

–

nyelvi

tervezés

Magyarországon.In: Magyar Tudomány, 1987/7-8. 513–531
•

HORGER Antal (1914): A nyelvtudomány alapelvei. (Bevezetés a nyelvtudományba).
Budapest, 2. javított kiadás: 1926.

•

HUSZÁR Ágnes (2004): A nyelvhalál In: Iskolakultúra 9: 48–64.

•

HUTTERER Miklós (1964): A romani (cigány) nyelvjárások magyar elemei. In:
Budapest: Különnyomat, Nyelvtudományi Értekezések 40. sz. p. 139-147.

•

HUTTERER Miklós – MÉSZÁROS György (1967): A lovāri cigány dialektus leíró
nyelvtana hangtan, szóképzés, alaktan, szótár. In: Budapest: Magyar Nyelvtudományi
Társaság Kiadványai 117. sz.

•

HÜBSCHMANNOVÁ, Milena (1974): Základy romštiny.

Praha: Akademia

nakladatelství
•

HÜBSCHMANNOVÁ, Milena - ŠEBKOVÁ, Hana – ŽIGOVÁ, Anna (1991):
Romsko- Łesky a Česko-romsky kapesní slovník. Praha: Státní pedagogické
nakladatelství

•

HÜBSCHMANNOVÁ, Milena (1995): Trial and Error in Written Romani on the
Pages of Romani Periodicals. In: Matras, Y. (szerk.): Romani in Contact. The History,
Structure and Sociology of a Language. Amsterdam: John Benjamins Publishing

•

HÜBSCHMANNOVÁ, Milena (1997a): Causatives in Slovak and in Hungarian. In:
Matras, Y.-Bakker, P.- Kyuchukov, H.(szerk): The Typology and Dialectology of
Romani. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company

•

HÜBSCHMANNOVÁ, Milena (1997b): Romští hudebníci v Indii I. In: Romano
džaniben Vol. 4. szám No. 3-4.

•

HÜBSCHMANNOVÁ, Milena – BUBENÍK Vit (1998): Deriving inchoatives and
medipassives in slovak and hungarian Romani. In: Grazer Linguistische Studien 50.
p. 29-44.

137

•

HYMES,

Dell

(szerk.)

(1971):Pidginization

and

Creolization

of

Languages.Cambridge: Cambridge University Press
•

IGLA, Birgit (1989): Kontaktreduzierte Sprachwandelphänomene von Ajia Arvara
(Athen). In: Bochum-Essener Beiträge zur Sprachwandelforschung Band VII.
Bochum: Universitätsverlag N. Bockmeyer

•

IGLA, Birgit (1991): Probleme der Standardisierung des Romani. In:Bochum-Essener
Beiträge zur Sprachwandelforschung Band X.

Bochum: Universitätsverlag

N.

Bockmeyer
•

IGLA, Birgit (1996): Das Romani von Ajia Varvara. Deskriptive und historischvergleichende

Darstellung

eines

Zigeunerdialekts.

In:

Balkanologische

Veröffentlichungen Bd. 29. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag
•

IHNÁTKO György (1877): Czigány nyelvtan. Losonc.

•

IVANOV, Vjacseszlav V. (1992): Reconstructing the Past. Intercom, Los Angeles:
University of California. 15, 1,

•

IVERSEN, Ragnvald (1944): The Romany language in Norway. Secret languages in
Norway. – Part I. Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.Filos. Klasse 2, p.1-275.

•

IVERSEN, Ragnvald (1945): The Rodi (Rotwelsch) language in Norway: Secret
languages in Norway. Part II. Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i
Oslo. II. Hist.-Filos. Klasse 2, p. 1- 267.

•

JANURIK Tamás (2010): A romani nyelv alapjai (La romānya shībake fundura)
Budapest: Ad Librum

•

JARMAN, A.O.H., and E. JARMAN (1991): The Welsh Gypsies: Children of Abram
Wood. Cardiff,

•

JEŠINA, Josef (1886): Romani čib oder die Zigeuner-Sprache. (Grammatik.
Wörterbuch. Chrestomathie) 3. verm. Aufl. Leipzig: List und Francke VI.

•

JONES, Mari C. (1998): Language Obsolescence and Revitalization: Linguistic
Change in Two Sociolinguistically Contrasting Welsh Communities. Oxford
University Press.

•

JONES, R. O.(1993): The Sociolingvistics of Wales. In: Ball, M. J. – Fife. (szerk.):
The Celtic Languages (London-New York)

138

•

JUHÁSZ János (1986): A nyelvészet szerepe a norma alakulásában. In: Fülei-Szántó
Endre (szerk.): Norma – átlag – eltérés. Pécsi Akadémiai Bizottság. 69-74. pp.

•

KÁLLAI Ernő (szerk.): (2003): A magyarországi cigány népesség helyzete a 21.
század elején. Kutatási gyorsjelentések: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató
Intézet

•

KÁLMÁN László (2000): Szavak diszkriminációja In: Népszabadság 03. 23.
csütörtök, 12. old.

•

KÁLMÁN

László (2004): A nyelvművelés mint áltudomány. In: Büky László

(szerk): A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI. (Nyelvleírás és
nyelvművelés, nyelvhasználat, stilisztika. Szeged (63–82p.)
•

KÁLMÁN László (2005.05.13.): A pincei bogár. In: Élet és Irodalom 49.
évfolyam.19. szám

•

KORNAI András – KÁLMÁN László: Nemzeti nyelv – nemzetközi nyelvtudomány.
In: Nyelvtudományi Közlemények 19991. 147–155 p.

•

KASSAI Ilona (1992): Réger Zita: Utak a nyelvhez. In: Magyar Nyelvőr 116. évf. 4.
sz. p. 469 – 474.

•

KASSAI Ilona (1998): Fonetika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

•

KATONA

Lucia

(szerk.)

(2000):

Tájékoztató

az

ITK

„ORIGÓ”

nyelvvizsgarendszeréről. ITK szakmai munkaközössége Budapest: ITK, p.18-19.
•

KEMÉNY István (1974): A magyarországi cigány lakosság. In: Valóság 17. évf. 1. sz.
Budapest: p. 63-72.

•

KEMÉNY István (szerk.)(2000): A magyarországi romák. In: Változó Világ 31. köt.
Budapest: Press Publica

•

KEMÉNY István - JANKY Béla (2003): A 2003. évi cigány felmérésről. In: Kállai
Ernő (szerk.): A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. század elején. Kutatási
gyorsjelentések, Budapest: MTA Etnikai- nemzeti Kisebbségkutató Intézet.

•

KENRICK, Donald S. (1977) review of G. Mészáros: (1976) The Cerhāri Gypsy
dialect. In: Journal of the Gypsy Lore Society 4th S. 1.

•

KENRICK, Donald S. (1979): Romani English. In: Hancock, Ian F. (szerk.): Romani
sociolinguistics. In: International Journal of the Sociology of Language 19. p.111-120

139

•

KENRICK, Donald – PUXON, Grattan (1996): Bibaxtale Berša. Madrid: Editorial
Presencia Gitana

•

KISS Jenő (1995): Társadalom és nyelvhasználat: szociolingvisztikai alapfogalmak.
Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

•

KNOBLOCH, Johann (1953): Romāni Texte aus Burgenland. Berichte, Erzählungen
und Märchen der burgenländischen Zigeuner, aufgezeichnet, übersetzt und mit
sprachlichen Bemerkungen versehen. In: Burgenländische Forschungen. Eisenstadt:
Heft 24.

•

KOCHANOWSKI, Jan (1963): Gypsy Studies. vol. 1-2. In: Isata Pitaka Series IndoAsian Literatures New Delhi: International Academy of Indian Culture.

•

KOGĂLNICEANU, Mihail (1837): Esquisse sur l’histoire, les moeurs et la langue des
cigains. Connus France sous le nom de Bohemiens suivie d’un recueil de sept cents.
Berlin: Behr Koll. 6.

•

KOGĂLNICEANU, Mihail (1976): Dezrobirea tiganilor, stergerea privilegilor
boieresti, emanciparea taranilor. Discurs rostit In Academia Romana. In: A. Zub, ed.
Opere 2. Bucharest: Editura Academiei RSR, pp. 603-635.

•

KOLOMPÁR Hajnalka (2005): Szexizmusok a lovári nyelvben In: „Nemek és
nyelvek” kerekasztal-beszélgetés, MANYE XIV. Miskolc, 87-90. pp.

•

KOLOMPÁR Hajnalka szerk. (2010): Amare vorbi (A mi szavaink) Kiadó: Savaria
Rehab-Team

•

KONTRA Miklós (1992): Bomlott gondolkodású magyarok? In: Új Szó 1993.
december 23. 4.

•

KONTRA Miklós (1993): Hogyan válasszunk le ötmillió magyart a nemzet testérõl?
In: Szivárvány 14/40, 123-130.

•

KONTRA Miklós (1994): Milyen hatása van a mai magyar nyelvmûvelésnek? In:
Magyar Nyelv 90, 333--345.

•

KONTRA Miklós (1997): Szlovákiában szlovákul - Amerikában angolul. In: Valóság
1997/5, 60-72.

•

KONTRA Miklós és Saly Noémi (szerk.). (1998): Nyelvmentés vagy nyelvárulás?
Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. Budapest: Osiris

140

•

KORITSCHNYÁK Jakab (1887): Fundamentum linguae Zingaricae. Kiadja: József
főherceg, In: Egyetemes Philologiai Közlöny XI. p. 705-731.

•

KOSTOV, Kiril (1962): Aus der Syntax der Zigeunersprache Bulgariens. In:
Balkansko Ezikoznanie IV. S. p.131-146.

•

KOSTOV, Kiril (1973): Zur Bedeutung des Zigeunerischen für die Erforschung
grammatischer Interferenzerscheinungen. In: Balkansko Ezikoznanie XVI, S. p. 99113.

•

KOSTOV, Kiril (1996): Rezension: Wörterbuch Romani-Deutsch-Englisch für den
südosteuropäischen Raum. In: Grazer Linguistische Studien 46. Herbst.

•

KOVALCSIK Katalin - RÉGER Zita (1995): A tudomány mint naív művészet.In:
Kritika, febr. p. 31-34.

•

KOVALCSIK

Katalin-

KUBÍNYI

Zsuzsa

(2000):

A

csenyétei

daloskert:

Magyarcigány iskolai énekeskönyv. Pécs: Gandhi Közalapítványi Gimnázium és
Kollégium
•

KURTIÀDE, Marcel (1994): Sikavipen sar te siklŏn e ćhavorre e śirpustikaça. MidiPyrénées Toulouse Cedex: Centre National de Documentacion pédagogique.

•

KYUCHUKOV, Hristo (1995): review of Norbert Boretzky: 1993 Bugurdži:
deskriptiver historischer Abriss eines Romani Dialekts. Wiesbaden: Harrasowitz

•

In: Journal of the Gypsy Lore Society 5th S.

•

KYUCHUKOV, Hristo (1999): Acquisition of Romani morphology. In: Grazer
Linguistische Studien 51: p. 83–94.

•

KYUCHUKOV, Hristo - BAKKER, Peter (1999): A note on Romani words in the gay
slang of Istanbul. In: Grazer Linguistische Studien p. 51- 95.

•

LABOV, William. 1972. The logic of non-standard English. In: P. P. Giglioli (szerk.),
In: Language and Social Context. 283--307. Harmondsworth: Penguin.

•

LABOV, William (1982): Objectivity and commitment in linguistic science: The case
of the Black English trial in Ann Arbor. In: Language in Society 11, 165--201.

•

LANSTYÁK István (1993a). Álom és valóság között. Gondolatok nyelvünk
egységérõl. In: Irodalmi Szemle 1993/3, 58-69; 1993/4, 64-74.

•

LAZICZIUS Gyula (1939): Magyar nyelvtudományt! In: Magyar Nyelv 35. 129–
135p

141

•

LELAND, Charles G. (1874): The English Gypsies and their language. London:
Trübner and Co. [reprint Detroit:1968. Gale Research Company]

•

LIÉGEOIS, Jean-Pierre (2002): Kisebbségek és oktatás –cigányok az iskolában.
Centre de recherches tsiganes, Budapest: Pont Kiadó.

•

LORIMER, Edith O. (1939): Language Hunting in the Karakorum. London: George
Allen and Unwin Ltd.

•

LŐRINCZE Lajos (1953): A nyelvmûvelés elvi kérdései. In: Nyelv és élet. 151-171.
Budapest: Művelt Nép.

•

LŐRINCZE Lajos (1980): Emberközpontú nyelvművelés. Budapest: Magvetõ.

•

LUCASSEN,

Leo

(1996):

Zigeuner.

Die

Geschichte

eines

polizeilichen

Ordnungsbegriffes in Deutschland 1700-1945. Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag.
•

LIÉGEOIS,

Jean-Pierre.

(1985):

Tsiganes

et

Voyageurs

=

Gypsies

and

Travellers.Strasbourg: Conseil de l’Europe.
•

LIÉGEOIS, Jean-Pierre (1994): Roma, Gypsies, Travellers. Strasbourg: Council of
Europa Press.

•

MacALISTER, R. A. S. (1914): The Language of the Nawar or Zutt: the Nomad
Smith of Palestine. Edinburgh: Constable. In: Gypsy Lore Society Monograph No. 3.

•

MacLANE, Merrill F. (1977): The Calo of Guadix: a surviving Romany lexikon. In:
Anthropological Linguistics. 19. p. 303.-319.

•

MANUSH, Leksa. (May-June, 1981): Folk lor Latyshskikh Tsygan. In: Sovetskaya
Etnografiya. Vol. 3, pp. 113-123.

•

MARTA, Claudio (1979) A Group of Lovara Gypsies Settle Down in Sweden. An
Analysis of their Acculturation, Stockholm: IMFO-Gruppen, University of Stockholm.

•

MARUSHIAKOVA, Elena. (1992): Ethnic Identity among Gypsy Groups in Bulgaria.
In: Journal of the Gypsy Lore Society. Fifth Series, Vol. II, No. 2: pp. 95-115.

•

MARUSHIAKOVA, E. (January-April 1992): Gruppi e organizzazioni zingare in
Bulgaria e il loro atteggiamneto verso l’impegno politico. In: Lacio Drom 28: pp. 5163.

•

MARUSHIAKOVA, E., et al. The Ethnic Situation in Bulgaria: Research in 1992.
Sofia: Club 90 Publishers, 1993.

142

•

MARUSHIAKOVA, Elena and Vesselin Popov (1995): Tsiganite na Bulgariya/ The
Gypsies of Bulgaria: Problems of the Multicultural Museum Exhibition. Sofia: CLUB
90 Publishers,

•

MARUSHIAKOVA, Elena and Vesselin Popov (1994.): Studii Romani. Vol. In:
Minority Studies Society. Sofia: Club 90 Publishers,

•

MARUSHIAKOVA, Elena and Vesselin Popov (1993.): Tsiganite v Bulgariya.
Sofiya: Izdatelstvo Klub 90,

•

MASTANA, Sarabjit – PAPIHA, Surinder (1992): Origin of the Romany Gypsies –
Genetic Evidence. In: Zeitschrift für Morphologische Anthropologie 79. évf. 1. szám
p. 43- 51.

•

MARKOVICS Sándor (1886): Czigány szók a magyarban. In: Magyar Nyelvőr. p.
497-502.

•

MATRAS, Yaron (1994a): Structural Balkanism in Romani. In: REITER, N. –
HINRICHS U. van LEEUWEN – TURNOCOVA (szerk.): Sprachlicher Standard und
Substandard in Südosteuropa und Osteuropa. Harrasowitz, Berlin / Wiesbaden. 195210.

•

MATRAS, Yaron (1994b): Untersuchungen zu Grammatik und Diskurs des Romanes:
Dialekt der Kelderaša/Lovara. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag

•

MATRAS, Yaron, - BAKKER, Peter, - KYUCHUKOV, Hristo (szerk) (1997): The
Tipology and Dialectology of Romani. John Benjamkins, Amsterdam.

•

MATRAS, Yaron (1998a): Para-Romani revisited.

In: Matras, Y. (szerk.): The

Romani Element in Non-Standard Speech. Sondersprachenforschung Bd 3.
Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, p. 1-27.
•

MATRAS, Yaron (1998b): Subject Clitics in Sinti. In: Acta Linguistica Academicae
Scientiarum Hungaricae

•

MATRAS, Yaron (2002): Romani. A linguistic Introduction. Cambridge University
Press. Cambridge.

•

MATRAS, Yaron (2005): The classification of Romani dialects: A geographical –
historical perspective. In: AMBROSCH, Gerd – SCHRAMMEL, Barbara HALWACHS, DieterW. (eds.), General and Applied Romani Linguistics. Lincom
Europa Munich. 7-22. pp.

143

•

MAXIMOFF, Matéo (1995): Nouveau Testament en kalderach.

Paris: Alliance

Biblique Universelle
•

MAYERHOFER, Claudia (1986) Lovara in Wien. Wien: Kulturamt der Stadt Wien.

•

MAYERHOFER, Claudia (1990) Zigeuner in Wien. Varnas, Dschatis, Lovara und
Sinti, in: Gronemeyer, Reimer / Rakelmann, Georgia A. (eds.) Tsiganologische
Studien 2. Gießen, S. 3-42.

•

MEZEY Barna - POMOGYI László-TAUBER István (1986): A magyarországi
cigánykérdés dokumentumokban 1422-1985. Budapest: Kossuth Könyvkiadó

•

MÉSZÁROS György (1976): The Cerhāri Gypsy Dialect. In: Acta Orientalia
Academicae Scientiarum Hungaricae XXX. p. 351-367.

•

MÉSZÁROS György (1978): La langue tsigane en Hongrie. In: Études Tsiganes 1. sz.
p. 29-33.

•

MÉSZÁROS György (1980): A magyarországi szinto cigányok.

In: Magyar

Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 153.
•

MIKLOSICH, Franz Xaver (1872): Die slavischen Elemente in den Mundarten der
Zigeuner. In: Über die Mundarten und die Wanderungen der Zigeuner Europa’s
I.Wien: Denkschriften der philosoph.-histor. Classe der kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften, Band XXI.

•

MIKLOSICH,

Franz

Xaver

(1872–1984)

Beiträge

zur

Kenntniss

der

Zigeunermundarten. Wien: in "Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften", 1874 (vol. I-II), 1876-1878 (vol. III. - IV.) Wien: Commission bei
Karl Gerold’s Sohn.
•

MISRA, Satya S. (1992): The Aryan Problem: a Linguistic Approach. New Delhi:
Munshiram Manoharlal.

•

MOONEN, Frans (1997): Ciganos Calon no Sertão da Paraíba, Brasil. Recife:
privately printed.

•

MORRIS-JONES, J.(Oxford): A Welsh Grammar, Historical and Comparative.
Oxford.

•

MÓRITZ György (szerk.) (1986): Anekdoten allerlei zum lesen Zwei Kinder, drei
Nüsse, drei Diebe Kurzgeschichten und Anekdoten. Idegen Nyelvi Kiskönyvtár,
Német nyelvi olvasmányok 1-4. 3. kiadás. Budapest: Tankönyvkiadó

144

•

MÜNSTER, Sebastian (1550): Cosmographie universalis. Universalis. Basel: Heinrich
Petri, [French edition, La Cosmographie universelle de tout le monde, augmentee,
ornee et enrichie par Francois de Belleforest, Paris, 1575].

•

NAGY Pál (1998): A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában.
Kaposvár: Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola

•

OKELY, Judith (1983): The Traveller-Gypsys. Cambridge: The University Press

•

OKELY, Judith. (1975.): Gypsy Women: Models in Conflict, In: Shirley Ardener,
ed., Perceiving Women. New York: John Wiley & Sons,

•

OKELY, Judith M. (1983.): The Traveller-Gypsies. Cambridge: Cambridge
University Press,

•

ORSÓS Anna: (1997a): A magyarországi cigányok nyelvi csoportjai. In: Cigány
Néprajzi Tanulmányok 6. Budapest

•

PÁLMAINÉ ORSÓS Anna (2001) – A beás nyelv állapota – Iskolakultúra 2001/12
58-65 p.

•

PÁLMAINÉ ORSÓS Anna (2004) A beás nyelv szociolingvisztikai helyzete – Friss
kutatások a romológia körében, PTE BTK Romológia Tanszék Gypsy Studies –
Cigány Tanulmányok Pécs (15-25 p.)

•

PÁLMAINÉ ORSÓS Anna (2005a) A cigány nyelvek a hazai köz-és felsõoktatásban
– Helyzetkép és javaslatok a cigány nyelvek oktatására és fejlesztésére – szakértõi
anyag a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal megbízásából

•

PÁLMAINÉ ORSÓS Anna (2005b): A nyelvi másság dimenziói: A beás nyelv
megőrzésének lehetőségei 186-194. In: Educatio, 14. évf. 1. sz.

•

PÁLMAINÉ ORSÓS Anna (2006a): A magyarországi beás nyelv oktatási és
nyelvtervezési kérdései. In: KB 120 – A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti
Zoltán és Komlósy András tiszteletére (szerk): Kálmán László. MTA Nyelvtudományi
Intézet Tinta Könyvkiadó, Budapest. (67-86 p)

•

PÁLMAINÉ

ORSÓS

szociolingvisztikai

Anna

nyelvpolitikai

(2006b):

A

magyarországi

megközelítése.

In:

cigány

Ismeretek

a

nyelvek
romológia

alapképzési szakhoz. (Szerk): Forray R. Katalin, Bölcsész Konzorcium Budapest,
2006. (93-109 p)

145

•

PÁLMAINÉ ORSÓS Anna (2007a): A beás nyelv megõrzésének lehetõségei. In:
Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében. Nemzeti Tankönyvkiadó

•

PÁLMAINÉ ORSÓS Anna (2007b): A beás nyelvről In: Cigány nyelvek és
közösségek a Kárpát-medencében. Nemzeti Tankönyvkiadó

•

ORSÓS Anna – KÁLMÁN László (2009): Beás nyelvtan In: Segédkönyvek a
Nyelvészet Tanulmányozásához 97. MTA Nyelvtudományi Intézet Budapest: Tinta
Könyvkiadó

•

PÁLMAINÉ ORSÓS Anna – LAKATOS Szilvia (2009): A cigány nyelvek a
magyarországi közoktatásban – Kutatási beszámoló, Kézirat.

•

PANAITESCU, P.N. (April 1941): The Gypsies in Wallachia and Moldavia: A
Chapter of Economic History. Translated by Doris Hardman. In: Journal of the Gypsy
Lore Society. Third Series, Vol. XX, No. 2 pp. 58-72.

•

PAP Mária és PLÉH Csaba (1972a) A szociális helyzet és a beszéd összefüggései az
iskoláskor kezdetén. In: Valóság 15/2, 52—58.

•

PAP Mária és PLÉH Csaba (1972b). Nyelvhasználat és társadalmi helyzet. In:
Szociológia 1, 211—234.

•

PAPP Gyula (1982): A beás cigányok román nyelvjárása, Pécs: JPTE Tanárképző Kar
In: VÁRNAGY Elemér (szerk.): Tanulmányok a cigány gyerekek oktatásávalnevelésével foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból V.

•

PAPP Gyula (1982): Beás – magyar szótár Pécs: JPTE Tanárképző Kar In: Várnagy
Elemér (szerk.): Tanulmányok a cigány gyermekekkel foglalkozó munkacsoport
vizsgálataiból VI.

•

PAPP Gyula (2000): A beás (teknővájó) cigányok újlatin nyelve: Egy nyelv útja a
latintól a beásig. In: Forray R. Katalin (szerk.): Romológia - Ciganológia. Dialóg
Budapest-Pécs: Campus Kiadó p. 207.-220.

•

PAPP János (2003): Sityu romanes! = Tanulj cigányul!

2. átdolgozott kiadás.

Csorvás: Gandhi Nyelvstúdió
•

PASPATI, Georgios Alexandros (1973): Études sur les Tchinghianés ou Bohémiens
de L’Empire Ottoman. Osnabrück: Reprint der Erstausgabe von 1870.

•

PÉNTEK János (1994): Normagondok Erdélyben. In: Magyar Nyelvőr 133-146. pp.

146

•

PLÉH Csaba (1995): On the dynamics of stigmatization and hypercorrection in a
normatively oriented language community. In: International Journal of the Sociology
of Language 111, 31-45.

•

POTT, August Friedrich (1844-45): Die Zigeuner in Europa und in Asien.
Ethnographischlinguistische Untersuchung vornehmlich ihrer Herkunft und Sprache,
nach gedruckten und ungredruckten Quellen. V. 1.-2. T. Halle: Heynemann.

•

PUCHMAYER, Anton Jaroslaw (1821): Romàni Čhib, das ist: Grammatik und
Wörterbuch der Zigeunersprache nebst einigen Fabeln in derselben. Dazu als Anhang
die Hantýrka oder die Čechische Diebessprache. Prag

•

RÉGER Zita (1987): Nyelvi szocializáció és nyelvhasználat a magyarországi cigány
nyelvi közösségekben.

In: Műhelymunkák a nyelvészet és társtudományai köréből

Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézete III. sz. p. 31-89.
•

RÉGER Zita (1988): A cigány nyelv: kutatások és vitapontok. In: Műhelymunkák a
nyelvészet és társtudományai köréből. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézete. IV.
szám p.155-178.

•

RÉGER Zita (1988): Szempontok a cigány gyermeknyelvi korpusz elemzéséhez. In:
Beszédkutatás '98 Beszéd, spontán beszéd, beszédkommunikáció. Budapest: MTA
Nyelvtudományi Intézete.

•

RÉGER Zita (1990):Utak a nyelvhez: Nyelvi szocializáció, nyelvi hátrány. Budapest:
Akadémiai Kiadó.

•

RITOÓK Zsigmond (2002): Nyelv-nyelvvédelem-oktatás. In: Magyar Tudomány 2.
177. p.

•

ROMÁN, Mercedes (1995): El dialecto Gitano-Español, Caló: Análisis semántico del
léxico conservado en la provincia de Valladolid. In: Neuphilologische Mitteilungen
96. p. 437-451.

•

ROMANO RÁCZ Sándor (1994): Kárpáti cigány – magyar, magyar – cigány szótár és
nyelvtan. Budapest: Balassi Kiadó

•

ROSTÁS-FARKAS György - KARSAI Ervin (1991): Cigány - magyar, magyar cigány szótár. Budapest: Kossuth Könyvkiadó

•

ROSTÁS Mihályné (1999): Lujza meséi: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cërhár
cigány népmesék. Budapest: Magyarországi Cigányok Nyelvőrző Egyesülete

147

•

RÜDIGER, Johann, Christian (1782): Von der Sprache und Herkunft der Zigeuner aus
Indien Nachdruck der Ausgabe. Leipzig: 1782. Mit einer Einleitung von Harald
Haarmann. Hamburg:1990.

•

SALO, Matt T. (szerk.): 100 years of Gypsy Studies. Publication Number 5.
Maryland: Cheverly, p. 145-150. In: Gypsy Lore Society

•

SALVI, Sergio (1975): Le lingue tagliate. Storia delle minoranze linguistiche in Italia.
Rizzoli Editore, Milano

•

SAMPSON, John (1907a): Gypsy Language and Origin. In: Journal of the Gypsy Lore
Society New Series 1: p.4-22.

•

SAMPSON, John (1907b): The Gypsies of Persia. Review of P. Molesworth Sykes.
1902 Anthropological Notes on Southern Persia. In: Journal of the Anthropological
Institute of Great Britain and Ireland 32.

•

SAMPSON, John (1911): Jacob Bryant: being an analysis of his Anglo-Romani
Vocabulary, with a discussion of the place and date of collection and an attempt to
show that Bryant, not Rüdiger, was the earliest discoverer of the Indian origin of the
Gypsies In: Journal of the Gypsy Lore Society, New Series 4.

•

SAMPSON, John (1914): Reviews of the Gospel According to St. Luke translated into
Bulgarian Romani by Bernard Gilliath-Smith with some notes upon the dialect. In:
Journal of the Gypsy Lore Society, New Series, 7,

•

SAMPSON, John (1923a): On the Origin and Early Migrations of the Gypsies. In:
Journal of the Gypsy Lore Society, 3rd Series. Vol. II. No, 3. p. 156-169.

•

SAMPSON, John (1926): The Dialect of the Gypsies of Wales. Oxford: Clarendon
Press. (reprinted 1968).

•

SAMPSON, John (1927): Notes on Professor R. L. Turner’s «The position of Romani
in Indo-Aryan» In: Journal of the Gypsy Lore Society. 3rd Series 6. p.57-68

•

SAMPSON, John (1928): The Ghagar of Egypt: a chapter in the history of Gypsy
migration In: Journal of the Gypsy Lore Society. 3rd Series. 7. p. 78-90

•

SANDFELD, Kristian (1930): Linguistique Balkanique.

Problèmes et Résultats

Collection Linguistique publiėe par La Sociėté de Linguistique de Paris.- XXXI. Paris:
Librairire Ancienne Honoré Champion, Édouard Champion 5, quai malaquais, 5.

148

•

SÁNDOR Klára (2001a). Nyelvművelés és ideológia. In: Sándor (szerk). 2001a, 153216.

•

SÁNDOR Klára (2001b). Language cultivation in Hungary: further data. In: Sándor
szerk. 2001b.

•

SÁNDOR Klára szerk. (2001a). Nyelv, jog, oktatás, Szeged: JGyF Kiadó.

•

SÁNDOR Klára szerk. (2001b). Issues on Language Cultivation. Szeged: JGyF Kiadó.

•

SÁNDOR

Klára

(2002):

Nyelvművelés

nálunk

és

más

nemzeteknél.

In:

Társadalomkutatás, 20, 121–149.
•

SAPIR, Edward (1929b): The Status of Linguistics as a Science. In: Language 5. p.
207-214.

•

SARĂU, Gheorghe (1991): Limba romani (Tigănească). Manual pentru clasele de
învăţători ale Şcolilor Normale. R.A.-Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică,

•

SCHUCHARDT, Hugo (1881): Die Cantes Flamencos. In: Zeitschrift für Romanische
Philologie 5. p. 249-322.

•

SHAIP, Jusuf (’990): On the Relation of Turkish, Greek, and French to Romani and a
Romani Linguistic Purism.

•

SILVERMAN, Carol. “Bulgarian Gypsies: Adaptation in a Socialist Context.” In:
Nomadic Peoples. Nos. 21-22 (December 1986): pp. 51-62.

•

SKALIČKA, Vladimír (1968a): Über die Typologie der Balkansprachen. In: Les
études balkaniques tchéchoslovaques III. p. 27–33.

•

SKALIČKA,

Vladimír

(1972):

Über

die

typologische

Eingliederung

der

Balkansprachen. In: Les études balkaniques tchéchoslovaques IV. p. 27–33.
•

SKALIČKA, Vladimír (1974): Typologischer Vergleich der Balkansprachen. In: Les
études balkaniques tchéchoslovaques V. p. 5–14.

•

SKUTNABB-KANGAS, Tove (1997): Nyelv, oktatás és a kisebbségek. Budapest:
Teleki László Alapítvány Könyvtára.

•

SKUTNABB – KANGAS, Tove (2000): Linguistic genocide in education – or
worldwide diversity and human rights? In: Lawrence Erlbaum, Mahwah, New Jersey
and London SOWA, Rudolf (1887): Die Mundart der slowakischen Zigeuner.
Göttingen.

149

•

STEWART, Michael Sinclair (1987): Igaz beszéd - avagy miért énekelnek az oláh
cigányok? In: Valóság, 1. sz. p. 49- 64.

•

STEWART, Michael Sinclair (1993): Daltestvérek: az oláhcigány identitás és
közösség továbbélése a szocialista Magyarországon.

Szociálpolitikai Értesítő

Könyvtára.Budapest: T-Twins Kiadó, MTA Szociológiai Intézet,

• STEWART, Michael (1997): The time of the Gypsies. Westview Press, Oxford.
•

STOJKA, Ceija (1988) Wir leben im Verborgenen. Erinnerungen einer RomZigeunerin, Wien: Picus.

•

STOJKA, Ceija (1992) Reisende auf dieser Welt. Aus dem Leben einer RomZigeunerin, Wien: Picus

•

STOJKA, Ceija (1993) "Die Lowara beim Schudro Paji". Ceija Stojka im Gespräch,
in: Buchkultur, Kultur der Zigeuner 19/1, S. 16-17.

•

STOJKA, Karl (1990) Ein Kind in Birkenau, Wien: Eigenverlag.

•

STOJKA, Karl (1994) Auf der ganzen Welt zu Hause. Das Leben und Wandern des
Zigeuners Karl Stojka, Wien: Picus.

•

STOJKA, Mongo (2000) Papierene Kinder. Glück, Zerstörung und Neubeginn einer
Roma-Familie in Österreich, Wien: Molden.

•

SULZ (1781): Geschichte des Transalpinischen Daciens. Wien. 8-r. 3 kötet. (A 2.
kötet 136–147. lapjain czigány szavak fordulnak elő.)

•

SULZ (In Anno 1787): Zigeuner-Liste und genaue Beschreibung des zum Schaden
und Gefahr des Gemeinen Wesens meistens in Schwaben, auch in Böhmen, Ungarn so
dann in denen Heszen Hanau-Lichtenbergischen Landen, und besonders bey
Pirmasens herum sich aufhaltenden- und herum vagirenden Räuber- und ZigeunerGessindels usw. Tübingen. 2-r. 88 l.

•

SZALAI

Andrea

(1992):

Szociolingvisztikai

szempontok

a

magyarországi

cigánykutatásban. In: Educatio 2. sz. p. 269-285.
•

SZALAI Andrea (1997a), A „mi” és az „ők” határai, avagy a beások belülről. In:
Régió 8. évf. 1. sz. 104-126.

•

SZALAI Andrea (1997b): A beások. Az etnikai identitás határai a nyelvhasználat
tükrében.In: Kritika 12, 7-9.

150

•

SZALAI Andrea (1998): A beások. In: Kovalcsik Katalin (szerk): Tanulmányok a
cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. Budapest: BTF-IFA-MKM, 1998,
359-370.

•

SZALAI Andrea (1999): Linguistic Human Rights Problems among Romani and
Boyash Speakers in Hungary with Special Attention to Education. In: Kontra Miklós;
Robert Phillipson; Tove Skutnabb-Kangas; Várady Tibor, (szerk.) Language: a Right
and a Resource. Approaching Linguistic Human Rights. 297–315. Budapest: Central
European University Press.

•

SZALAI Andrea (2007): Egységesség? Változatosság? A cigány kisebbség és a nyelvi
sokféleség. In: Bartha Csilla (szerk.): Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát –
medencében. 20-50.pp. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó

•

SZÉPE György (1969): Az alsóbb nyelvi szintek leírása. In: Általános Nyelvészeti
Tanulmányok 6. p. 359-466.

•

SZÉPE György (1996): A nyelvi jogokról a nyelvész szemével. In: Vigília, 7. 501509. p.

•

SZÉPE György - DERÉNYI András (1999): Nyelv, hatalom, egyenlőség:
nyelvpolitikai írások. Budapest: Corvina Kiadó

•

SZŐCSI Anna (1997): Tudnak-e cigányul a magyarországi cigány fordítók? In:
Amaro Drom 12. évf. p .20.

•

SZMODICS János (1836): A’ czigán nyelvnek némelly tulajdonságai más
nyelvekéhez képest’. Budapest: Tudománytár 9. p. 47-59.

•

SZTOJKA Ferenc (1890): Ő császári és magyar királyi fensége József főherczeg
magyar és czigány nyelv gyök-szótára. Románé álává. Iskolai és utazási használatra.
Kalocsa: X. Paks: 1890. (2. kiadás)

•

TALAGERI, Shrikant G. (1993): The Aryan Invasion Theory: a Reappraisal. New
Delhi: Aditya Prakashan.

•

TÁLOS Endre (1977): Oláhcigány szövegmutatvány. In: Acta Juvenum p. 295-302.

•

TÁLOS Endre (1980): Fonológiai szabálykölcsönzés a cigányban. In: Magyar
Fonetikai Füzetek 5. p.152-158.

•

TÁLOS Endre (1982): ‘ Purdé’ In: Magyar Nyelv 78. évf. 3. szám p. 336–338.

151

•

TÁLOS Endre (1983): Morfoszintaktikai szabálykölcsönzés a cigányban. In:
Nyelvpedagógiai Írások IV. sz.Budapest: MKKE Nyelvi Intézet p. 22-31.

•

TÁLOS Endre (1988): The language of Mihály Rostás. In: Katalin Kovalcsik: Mihály
Rostás, a Gypsy Story-Teller. In: Hungarian Gypsy Studies 5. Budapest: MTA
Néprajzi Kutatócsoport p. 191-201.

•

TÁLOS Endre (1988): Rostás Mihály nyelve. In: Kovalcsik Katalin (1988): A
mesemondó Rostás Mihály. Budapest: Hungarian Gypsy Studies 5. p.191-201.

•

TÁLOS Endre - KOVALCSIK Katalin (1989): Egy dalbetétes cigány népmese:
“Jávorfácska" In: Zenetudományi Dolgozatok.

Budapest: MTA Zenetudományi

Intézet p.189-205.
•

TÁLOS Endre - Kovalcsik Katalin. (1989): ’The little Maple Tree’: A Transdanubian
Gypsy folk tale with songs’ In: Journal of the Gypsy Lore Society 5/12. p.103- 125.

•

TÁLOS Endre (1997): Nem az írás teszi a nyelvet. (Szerény észrevételek a cigány
írástervezetekkel kapcsolatban) In: Amaro Drom 11. sz.

•

TÁLOS Endre (1998): A cigány és a beás nyelv Magyarországon. In: Kovalcsik,
Katalin (szerk.): Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből.
Budapest: BTF - IFA - KMK (Tanítók Kiskönyvtára 9.) p. 295-302.

•

TÁLOS Endre (1999): Etymologica Zingarica. In: Acta Linguistica Hungarica, Vol.
46. 3-4. Budapest: Akadémiai Kiadó. p. 215 - 268.

•

TAMUSSIN, Catherine - HEGYI Ildikó (2000. október): "Zsámbék partjai az
óceánnál": Interkulturális találkozó a sokszínű Európáért. In: Medicina et Linguistica.
VII. Budapest, p.121-137.

•

TOLCSVAI Nagy Gábor (1989): A nyelvművelés esélyei. In: Valóság 1989. október,
95-103.

•

TOLCSVAI Nagy Gábor (1993): Lesz-e Magyarországon nyelvi tervezés?

In:

Magyar Nyelvőr 117, 423-425.
•

TOLCSVAI Nagy Gábor (1994): Nyelvárulás és nyelvmentés: kánon vagy diskurzus?
In: Magyar Nyelvőr 118, 385--398.

•

TOLCSVAI Nagy Gábor (1996a): Lehetõségek és kötelességek a magyar nyelvi
tervezésben. In: Magyar Nyelvőr 120, 237--249.

152

•

TOLCSVAI Nagy Gábor (1996b): Irányok és lehetõségek a Kárpát-medencei magyar
nyelvi tervezésben. In: Irodalmi Szemle 1996/6--8, 124--131

•

TOLCSVAI Nagy Gábor (szerk.) (1998): Nyelvi tervezés. Tanulmánygyűjtemény,
Budapest: Universitas Kiadó.

•

TRUDGILL, Peter (1997): Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába.
Szeged: JGYTF Kiadó.

•

TURNER, Ralph L. (1926): The Position of Romani in Indo-Aryan. In: Journal of the
Gypsy Lore Society. 3rd Series. Vol. V, No. 4. p.145-189.

•

TURNER, Ralph L (1959): A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages.
London: Oxford University Press.

•

VAJDA Imre-ROMANKOVICSNÉ TÓTH Júlia- MEIXNER Ildikó (1993): Zsánáv
ábá te gináv: Olvasókönyv ábécés olvasókönyv az általános iskola I. osztálya számára.
Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

•

VALTONEN, Pertti (1972): Suomen mustalaiskielen etymologinen sanakirja.
Tietolipas 69, Suomalaisen kirjallisuuden seura Helsinki: Liikekirjapaino Oy.

•

VÁRNAGY Elemér – VÁRNAGY Péter (2000): A hátrányos helyzet pedagógiája.
Budapest: Corvinus Kiadó

•

VEKERDI József (1971a): The Gurvāri Gypsy dialect in Hungary. In: Acta Orientalia
Academicae Scientiarum Hungaricae. XXIV. p. 381-389.

•

VEKERDI József (1971b): Statistisches zum Wortschatz des Zigeunerischen. In: Acta
Linguistica Academicae Scientiarum Hungaricae 21. p.129-134.

•

VEKERDI József (1974a): A cigány népmese. (Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 13.)
Budapest: Akadémiai Kiadó.

•

VEKERDI József – MÉSZÁROS György (1974b): A magyarországi oláh cigány
nyelvjárás mondattana. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 135.

•

VEKERDI, József. (1976): Earliest Arrival Evidence on Gypsies in Hungary. In:
Journal of the Gypsy Lore Society. Fourth Series, Vol. I, No. 2: pp. 170-72.

•

VEKERDI József (1981): A magyar cigány nyelvjárás nyelvtana. In: Tanulmányok a
cigány gyermekek oktatásával-nevelésével foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból
IV.

153

•

VEKERDI József (1983): A magyarországi cigány nyelvjárások szótára. Pécs:
Tanulmányok a cigány gyerekekkel foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból VII.

•

VEKERDI József (1988): Gypsies and the Gypsy Problem in Hungary. In: Hungarian
Studies Review. 15. évf. 2. sz. p. 13-26.

•

VEKERDI József (szerk.) (1989): Erdős Kamill cigánytanulmányai. Békés Megyei
Tanács és a Gyulai Erkel Ferenc Múzeum, Békéscsaba

•

VENTCEL, Tatjana (1964): Cyganskyj jazyk (severnorusskij dialekt). Цыганский
язык. Севернорусский диалект. Москва: Наука.

•

VENTCEL, Tatjana V. – CSERENKOV, Lev M. (1968): Gyialekti ciganszkovo jazika
i ih vzajimootnosenyija sz indoarijszkimi jazikami Ingyiji, Pakisztana, Nyepala i
Cejlona. Moszkva: Nauka. p. 283-338.

•

WACHA Imre (1996): Hozzászólás a „Nyelvi tervezés, nyelvi politika" c. vitában. In:
Magyar Nyelvőr 120, 393-396.

•

WARDHAUGH, Ronald (1995): Szociolingvisztika. Budapest: Osiris-Századvég

•

WEXLER, Paul (1997): Could there be a Rotwelsh origin for the Romani lexikon? n:
Third International Conference on Romani Linguistics. Prague, Winter.

•

WILLEMS, Wim (1997): In Search of the True Gypsy, from Enlightenment to Final
Solution. London: Frank Cass.

•

WILSON, Tom (1984): ’The Dictionary – Lavo Lil’In: Acton, Thomas, - Kenrick,
Donald (szerk.): Romani Rokkeripen To-Divuus. London: Romanestan. p. 11-56.

•

WEINREICH, Uriel (1953): Langueges in Contact: findings and problems. The
Hague: Mouton

•

WILLIAMS, Glyn szerk. (1987): The Sociology of Welsh. International Journal of the
Sociology of Language 66.

•

WLISLOCKI Heinrich (1884): Die Sprache der transsilvanischen Zigeuner:
Grammatik, Wörterbuch. Leipzig.

•

WOLF, Siegmund A. (1960): Groβes Wörterbuch der Zigeunersprache (romani tšiw)
Wortschatz deutscher und anderer europäischer Zigeunerdialekte. Mannheim:
Bibliographisches Institut.

•

WOOD, Manfri Frederick - YOUNG, Andrew (1979): In the life of a Romany Gypsy.

•

London: Routledge and Kegan Paul.

154

•

YOORS, Jan (1945) Reminiscences of the Lowara. No. 1: Lowari Children, in:
Journal of The Gypsy Lore Society. Third Series, 24/1-2, S. 8-16.

•

YOORS, Jan (1945) Reminiscences of the Lowara. No. 2: A Lowara Camp, in:
Journal of The Gypsy Lore Society. Third Series, 24/3-4, S. 81-87.

•

YOORS, Jan (1946) A Lowari Tale, in: Journal of The Gypsy Lore Society. Third
Series, 25/1-2, S. 3-20.

•

YOORS, Jan (1947) Lowari Law and Jurisdiction, in: Journal of The Gypsy Lore
Society. Third Series, 26/1-2, S. 1-17.

•

YOORS, Jan (1959) O Drom le Lowarengo (contd.), in: Journal of The Gypsy Lore
Society. Third Series, 38/3-4, S. 94-105.

•

YOORS, Jan (1960) O Drom le Lowarengo (contd.), in: Journal of The Gypsy Lore
Society. Third Series, 39/1-2, S. 51-63.

•

YOORS, Jan (1960) O Drom le Lowarengo (contd.), in: Journal of The Gypsy Lore
Society. Third Series, 39/3-4, S. 151-158.

•

YOORS, Jan (1961) O Drom le Lowarengo (contd.), in: Journal of The Gypsy Lore
Society. Third Series, 40/1-2, S. 19-25.

•

YOORS, Jan (1970) Die Zigeuner. Stuttgart: Klett.

•

YOORS, Jan (1982) Das wunderbare Volk. Meine Jahre mit den Zigeunern, München:
dtv.

155

Mellékletek I.
A romákról szóló periodikák, újságok
•

Amaro Dives.
Ezt az albán publikációt 1992-ben adták ki.

•

Amaro Drom (1990 óta). Címe: Tavaszmező u. 6, 1084 Budapest, Hungary.
Ezt a magazint a roma parlament adja ki 1991 óta.

•

Amaro Lav. Brno, (Csehország)
Ezt a cseh újságot 1991-től publikálták, a Lacho Lav című újság helyett, amely 1990től indult, néhány cikk romani nyelven indult.

•

Bukhazi. United States.
This is the newsletter of the International Romani Union-International Roma
Federation. It is published in the United States in English and Romani.

•

Cigányfúró. Tavaszmező u.6. VIII. kerület, Budapest,
Ez a magyar publikáció kritikai írásokat, és művészeti cikkeket tartalmazott.
(megszűnt)

•

Drom Dromendar. 5 Nikola Karev Str, 8800 Sliven, Bulgaria.
Bulgáriában havilap.

•

Etudes Tsiganes (since 1955). 2 rue d’Hautpoul, 75019 Paris, France.
Ez Európa legrégebbi és legprominenesebb lapja a cigányság életéről, kulturális
szokásairól, vallásáról, nyelvéről.

•

Giessener Hefte für Ziganologie (1984-6), 1990 – től
Ziganologische Studien néven sikerült újraalapítani. Címe: Institut für Soziologie,
Justus-Liebig-Universität, Karl-Glockner-Str. 21E, 6300, Giessen, Germany.
Németországban a legismertebb lap a cigányok kultúrájáról és nyelvéről..

•

Interface. Newsletter of the Gypsy Research Centre/Centre de Recherches Tsiganes.
Cím: Universite Rene Descartes, 106 Quai de Clichy-F-2110, Clichy, Paris, France.
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Interface-ben publikáljáka legrangosabb cikkeket a romákról. Ezt a többnyelvű újságot
az Európa Tanács segítségével alapították.
•

I Tchachipen (La Verdad). Apartados Correos 202, 08080 Barcelona, Spain. (magyar
neve: Igazság)
Ezt az újságot a Romani Union alapította a cigányság szociális és kulturális
problémáiról.

•

Journal of the Gypsy Lore Society (1988-tól alapították). Címe: 5607 Greenleaf
Road, Cheverly, MD 20785, USA.
Ez a klasszikus brit újság ugyanazon a néven. 1988-ban alapították, öt kiadásban /
szériában jelent meg. Ezek a következők: Régi Kiadás: 1888-1892, Új Kiadás : 19071916, Harmadik Kiadás: 1922-1974, Negyedik Kiadás 1974-1982, Ötödik Kiadás:
1991-.

•

Khamutne Dive. Belgrade. (címe magyarul: Napos Nappalok)
Ezt az újságot 1987-ben a hajdani Jugoszláviában alapították, szerb és cigány nyelvű
cikkeket tartalmaz..

•

Kethano Drom. Marek József u. 16 II/21, 1078 Budapest, Hungary. (magyarul:
Közös út)
Cigány újság Magyarországon.

•

Lacio Drom. Centro Studi Zingari, Via dei Barbieri, 22, 00186 Rome, Italy.
(magyarul: Jó Út)
Ez Európa legrégebbi cigány újságja, a cigány nép történelméről, kultúrájáról, és
nyelvéről.

•

Lungo Drom. Szapáry út. 19, 5000 Szolnok, Hungary. (magyarul: Hosszú Út)
A Lungo Drom (Hosszú Út) nevű cigány szervezet alapította.

•

Nevipens Romani (Noticias Gitanas). Apartados Correos 202, 08080 Barcelona,
Spain.
(magyarul: Cigány Újságok)
A lapot a ’Romani Union’ alapította, amely a Spanyolországban élő romák jogaival és
antidiszkriminációval foglalkozik.
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•

Drom. P.O. Box 16875, 1001 RJ Amsterdam, Netherlands. (magyarul: Az Út)
Ezt az újságot Hollandiában publikálták 1986 – ban, egy cigányokért tevékenykedő
civil szervezet jóvoltából, holland nyelvű publikációkat tartalmaz cigányokról
(heidenen – pogány, ők régóta élnek Hollandiában), szintikról és a frissen betelepült
romákról.

•

Patrin. P.O. Box 215, 080 01 Presov, Slovakia. (magyarul: Levél)
(Press Rrom News Agency= Új Roma Hírügynökség), 1994-ben alapították. Cigány és
angol nyelvű cikkeket is találhatunk benne.

•

Phralipe. Tavaszmező utca 6, 1084 Budapest, Hungary. (magyarul: Testvériség)
Ezt az újságot magyar nyelven írják – romákról.

•

Rom Som. (magyarul: Cigány vagyok)
Ezt az újságot 1973-ban alapították, a cikkeket magyarul és cigányul publikálták, már
megszűnt.
Alapító főszerkesztője: Choli Daróczi József.

•

Roma. Indian Institute of Romani Studies, 3290/15D, Chandigarh, Chandigarh
160015, India.
Ezt az indiai újságot 1974-ben alapították, tanulmányokat tartalmaz az indiai cigányok
életéről és szokásairól.

•

Roma Rights (1996-tól alapították). Newsletter of the European Roma Rights Center,
H-1525, Budapest 114, P.O. Box 10/24, Hungary.
A cigányság emberi jogaival és antidiszkriminációval foglalkozik.

•

Roma Rights in Focus (1996-tól alapították). 23 Solunska Street, 6th floor, Sofia
1000, Bulgaria.
A ’Human Rights Project’ nevű non-profit szervezet lapja, amely szervezet a romák
legális védelmét látja el Bulgáriában. Az itt publikált cikkek bolgár és cigány
nyelvűek.

•

Romano Barvalipe. 10 Khan Asparyh Str., 1463 Sofia, Bulgaria. (magyarul: Cigány
Gazdagság)
1991-től alapították, az újság rövid cigány nyelvű publikációkat tartalmaz.
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•

Romano Dzaniben. Cimburkova 23, 130 00 Prague 3, Czech Republic.
Csehországban alapították, prágai központtal, a romani nyelvhasználatra fókuszál.

•

Romano Ilo. 10 Khan Asparyh Str. 1463 Sofia, Bulgaria. (magyarul: Cigány Szív)
Havilap Bulgáriában.

•

Romano Kurko. Moravske typografie, Moravske namesti, Brno, Czech Republic.
(magyarul: Cigány Hét)
A romák csehországi politikai, kulturális és szociális helyzetéről tartalmaz cikkeket.

•

Romano Lil. ul. Hilendarska 2, Belgrade 11000, Yugoslavia. (magyarul: Cigány
Levél)
Ezt az újságot cigány nyelven publikálják a Rrominterpress-nél, aminek a központja
Belgrádban van. Ezt a szerbiai roma újságot eredetileg 1930-ban alapították
Jugoszláviában.

•

Rrom po Drom. ul. Warszawska 43, 15-062 Bialystok, Poland. (magyarul: A cigány
az úton)
Ezt az újságot 1990-ben alapították, a romák politikai és kulturális helyzetéről szól
lengyel és romani nyelven.

•

Traveller Education
Ez a brit újság nem csak az angol romák életéről, nyelvéről, kultúrájáról szól, hanem
internacionális kérdésekről is tartalmaz cikkeket.
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Mellékletek II.
(internetes források)
1. Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%A1ny_nyelv)
2. Forrás: (http://hu.wikipedia.org/wiki/Dialektus)
3. Forrás:(http://en.wikipedia.org/wiki/A_language_is_a_dialect_with_an_army_and_navy)
4. Forrás: (idézet: internet http://hu.wikipedia.org/wiki/Swadesh-lista)
5. Forrás:(http://www.mindszent.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=130)
6. Forrás: (http://hu.wikipedia.org/wiki/Pettend)
7. Forrás: (http://hu.wikipedia.org/wiki/Pettend)
8. Forrás: (http://hu.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%A1ny_n%C3%A9pcsoportok)
9. Forrás: (http://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1k)
10. Forrás: ( http://romani.humanities.manchester.ac.uk/files/13_briefhistory.shtm)
11. Forrás: (http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/alknyelv/t3.htm)
12. Forrás: (http://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1k)
13. Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szociolektus
14. Forrás: http://www.inst.at/trans/15Nr/06_1/halwachs15.htm
15. Forrás: (www.ambedkar.hu)
16. Forrás: http://romani.uni-graz.at/romani/ling/lov.en.shtml#einige
17. Forrás: (http://wapedia.mobi/hu/Rom%C3%A1k?t=4.#5.
18. Forrás:(http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Indoarische_Sprachen
_Gruppen.)
19. Forrás: (http://hu.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%A1ny_n%C3%A9pcsoportok)
20. Forrás:( http://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1k)
21. Forrás:old.btk.pte.hu/tanszekek/.../Tibor_Cserti_Csapo_Territorial_sociology.doc
22. Forrás: (Romák - Wikipédia)
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Mellékletek III.
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Mellékletek IV.

A

Magyarországon

beszélt

/

írott

konzervatív

romani

struktúralista leírása
Az alsóbb nyelvi szintek

Bevezető
Szegő László sinológus szakember a kínai nyelv egyik latin betűs átírás rendszerének,
az ún. pin-yin-nek az alapelvéből indult ki a cigány nyelvi átírások kapcsán. Ez a rendszer a
kínai nyelv sajátos mássalhangzóit olyan betűkombinációkkal adja meg, amelyek elemei
megtalálhatóak bármely latin betűs írógépen. Ez az elv a romanira a következő kódot mondja
ki: a hehezett és susogó mássalhangzókat egy h betű utánillesztésével írták, a lágyakat pedig
y-nal jelölték.
Tehát a rendszer119 a következő:
ph=ph, th=th,

kh=kh, ch=cs, zh=zs, s=sz, sh=s, dy=gy, ty=ty, ny=ny, ly=ly, x= kh

(faringális hang)
Ettől kezdve ezt az átírási módszert kezdték követni többen is: Choli Daróczi József,
Feyér Levente, Rostás- Farkas György, Karsai Mihály Ervin, Nagy Gusztáv és mások is, akik
Magyarországon a cigány nyelv leírására törekedtek. Hasonló írástervezetek elkészítésére
került sor az angol Donald Kenrick és az amerikai Ian Hancock részéről is.
Voltak azonban egy más nézetnek is követői: a kiejtés szerinti írásmód, amely
nyelvészeti és nyelvpedagógiai okok mellett is komoly lehetőséggel bírt: Réger Zita,
Kovalcsik Katalin és Szőcs Anna és mások is így írtak. Ennek a rendszernek a problémája,
hogy hazánkon belül működött: más országok romái ezt az írásmódot nem tudják nyelvi
jelként értelmezni.
A hangsúlyok jelölése csak a szószedet cigány-magyar részében történt meg. A
fontosabb hangsúllyal kapcsolatos szabályokat külön megadja a könyv. A magánhangzók
hosszúságát az olvasmányok utáni szószedetben tüntették fel a szerzők.
Cigány folklór és egyéb szövegek lejegyzésekor a magánhangzó hosszúságok jelölése
több szempontból is gondot okozhat. A magánhangzók hosszúsága ingadozik, egy szót emiatt
többféleképpen is lehet ejteni, mind rövid, mind hosszú magánhangzóval.
119

Tálos, 1997,
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Az ingadozás okai:120
1. beszédtempó
2. a szó mondatbeli hangsúlyozottságától
3. előfordulása egy adott szószerkezetben
4. beszélő stílusától
5. nyelvjárásától
A nyelvész szemszögéből a fonológiai minimális párok hosszúságának vizsgálata mutat új
területeket. A romaniban a magánhangzók hosszúsága lényeges kérdés, bár nem annyira, mint
a magyarban. A nyelvvizsgáztatás során többször is hallani olyan szavakat, kifejezéseket,
amelyeket az illető más hangsúllyal mondott, így eltérő jelentéstartalma lett az adott
kifejezésnek, a következőkben Tálos Endre jól sikerült példáiból válogattam össze néhányat,
hogy igazoljam a hangsúlyok jelölésének megkerülhetetlenségét:

Ingadozó szóhangsúlyok
kāj ’hol, hová’ = kaj ’-nál, -nél’
sār ’hogyan, mi módon’ = sar ’mint, - ként’
tēle ’lent, le’= tele ’alatt, alá, alól’ stb.
sāpen·ca ’ kapákkal’ = sapen·ca ’kígyókkal’
bālen·ca ’disznókkal’ = balen·ca ’hajakkal’
šēlen·ca ’kötelekkel’ = šelen·ca ’százakkal’
gāda ’ruha’ = gada ’ingek’
Dē·l ’Isten’ = de·l (itt soha nem lehet dē·l!) ’ad’
pār·to ’párt’ = par·to ’part’ (magyar kölcsönszavak)
kā·do ’kád’(magyar kölcsönszó) = ka·do ’ez’ (főnévi mutató névmás)
Megfigyelhető, hogy olyan minimális párokat nevezett meg Tálos, amelyek mindkét
oszlopnak stabil elemei, cigány szavak, s alkalmasak a magánhangzó hosszúságokat
megkülönböztető jegyként leírni. Ezért is nem megkerülhető többek között a helyesírási
reform a romaniban. Nyelvkönyvek esetében ez egyenesen kötelező, mert a tankönyvírónak
minden lehetséges módon segíteni kell a nyelvet tanulók munkáját. A konszenzus
kialakításáig a hanghordozók alkalmazása jöhet szóba a nyelvoktatás segítésére.

120

A példák Tálos Endre:’ A magánhangzóhosszúság szerepe a cigány fonológiai rendszerében’ című
kéziratában olvashatók. (H.I.)
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Fonetika121:
Hangzórendszer:
A romaniban használt fonémák rendszere:
Mássalhangzók:
b: zöngés, bilabiális, orális explozíva
báro – nagy, bezex-bűn, bibaxtalo-szerncsétlen
c: zöngétlen, affrikáta, dentialveoláris, nyelvhang
cerha – sátor, raca- kacsa cino-kicsi, kis
ch : zöngétlen, affrikáta, posztalveoláris nyelvhang
chugnyi – ostor, choxanyi-boszorkány, papuchi-cipő
d : zöngés, dentialveoláris, orális explozíva
dej-anya, del-ad, Deloro – Istenke
dy : zöngés, palatális, nyelvhang, affrikáta
odyi-lélek, kerdyol-válik valamivé, rakhadyol – születik
f: zöngétlen, centrális spíráns, labiodentális
foro – város, efta- hét, karfin-szeg
g: zöngés, orális explozíva, veláris nyelvhang,
garadyol – elbújik, elrejtőzik, gav – falu, girtyano-torok
h: zöngétlen, centrális spíráns, laringális nyelvhang,
hatyarelpe- érzi magát, huravelpe-öltözködik, hamisarel-kever
x: zöngétlen, centrális spíráns, palatoveláris nyelvhang:
xal – eszik, oxto – nyolc, shax-káposzta
j: zöngés, centrális spíráns, palatális nyelvhang (félmagánhangzó)
jekh –egy, jertosarel- megbocsát, ijja-kilenc
k: zöngétlen, orális explozíva, veláris nyelvhang
kerel-táncol, rikono-kiskutya, krajoro –királyfi

121

Kassai, 1998,
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kh: zöngétlen, palatoveláris aspirált nyelvhang
khelel – táncol, jekh – egy, dukh – fájdalom
l: zöngés, laterális spíráns, dentialveoláris nyelvhang
lasho-jó, rakli- lány, lavuta – hegedű
ly: – zöngés, palatális laterális
lyepka-kocsilőcs, xolyajvel - haragszik, kolyin- mellkas
m: zöngés, plozíva, nazális okkluzíva, bilabiális ajakhang
merel – meghal, mukhel-otthagy, marel-üt, ver,
n: zöngés, plozíva, nazális okkluzíva, dentialveoláris,
najisarel-megköszön, nuvero – felhő, nanges – meztelenül
ny: zöngés, plozíva, nazális okkluzíva, palatális nyelvhang
nyevosarel-felújít, romnyi-cigányasszony, xanyzhvarel-irigyel
p: zöngétlen, plozíva, orális explozíva, bilabiális ajakhang,
klopoto – harang, rupuno-ezüst, kolopo – kalap
ph: zöngétlen zárhang, bilabiális aspirált ajakhang
phuro-öreg, phenel-mond, phral-fiútestvér
r: zöngés, plozíva, orális tremuláns, dentialveoláris nyelvhang,
ratyi –este, baro –nagy, raj-úr
sh: zöngétlen spiráns, alveopalatális nyelvhang,
shej-lány, shelo-kötél, shel-száz
s: zöngétlen, centrális spiráns, dentialveoláris nyelvhang
selduj – mindkettő, sanija-szánkó, sima-nekem van
t: zöngétlen, plozíva, orális explozíva, dentialveoláris nyelvhang
tigaja-lábos, teluno-alsó, kasht-fa
ty: zöngétlen, affrikáta, palatális nyelvhang
kattyi –ennyi, tyo – tiéd, sastyipe – egészség
th: zöngétlen, plozíva, dentialveoláris, aspirált nyelvhang
thagar-király, than-hely, thovel-mos
v: zöngés, centrélis spiráns, labiodentális ajakhang
variso-valami, vundya-köröm, vuneto-kék
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z: zöngés, centrális spiráns, dentialveoláris nyelvhang
zajda-batyu, zor-erő, zen-nyereg
zh: zöngés, centrális spiráns, posztalveoláris nyelvhang
zhikaj – valameddig, zhamutro-vő, zhamba-béka
Romani fonémák táblázata (forrás: Kassai,)

Ajakhangok

A

képzés

helye

A képzés módja

(Spiráns)

bi-

Labio-

biális

dentális

alveoláris

denti-

poszt-

palatális

alveoláris alveoláris

palatoveláris

veláris laringális

b

d

g

zöngétlen p

t

k

r

rr

n

ŋ

Explozíva
Orális

Tremuláns zöngés
Nazális

Okkluzíva

zöngés

m

Középréshang

zöngés

V

z

(Centrális)

zöngétlen

F

s

Oldalréshang
(Lateriális)

(Affrikáta)

Zár-réshang Réshang

Zárhang(Plozíva)

zöngés

Nyelvhangok
dentális

h

j
∫

ç

zöngés

l

zöngés

dz

d

zöngétlen

ts

t∫

x

cç

Magánhangzók:
illabiális
Felső nyelvállású
Középső nyelvállású

labiális

i–ī

u-ū
e-ē

o - ō
ā

Alsó nyelvállású

a

a – röviden ejtett: lala – nagynéni, kinda - konyha
ā - hosszan ejtett: sār – hogyan, miként? dār - félelem
e - zárt röviden ejtett: del – ad, lel – megfog, elvesz
ē - hosszan ejtett: ginavēl – olvas, számol, pijavel - itat
i - rövid hang: kirável – főz, avilas - jött
ī - hosszan ejtett: mīrgo – méreg,
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h

Morfológia
Ebben a fejezetben a morfológia hagyományos módszereivel osztályozom a
névszókat. Morfológiai osztályok122 :
(A definíciók: Adamikné, 2001, 205.old - 230. old. szófaji kategóriáinak meghatározása)
Névszók
(Élőlények, élettelen tárgyak és gondolati dolgok nevét, tulajdonságát vagy
mennyiségét kifejező, illetve mindezeket helyettesítő szavak.
Főnév (nomen substantivum)
olyan szótári szó, amely élőlények, élettelen tárgyak vagy gondolati dolgok nevét
jelölve, esetragok vagy névutók segítségével bármely mondatrészszerepben felléphet.
Melléknév (nomen adiectivum)
jelzői, állítmányi vagy mód – és állapotféle határozói szerepet játszó, a főnévnél
kevésbé gazdag toldalékolású, személyek, tárgyak, dolgok tulajdonságát kifejező szótári szó.
Számnév (nomen numerale)
jelzői, állítmányi vagy szám-, illetve számállapot-határozói szerepet játsz, kevéssé
toldalékolható, személyek, tárgyak, dolgok mennyiségét kifejező vagy asorban elfoglalt
helyét megjelölő szótári szó.
Névmás (pronomen)
Mondat - és alaktanilag a fő-, a mellék-, és a számnévhez több tekintetben hasonlóan
viselkedő, de tulajdonképpen azokat helyettesítő vagy azokra rámutató szótári szó.
Igenevek (nomen verbale )
igéből képzett olyan főnév, melléknév vagy határozószó, amelynek egyúttal igei
sajátosságai is vannak. Megkülönböztetünk főnévi, melléknévi és határozói igenevet. Az
igenév tipikusan kétarcú szófajok. Se nem ige, se nem igazán főnév, melléknév vagy
határozószó. Ezért célszerű külön szófajcsoportba sorolni őket, noha többé-kevésbé eltérően
viselkednek.

122

Adamikné, 2001, 326.old.táblázata
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Határozószók (adverbium)
mindig határozói szerpet játszó, alig vagy egyáltalán nem toldalékolható, az objektív
körülményfogalmat, többnyire a cselekvés helyét, idejét, módját, esetenként a cselekvő
állapotát, illetve valamely minőség fokát jelölő szótári szó.
Viszonyszók
A viszonyszók a mondat felépítésében részt vevő, de önmagukban mondatrészszerepet
nem vállaló, toldalékfelvevő képességet nem mutató, csupán nyelvi-logikai viszonyokat
kifejező szótári szók.
Névelő – (articulus)
a mögötte álló főnév határozottságát vagy határozatlanságát emeli ki, logikailag
egyedíti vagy nem egyedíti meg azt. A névelő nem lehet mondatrész, köveígy szószerkezet
tagja sem. Toldalék nem járulhat hozzá. Fogalmi tartalma nincs. Két fajtája van:
határozott (o, e, le) határozatlan (jekh)
Igekötő (táblázatban később) – (praefixum verbale)
igéhez, igenévhez vagy más, igéből képzett névszóhoz kapcsolódó, annak jelentését a
határozószókra emlékeztetően módosító szó. Az igekötő csak formálisan szó, funkcionálisan
nem, mert általában nincs önálló fogalmi fogalmi tartalma.
Segédige
olyan igei jellegű szó, amely úgy fejez ki grammatikai viszonyt, hogy egyúttal
valamely más szónak állítmányi szerepre alkalmas formáját is segíti megalkotni. Jellemző rá,
hogy találunk mellette egy „főigét”.
Mondatszók:
önmagukban tagolatlan mondatokként vagy tagmondatokként álló, toldaléktalan,
fogalmi tartalomra nem vagy csak közvetve utaló szavak.
Indulatszavak (interiectio)
a beszélő érzelmeit, akaratát, ritkábban gondolatát fejezi ki tagolatlan formájában.
Felelő-és kérdőszók
ezek nem alkothatnak önállóan szerkezet. A felelő-és kérdőszók igen közel állnak az
indulatszókhoz és
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A főnevek osztályozása a romaniban:
Genus:

masculinum

femininum

Numerus:

Singularis

Pluralis

Élő/élettelen

Élő +

Élettelen -

Casus

Casus rectus

Casus obliquus

A romani azonban magán hordoz agglutináló és izoláló nyelvi tendenciákat is. Indiai
öröksége, amely más újind nyelvekben is azonosságot mutat, a romaniban kialakult egy
kétlépcsős esetrendszer, amely néhány agglutináló vonást is magán visel a ’nomen’ (névszó)
kategóriában.
1. cāsus rēctus (nominativus) – alanyeset : a szótári szó, ragozatlan nyelvi jel
2. cāsus oblīquus (függő eset) – a főnév ragozott alakja, utána postsuffixumokat
illesztünk.
A romaniban a főnévi osztályt megkülönböztetjük nemben, számban és esetben,
ahogyan a többi indoeurópai nyelvben is ismert. A főnevek nemét a szavak bevésése során
kell megjegyezni. Hímnem esetén a határozott névelő – o lesz, amit a szójegyzékek elején
jelölünk, a nőnemű főnevek határozott névelője –e vagy aldialektusokban - i is lehet. A
semleges nem eredeti meglétére a nyelvben nyelvi töredékek utalnak. A többes számú
határozott névelő hímnemben és nőnemben egyaránt –le lesz.
Nincs külön nőnemű és hímnemű többes szám. A paradigma ragozás során a
határozott névelő függő esetben különbözik az alanyeseti névelőtől. A függő esetek
variálódásakor azon már nem hordoz magán több változást. Ha nyelvészetileg akarjuk
vizsgálni, akkor bizonyítható, hogy a romaniban két fontos főnévi tövet kell megjegyezni
mind egyes, mind többes számban: az alanyesetet, illetve a függő eseti tövet, ennek
megfelelően mutatnak változásokat a főnevek előtt álló főnevek és névmások.

Főnévragozás (Declinatio)
Egyes számú, hímnemű, élőt jelentő főnevek ragozása:
Nominativus: o rom (cigány férfi )
O rom chi phirel khere. – A cigány nem jár haza.
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Accusativus: le romes (cigány férfit)
Tumende dikhav le romes. – Nálatok látom a cigányt.
Genitivus: le romesko, -i,-e – a cigánynak a …(birtokos melléknév)
1. Le romesko shavo chi kamel te avel ando foro. – A cigány fia nem akar a városba
jönni. (a birtok hímnemű).
2. Le romeski dej chi drabarel aba. – A cigány anyja már nem jósol. (a birtok nőnemű).
3. Le romeske sheja sityon ando kollegiumo. –A cigány lányai a kollégiumban tanulnak.
Dativus: le romeske – a cigány részére
Me adyes love dav le romeske, te xal peske. – Ma pénzt adok a cigánynak, hogy egyen.
(magának.)
Instrumentalis: le romesa- a cigánnyal
Le romesa chi phírav ando klubo, ke najles dosta love. – A cigánnyal nem járok a lubba,
mert nincs neki elég pénze.
Locativus: le romeste – a cigányhoz, a cigánynál
Le romeste zhav, na la romnyate. – A cigány emberhez megyek, nem az asszonyhoz.
Ablativus: le romestar – a cigánytól
Parashtune pala mizmeri me love xutyildem le romestar, te kinav mange shukar gada. –
Péntek délután pénzt kaptam a cigánytól, hogy vegyek magamnak szép ruhát.
Vocativus: roma! –hé, cigány!
Megfigyelhető, hogy a romani analitikus főnévragozási rendszert fejlesztett ki. A függő
eseti tő a tárgyesetben kapott végződés, a többi postpozíció ezután következik.
Nominativus: rom
(O rom akanak naj khere. – A cigány most nincs otthon.)
Accusativus: rom-es (függő eseti tő!)
(Le romes chi dikhline pej stancija. – A cigányt nem látták az állomáson.)
Genitivus: rom-es-ko,-i,-e (függő eseti tő+ postpozíció)
(Le romesko vurdon nas kuch, ba shukar. – A cigány kocsija nem volt drága, de azért
szép.)
Dativus: romes-ke
(Le romeske dem mura shukara sha.- A cigánynak adtam a szép lányomat.)
Instrumentalis: romes-a
(Le romesa phirkerdem po kado shukar mal. – A cigánnyal sétáltam ezen a szép réten.)
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Locativus.:

rom-es-te

(Le romeste ashilem pe ratyate. – A cigánynál maradtam estére.)
Ablativus: rom-es-tar
(Le romestar xutyildem mure cine khures. – A cigánytól kaptam a kicsi csikómat.)
Vocativus: roma! – hé, cigányok!
(Roma, phenav tumenge ekh chachi vorba! – Cigányok, mondok nektek egy igaz szót!
(Nyilvánosság előtti mesekezdés jellegzetes rituális mondata!)
A többes számú határozott névelő hímnemben és nőnemben egyaránt „le” alakra vált.

Többes számú, élőt jelentő hímnemű főnevek
Nominativus: le rom (a cigányok)
Le rom ando vesh ratyaren. – A cigányok az erdőben éjszakáznak.
Accusativus: le romen (a cigányokat)
Le romen avri potyinen le gazhe. – A cigányokat kifizetik a magyarok.
Genitivus: le romengo, -i, -e (a cigányoknak a…)
1. A romengo kher akanak naj shukar, de anda kado kamenles. – A cigányok háza most
nem szép, de azért szeretik (azt). – a birtokos egyes számú, hímnemű.
2. Le romengi kultura shukar-i, ke le rom but gilyaben thaj khelen. – A cigányok
kultúrája szép, mert a cigányok sikat énekelnek és táncolnak. – a birtokos egyes számú
és nőnemű.
3. Le romenge shave akanak po univerziteto phiren, te sittyon penge. – A cigányok
gyerekei most az egyetemre járnak, hogy tanuljanak (maguknak). – a birtok többes
számú.
Dativus: le romenge (a cigányok részére)
Le romenge potyindem angala duj kurke kadal but love, ba von chi dinema lashe
grasten. - Két héttel ezelőtt ezt a sok pénzt kifizettem a cigányoknak, de ők nem adtak nekem
jó lovakat.
Instrumentalis: le romenca (a cigányokkal)
Le romenca phírdem kadal droma, te pinzharav tumaro them. – A cigányokkal jártam
ezeket az utakat, hogy megismerjem a ti országotokat.
Locativus: le romende (a cigányokhoz, cigányoknál)
Le romende nas khanchi, chi love, chi chiken, chi manro, chi drab. – A cigányoknál
nem volt semmi: sem pénz, sem zsír, sem kenyér, sem gyógyszer.(régi jelentése: gyógyfű!)
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Ablativus: le romendar (a cigányoktól)
Le romendar avilas e sastyarica, ke von akanak nasvale-j. – A cigányoktól jött a
doktornő, mert ők most betegek.
Vocativus: romale !
Romale, shavale, kamav te phenav tumenge ekh chachi vorba! – Cigányok, fiúk, el
akarok mondani nektek egy igaz szót!
A cigány nyelvű beszélők esetében megfigyelhető, hogy a mondatképzés során a
megfelelő függő esetű, ragozott főnév helyett a prepozíciót és a főnevet kapcsolják össze.
Esetragozás a főnévvel és prepozícióval (balkáni nyelvszövetség hatása123)
o rom – a férfi határozatlan névelővel: jekh/ekh rom (bármelyik változat elfogadott!)
kathar o rom – a cigány férfitől
ko rom – a férfihez, férfinél
Adyes kathar o rom lem but love. (Ma a cigánytól kaptam sok pénzt.)
Chi kamav te zhav adyes ko doktori. (Nem akarok orvoshoz menni.)
A romani mai beszélői előnyben részesítik a prepozíció+ nomen alakokat a régiesnek tűnő
postpozíciós szerkezetekkel szemben.
Régi alak: Forostar avav. – A városból jövök.
Ma használatos: Avav kathar o foro. – A városból jövök.
Régi alak: Me Jugoslaviate beshav. – Jugoszláviában lakom. (postpozícióval!)
Ma használatos: Me andej Jugoslavia beshav. (prepozícióval!)
Fontos karakterisztika a beszélt és írott nyelvben egyaránt, hogy az élőlényeket (az
emberek és az állatok tartoznak ebbe a csoportba, a növények nem), alany- és tárgyesetben
megkülönböztetik az élettelenektől.
Az élőt jelentő főnevek alany- és tárgyesetben más tövet mutatnak, az élettelent
jelentő főnevek pedig megegyeznek, még a határozott névelő sem változik.
nominativus:

o gazho – magyar férfi

accusativus:

le gazhes – magyar férfit

(A határozott névelő függő esetben megváltozik, hímnemben az „o”

„le” alakra

változik az összes függő esetben, nőnemben az „e” határozott névelő „la” függő eseti
határozott névelőre vált. Az életteleneknél az alany - és tárgyeset alakilag egybeesik, még a
123

Sandfeld, 1930.
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határozott névelő sem változik meg.)

Élettelent jelentő, egyes számú, hímnemű főnevek
nominativus:

o drom (út)

Kado drom naj lasho mange. – Ez az út nem jó nekem.
accusativus:

o drom (utat)

Me chi pinzharav kado drom.- Nem ismnerem ezt az utat.
genitivus:

le dromesko, -i,-e (az útnak a valamije)

Le dromesko trushul chi sikavel mange khanchi.- Az útkereszteződés nem mutat
nekem semmit.
dativus:

le dromeske – (az útnak)

Me gelemtar kadale dromeske. – Elindultam ennek az útnak.
instrumentalis: le dromesa (úttal)
Kadale dromesa dikhlem suno. – Ezzel az úttal álmodtam.
locativus:

le dromeste (úthoz, útnál)

Kadale dromeste dinema ratyija thaj manro le gazhe. – Ennél az útnál adtak nekem
pálinkát és kenyeret a magyarok.
ablativus:

le dromestar (az úttól)

Kadale dromestar khinyilem aba zurales.- Ettől az úttól fáradtam el nagyon.

Élettelent jelentő, többes számú, hímnemű főnevek
nominativus: le drom (utak)
Kadal drom mange chi fajon.-Ezek az utak nem tetszenek nekem.
akkusativus: le drom (utak)
Kadal drom ame chi kamas.-Ezeket az utakat mi nem szeretjük.
genitivus:

le dromengo,-i,-e (az utaknak a valamije)

Le dromengo agor chi del le romen khanchi. – Az utak vége nem ad a cigányoknak
semmit.
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dativus:

le dromenge (utaknak)

Kadale dromenge chi das chi jekh lovo. – Ezeknek az utaknak nem adunk egyfillért
sem.
instrument. le dromenca (utakkal)
Kadale dromenca maladyilem, kana po kaver them slugisardem. – Ezekkel az utakkal
találkoztam, amikor külföldön voltam.
locativus: le dromende (utaknál, utakhoz)
Kadale dromende kamav te sidyarav.- Ezekhez az utakhoz akarok sietni.
ablativus: le dromendar (utaktól)
Kadale dromendar xutyildem mange but shukaripe. –Ezektől az utaktól kaptam sok
szépet.

Nőnem
Élőt jelentő, egyes számú, nőnemű főnevek
Az „e” határozott névelő „la” alakra vált, a nőnemű függő esetű alakok ragozása során.
nominativus: e dej (anya)
E dej adyes feri butyi kerel andej fabrika. – Az anya ma csak dolgozik a gyárban.
accusativus: la da (anyát)
La da na kanakodi hatyaren peske shave. – Az anyát nem mindig értik a fiai.
genitivus:

la dako,-i, - e (az anyának a valamije)

La dako shavo chi kamel te zhal adyes andej shkola, ke voj nasvalo-j. –Az anya fia
ma nem akar iskolába menni, mert beteg.
dativus:

la dake (az anyának)

La dake chi den majbut manro andej bolta. – Az anyának nem adnak több kenyeret a
boltban.
instrumentalis: la dasa (az anyával)
La dasa gelemtar ando foro, te kinav mange shukar somnakuno lanco. – Az anyával
mentem el a városba, hogy vegyek magamnak szép arany láncot.
locativus:

la date (az anyához, az anyánál)

La date aviline kadal shukar rakle anda o Nyamcicko Them. - Az anyához jöttek ezek
a szép fiúk Németországból.

175

ablativus:

la datar (az anyától)

La datar xutyildem muro trajo, anda kado me zurales kamavla. – Az anyától kaptam
az életemet, ezért én őt nagyon szeretem.
vocativus: dale ! (anyám!)
An kathe paji, dale! – Hozz ide vizet, anyám!

Élettelent jelentő, egyes számú, nőnemű főnevek:
nominativus: e meselya (az asztal)
E meselya naj shukar. –Az asztal nem szép.
accusativus: e meselya (az asztalt)
Me chi kamav kadi meselya.- Én nem akarom azt az asztalt.
genitivus:

la mesalyako,-i,-e (az asztalnak a…)

La meselyake punre naj lashe, phadyiline. – Az asztal lábai nem jók, eltörtek.
dativus:

la mesalyake (az asztal részére)

Kadala meselyake chi dine love. – Ennek az asztalnak nem adtak pénzt.
instrum.:

la mesalyasa (az asztallal)

Kodola meselyasa dikhlem les ando foro. – Azzal az asztallal láttam őt a városban.
locativus:

la mesalyate (az asztalhoz, asztalnál)

La meselyate beshline tele kadal shukar zhuvlya. – Az asztalnál ültek le ezek a szép
nők.
ablativus:

la mesalyatar (az asztaltól)

Opre ushtyilem tyira meselyatar. – Felkeltem az asztalodtól.

Élettelent jelentő, többes számú, nőnemű főnevek:
nominativus: le meselyi (az asztalok)
Kadal meselyi zurales fajon mange. – Ezek az asztalok nagyon tetszenek nekem.
accusativus: le meselyi (az asztalokat)
Le meselyi dikhlem ando kado shukar foro. – Az asztalokat láttam ebben a szép
városban.
genitivus:

le meselyango, -i,-e, (az asztaloknak a …)

Le meselyangi ahor nas lashi. – Az asztalok ára nem volt jó.

176

dativus:

le meselyange (az asztalok részére)

Le meselyange kindem shukar colo. – Az asztaloknak vettem szép terítőt.
instrum.:

le meselyanca (az asztalokkal)

Le meselyanca gelemtar ando foro, te bikinavle. – Az asztalokkal mentem a városba,
hogy eladjam azokat.
lokativus:

le meselyande (az asztalokhoz, asztaloknál)

Le meselyande geline le cine shave. – Az asztalokhoz mentek a kis gyerekek.
ablativus:

le meselyandar (az asztaloktól)

Kana aviline tume le meselyandar?- Mikor jöttetek ti el az asztaloktól?
Megfigyelhető, hogy az élettelen főneveknél a határozott névelőt sem látjuk el függő
eseti határozott névelővel, csak a többi esetragozás során. A többes számú függő eseti tő a
*meselyan lesz, amit azonban így nem használunk, hiszen ismeretes az előzőek alapján, hogy
az élettelenek alany-és tárgyeseti töve mind egyes számban, mind többes számban,
hímnemben és nőnemben is megegyezik a szótári szóval.

Melléknevek
A melléknevek osztályozása:
Egyalakú az a melléknév, amely hímnemű, nőnemű és többes számú főnév előtt is
megtartja eredeti alakját nominativusban. A függő esetekben ezek a melléknevek is kapnak
végződést..
Fontosabb egyalakú melléknevek:
shukar=szép, godyaver =okos, kuch=drága
Használatuk:
Shukar shavo =szép fiú, shukar shej= szép lány, shukar shave =szép fiúk
Kétalakú, mobil124 ragozású az a melléknév, amely hímnemű és nőnemű főnév előtt
egyforma végződést kap: o-o, többes számú főnév előtt végződést kap. A többes számú
alakoknál a melléklnév vége lágyulhat. lungi/lunzhi, sunto/sunci
Lungo shavo hosszú fiú, lungo shej hosszú lány, lunzhi ratya-hosszú éjszakák.
Kétalakú melléknevek a három alapszínen (fehér, fekete, piros) kívül eső színnevek:
galbeno-sárga, zeleno-zöld, barnavo-barna, vuneto – kék,
124

Mobil ragozású, idegen eredetű.

177

Kétalakú melléknevek:
A három alapszín kivételével a többi színelnevezés kölcsönszó, ezt jól bizonyítja
grammatikai viselkedése: (románból kölcsönözte a cigány nyelv, de a románba a germán
nyelvekből származik) a nem túl régi átvételt jelzi, hogy a melléknév kétalakú, tehát hím-és
nőnemben egyaránt – o végződést kap, míg pluralisban -i –re vált.
galbeno – sárga
vuneto – kék (kétalakú), román átvétel
zeleno-zöld kétalakú, szláv
barnavo-barna (barna, kétalakú)
O galbeno kher na zurales fajol le romenge. – A sárga ház nem nagyon tetszik a
cigányoknak.
Jelzős szintagma: galbeno kher – sárga ház (singularis, nominativus, masculinum)
Le galbenone khuresa avilem khere anda o foro. – A sárga csikóval jöttem haza a
városból.
Jelzős szintagma: galbenone khuresa – sárga csikóval (singularis, instrumentalis,
masculinum)
Kadi galbeno grasnyi chi trubulma, laki ahor but-i. – Ez a sárga csikó nem kell
nekem, sok az ára.
Jelzős szintagma:

galbeno grasnyi – sárga csikó (singularis, nominativus,

femininum)
Kadala galbenona grasnyasa chi kamav te maladyuvav ande muri shtala. – Ezzel
a sárga csikóval nem akarok találkozni az istállómban.
Kadal galbeni love chi trubun mange, ke naj chache. – Ezek a sárga pénzek nem
kellenek nekem, mert nem igaziak.
Jelzős szintagma: galbeni love – sárga pénzek (pluralis, nominativus, masculinum).
A „love” pénz szó csak többesszámú alakban használatos!
Kadale galbenone lovenca chi kamav te potyinav. – Ezekkel a sárga pénzekkel nem
akarok fizetni.
Jelzős szerkezet: galbenone lovenca – sárga pénzekkel (pluralis, instrumentalis,
masculinum).
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A kétalakú melléknevekre (nem csak a színnevekre) hímnemű és nőnemű alakjuk
egyaránt

– o marad. Függő esetben a hímnemű és többesszámú végződés :’ne’, míg

nőnemben : ’na’ lesz.
Singularis:
(Élőt jelentő, hímnemű, egyesszámú főnév+kétalakú melléknév)
Nominativus: Sunto Del – Szent Isten
Accusativus: Suntone Devles – Szent Istent
Genitivus: Suntone Devlesko, -i, -e – Szent Istennek a …
Dativus : Suntone Devleske – Szent istennek
Instrumentalis: Suntone Devles-Szent Istennel
Locativus: Suntone Devleste –Szent Istennél, Istenhez
Ablativus: Suntone Devlestar – Szent Istentől
Pluralis
(Élőt jelentő, hímnemű, többesszámú főnév +kétalakú melléknév)
Nominativus: lunzhi shave – hosszú fiúk (a többesszámú alak lágyulhat: lunzhi,
sunci)
Accusativus: lungone shaven – hosszú fiúkat
Genitivus:

lungone shavengo, -i, -e – hosszú fiúknak a…

Dativus:

lungone shavenge – hosszú fiúknak

Instrumentalis: lungone shavenca – hosszú fiúkkal
Locativus:

lungone shavende – hosszú fiúkhoz, fiúknál

Ablativus:

lungone shavendar- hosszú fiúktól

Singularis
(Élőt jelentő, nőnemű, egyesszámú főnév+ kétalakú melléknév)
Nominativus: lungo shej – hosszú lány
Accusativus: lungona sha- hosszú lányt
Genitivus:

lungona shako,-i,-e- hosszú lánynak a…

Dativus:

lungona shake – hosszú lánynak a részére

Instrumentalis: lungona shasa – hosszú lánnyal
Locativus:

lungona shate- hosszú lánynál, lányhoz

Ablativus:

lungona shatar – hosszú lánytól
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Pluralis
(Élőt jelentő, nőnemű, többesszámú főnév+ kétalakú melléknév)
Nominativus: lunzhi shave – hosszú fiúk
Accusativus: lungone shaven – hosszú fiúkat
Genitivus:

lungone shavengo,-i,-e – hosszú fiúknak a…

Dativus:

lungone shavenge - hosszú fiúknak

Instrument.: lungon shavenca – hosszú fiúkkal
Locativus:

lungone shavende – hosszú fiúkhoz, fiúknál

Ablativus:

lungone shavendar – hosszú fiúktól

Háromalakú melléknevek
Háromalakú, stabil ragozású az a melléknév, amely jelzett szó nemétől függ (hímnem,
nőnem többes szám) más végződést vesz fel.
terno-, terni-, terne-,
terno shavo- fiatal fiú, terni gazhi – fiatalasszony, terne shave – fiatal fiúk
phuro, -i, -e, - öreg,
nasvalo, -i, -e-beteg
sasto,-i,-e- egészséges
baro, -i,-e-nagy
cino,-i,-e-kicsi, kis,
thulo,-i,-e-kövér
kishlo,-i,-e,-sovány
ucho,-i,-e-magas
lasho,-i,-e-jó
zhungalo,-i,-e-csúnya

Színterminológia
Színelméleti kérdések:
Háromalakú melléknevek
kalo,-i,-e – fekete, lolo,-i,-e,-piros, parno,-i-e-fehér
E három alapszínnév

újind eredetű,

háromalakú, a háromalakú mellékneveket

nemben számban és esetben egyeztetjük az utána álló főnévvel, ezt a három színnevet
ismerték az protoromaniban.
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A szociolingvisztikai szakirodalomból a nyelv és a kultúra relativitásáról a sokak által
vitatott Whorf – Sapir hitézis emelendő ki. E nézet szerint a nyelv működése, struktúrája, a
használt lexika meghatározza a nyelvet használó közösség nézeteit, világlátását, kultúráját.
„Naiv dolog azt hinni, hogy az emberek a valósághoz a nyelv nélkül viszonyulnak, s
hogy a nyelv csupán a kommunikáció és a reflexió alkalmi eszköze. A való helyzet az, hogy a
világképet jelentős mértékben a nyelv határozza meg.”125
A világlátást jól mérhetően szemlélteti egy nép színekkel kapcsolatos szókincse. A
cigány nyelvben jól elemezhetően megvannak azok a nyelvi jelenségek, amelyeket a
színterminológia ábrázol. A különböző népek, kultúrák által a világból érzékelhető színek
megnevezése

természettudományos

módszerekkel

is

vizsgálható.

Egyes

népek

színterminológiáját megkísérelték kapcsolatba hozni a társadalmuk fejlettségével, s egyes újguineai népek, akik a kőkorszaki szinten éltek, kétféle színnevet használtak: fehéret és feketét.
Ugyanakkor egy nyelv fejlettsége és egy nép között nem lehetnek párhuzamok, a nyelv lehet
rendkívül bonyolult, olyan fogalmi osztályok megnevezésével, amelyek a kívülálló számára
szinte lehetetlenné teszik a nyelv elsajátítását. A protoromani feltehetően három színnevet
ismert, a többit átvette más nyelvekből, a legtöbbet a románból vagy román közvetítéssel
szlávból (zeleno) illetve valamelyik germán nyelvből. galbeno (sárga).
A Berlin-Kay elmélet szerint a színérzékelés fejlődése a gyermekben az egyes nyelvek
egyre komplexebb alapszín elnevezéseihez hasonló fejlődési sémát követ. Vannak olyan
nyelvek, amelyeknek a fehér/világos versus fekete/sötét ellentétpáron kívül a színárnyalat
megnevezésére szolgáló speciális szavuk nincs. Az első színárnyalat
a kisgyermek azonosítani képes, a vörös

tartomány, amelyet

(pirosas, sárgás, barnás, narancsos)

spektrumszakaszba esik. Ha egy nyelvben három színelnevezés van, akkor a fehér-fekete
oppozíció mellett ennek a vöröses tartománynak van (specializált színelnevezésként létező)
neve. Tehát nem a ’zöld’, ’kék’, ’sárga’ stb. a harmadik színnév a harmadik alapszínnév. A
romaniban ezt bizonyítja a kalo-lolo-pharno stabil szókincshez tartozó háromalakú
melléknevek. A négy színelnevezéssel rendelkező nyelvekben az újonnan megjelenő színnév
vagy a kék-zöld (szürke), vagy pedig a sárgás árnyalatokat fedi, míg a gyermek a
nyelvelsajátítás során tipikusan a kék/zöld színárnyalatot képes azonosítani (kb. hároméves
kortól). A Berlin-Kay elmélet tehát azt feltételezi, hogy az alapszín terminológia a
nyelvekben, illetve a színlátás kiépülése a gyermekben ugyanazon genetikus kód szerint
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történik. Nagy valószínűséggel állítható az előbbiek alapján, hogy a ’protoromani’ három
színnevet ismert: fehéret, feketét és pirosat.
Példamondatok háromalakú melléknevekkel:
1. Tyire jakha kale-j. – A te szemeid feketék.
2. Kado shavo terno-j inke, nashtig phirel mura shasa. –Ez a fiú még fiatal, nem járhat a
lányommal.
3. Muro vusht lolo-j, ke akanak makhlem avri, ke kamav te zhav ando baldo.- Az ajkam
piros, most festettem ki, mert a bálba akarok menni.
4. Kadala terna gazha chi dikhlem inke amende. – Ezt a fiatalasszonyt még nem láttam
nálunk.

5. Sostar chi kames te maladyos amara phura dasa? – Miért nem akarsz találkozni a mi
öreganyánkkal?
Példamondatok színnevekkel – háromalakú melléknevek:
kalo, kali, kale (fekete)- alapszínnév (=a szivárvány színeiből),
Kado kalo grast zurales fajol mange. – Ez a fekete ló nagyon tetszik nekem.
jelzős szintagma: kalo grast-fekete ló (singularis, nominativus, masculinum)
Kadale kale grastes dikhlem na dulmut le romende. – Ezt a fekete lovat láttam nem
régen a cigányoknál.
Jelzős szerkezet: kale grastes – fekete lovat (singularis, accusativus, masculinum)
Kadi kali shej na feri shukar-i, thaj vi godyaver. - Ez a fekete lány nem csak szép,
hanem okos is.
Jelzős szintagma: kali shej – fekete lány (singularis, nominativus, femininum)
Kadala kala shasa me inke chi trajilem, te merav! – Ezzel a fekete lánnyal még én
nem éltem, haljak meg!
Jelzős szintagma: kala shasa – fekete lánnyal (singularis, instumentalis, femininum)
Kadale kale romnya chi aven majbut amende. – Ezek a fekete cigányasszonyok
nem jönnek többet hozzánk.
Jelzős szerkezet: kale romnya – fekete cigányasszonyok (pluralis, nominativus,
femininum)
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Kadale kale grasten kamlem te bikinav tuke, ba tu chi kamlan.- Ezeket a fekete
lovakat akartam eladni neked, de te nem akartad.
Jelzős szintagma függő esetben: kale grasten-fekete lovakat (pluralis accusativus,
masculinum)
Lolo, loli, lole (piros) – alapszínnév (=a szivárvány színeiből)
Kodo lolo dikhlo, savo tu mange kindan ando foro, chi trubulma, ke akanak sima
dyaszo. - Az a piros kendő, amelyiket te a városban vettél nekem, nem kell, mert most gyászt
viselek. (singularis, nominativus, masculinum)
Kadi loli kalca trubulma, savi ando kirakato dikhlem. – Ez a piros kendő kell
nekem, amelyiket a kirakatban láttam.
Jelzős szintagma alanyesetben: loli kalca (singularis, nominativus, femininum)
Kadale lole grastenca avilem ando gav. – Ezekkel a vörös csikókkal jöttem a
faluba.
Jelzős szintagma függő esetben: lole grastenca (pluralis, instrumentalis, masculinum)
Parno, parni, parne - (fehér) alapszínnév,
Kado pharno shavo chi fajolma, ke terno-j inke. – Ez a fehér fiú nem tetszik
nekem, mert még fiatal.
Jelzős szintagma alanyesetben: parno shavo – fehér fiú (singularis, nominativus,
masculinum)
Kadale parne shavesa kamlem te sovav aratyi. – Ezzel a fehér fiúval akartam aludni
tegnap.
Jelzős szintagma függő esetben: parne shavesa – fehér fiúval

(singularis,

instrumentalis, masculinum)
E parni grasnyi kanakodi ande muri godyi avel. – A fehér kanca mindig eszembe
jut.
Jelzős szintagma alanyesetben: parni gasnyi –fehér kanca (singularis, nominativus,
femininum)
Kadala parna raklasa maladyilem aratyi ando baldo. - Ezzel a fehér lánnyal
találkoztam tegnap a bálban.
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Jelzős szintagma függő esetben: parna raklasa - fehér lánnyal

(singularis,

instrumentalis, femininum)
Le parne rakle chi aven majbut amende. – A fehér fiúk nem jönnek többet
hozzánk.
Jelzős szintagma alanyesetben: parne rakle – fehér fiúk (pluralis, nominativus,
masculinum)
Kadale parne grastenca avilem tumende, te lav tumara sha. – Ezekkel a fehér
lovakkal jöttem hozzátok, hogy elvegyem a ti lányotokat.
Jelzős szintagma függő esetben: parne grastenca - fehér lovakkal (pluralis,
instrumentalis, masculinum)
Névmások
Gyakran használt névmások:
1. személyes névmás
2. birtokos névmás
3. visszaható névmás
4. mutató némás
5. vonatkozó névmás
6. kérdő névmások
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Személyes névmás
Singularis

Pluralis

me –én

ame-mi

tu –te

tume-ti

voj-ő

von-ők

Személyes névmások ragozási táblázata:
Singularis

Pluralis

Esetek

Én

te

ő

ő

mi

ti

ők

cāsus

E./1.

E./2.

E./3.

E./3.

T./1.

T./2.

T./3.

mascul.

fem.

Nom.

me (én)

tu (te)

voj (ő)

voj (ő)

ame (mi)

tume (ti)

von (ők)

Acc.

man

tut

les (őt)

la (őt)

amen

tumen

len

(engem)

(téged)

(minket)

(titeket)

(őket)

mange

tuke

leske

lake

amenge

tumenge

lenge

(nekem)

(neked)

(neki)

(neki)

(nekünk)

(nektek)

(nekik)

manca

tusa

lesa

lasa

amenca

tumenca

lenca

(velem)

(veled)

(vele)

(vele)

(velünk)

(veletek)

(velük)

mande

tute

leste

late

amende

tumende

lende

(hozzám,

(hozzád,

(hozzá,

(hozzá,

(hozzánk,

(hozzátok,

(hozzájuk,

nálam)

nálad)

nála)

nála)

nálunk

nálatok)

náluk)

mandar

tutar

lestar

latar

amendar

tumendar

lendar

(tőlem)

tőled)

(tőle)

(tőle)

(tőlünk)

(tőletek)

(tőlük)

Dat.

Instr.

Loc.

Abl.

Példamondatok:
1. Me tusa kamav te zhav khere, na tye dadesa. – Én veled akarok hazamenni, nem az
apáddal.
2. Sostar dikhes len andaj felyastra? – Miért nézed őket az ablakból?
3. Kana kames te des leske kettyi but love?- Mikor akarsz neki ilyen sok pénzt adni?
4. Lende chi kamav te ashadyuvav majdur, ke von chi phiren andej khangeri. –
Náluk nem akarok tovább maradni, mert ők nem járnak a templomba.
5. Me chi dikhlem tumen andej avlina, anglaj shkola. – Én nem láttalak titeket az
udvaron, az iskola előtt.
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6. Von amenca kamen te dromen ando Grekicko Them, ke ame ande kado bersh
mishto sityilam.- Ők velünk akarnak utazni Görögországba, mert mi ebben az évben
jól tanultunk.
7. Me feri tutar chi xutyildem palpale khanchi love, save me kothe dem.- Csak tőled
nem kaptam vissza pénzt, amit odaadtam neked.
8. Mange kames te zhutis, kana aratyi inke chi kamlan te vorbis manca!- Nekem
akarsz segíteni, amikor még tegnap nem akartál beszélni velem!
9. Latar chi xutyildem lil, ke voj inke chi zhanel te iskiril, phagerdas pesko chacho
vast. - Tőle nem kaptam levelet, mert még nem tud írni, eltörte a jobb kezét.
10. Desar ame dikhlam tumen, najame pacha, ke muro shavo kamlas tumara sha.
Amióta megláttunk titeket, nincs nyugodalmunk, mert a fiam megszerette a lányotokat.
Birtokos névmások
Szabály:
A cigány birtokos névmások háromalakú melléknévként viselkednek, részben
megfelelnek a magyar birtokjelnek, részben pedig a birtokos névmásnak. Nem állhat előttük
határozott névelő! A birtokos névmást az utána következő birtokkal nemben, számban és
esetben egyeztetjük.
Singularis:
E./1. muro, muri, mure – az enyém
E./2. tyíro, tyíri, tyíre, /tyo, tyi, tye – a tiéd
E./3. lesko, leski, leske (hímnemű birtokos esetén) – az övé
E./3. lako, laki, lake (nőnemű birtokos esetén) –az övé
Pluralis
T./1. amaro, amari, amare- a miénk
T./2. tumaro, tumari, tumare – a tiétek
T./3. lengo, lengi, lenge – az övék
Nyelvi példák:
E./1.
Muro shavo adyes chi phirel andej shkola, ke nasvalo-j. – Az én fiam ma nem
megy az iskolába, mert beteg.
Muri dej chi kamel te pel thud, ke lestar dukhal lako per. – Az anyám nem akar tejet
inni, mert fáj a hasa tőle.
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Mure shave inke chi zhan khere, ke chi aviles lengo buso. A fiaim még nem
mennek haza, mert még nem jött meg a buszuk.
E./2.
Tyo shavo aba chi kamel mura sha, ke voj chi lella. –A te fiad már nem szereti az
én lányomat, mert nem veszi el.
Tyi sityarica chi avilas pala mizmeri andej shkola, ke ando hospitalo gelas.- A
tanárnőd ma délután nem jött az iskolába, mert kórházba ment.
Tye savore chi kamen te maladyon kadale raklenca, ke von marenle. - A te fiaid
nem szeretnek találkozni ezekkel a fiúkkal, mert ők betegek
E./3. (hímnemű birtokos)
Lesko kher chi fajilas mange, ke galbeno-j. – Az ő háza nem tetszik nekem, mert
sárga.
Leski gazhi chi kamel te makhel pes. – Az ő felesége nem szereti festeni magát.
Leske grasta chi zhanen te nashen po ríto, ke zurales thule-j. – Az ő lovai nem
tudnak futni a réten, mert nagyon kövérek.
E./3. (nőnemű birtokos)
Lako rom chi pilas pharni mol lende, ke nasvalo sas. – Az ő férje nem ivott fehér
bort náluk, mert beteg volt.
Laki shej zurales ruttas, ke khonik chi kindas lake khelimata. – Az ő lánya nagyon
sírt, mert senki sem vett neki játékot.
Lake shavore chi inkren andre penge vorba, kana na romanes vorbisaren. –Az ő
fiai nem tartják be a szavukat, amikor nem cigányul beszélnek.
Pluralis
T./1.
Amaro Del Zhutindas amen, ke dasame ekha cina, shukara sha, kana aba chi
azhukardam. – A mi Istenünk megsegített minket, mert adott nekünk egy kicsi, szép lányt,
amikor már nem vártuk.
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Amari shej andej andej opruni shkola sittyol

sityaricake. – A mi lányunk

főiskolán tanul tanárnőnek.
Amare ginadya naj kuch, ke naj dulmutane. – A mi könyveink nem drágák, mert
nem régiek.
T./2.
Tumaro shavo chi sittyol mishto, ke voj feri le shavenca kamel te phírel andej
kirchima. – A ti fiatok nem tanul jól, mert ő csak a fiúkkal szeret a kocsmába járni.
Tumari zumi avri shudrilas aba, ke tume feri vorbisaren! – A ti levesetek már
kihűlt, mert ti csak beszélgettek!
Tumare godyaver shave sostar chi kamen te sittyon majdur? – A ti okos fiaitok
miért nem tanulnak tovább?
T./3.
Lengo drom chi inkrel majdur, ke von khine-j. – Az ő útjuk nem tart tovább, mert
ők fáradtak.
Lengi rakli inke chi avilas khere anda o kaver them. – Az ő lányuk még nem jött
haza külföldről.
Lenge love chi trubulma, ke me chi patyav lenge, von chi dename lashe. – Az ő
pénzük nem kell nekem, mert nem hiszek nekik, nem adnak nekünk jót.

Mutató névmások:
A romaniban négy (főnévi) mutató névmás található. Két közelre mutató, két távolra
mutató.
Közelre mutató:
Kado, kadi, kadal –ez, ezek
Kako, kaki, kakal-emez, emezek
Távolra mutató:
Kodo, kodi, kodol-az
Kuko, kuki, kukol-amaz
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A névmások állhatnak jelzőként és önállóan is. A főnevek ragozott alakjai előtt a
határozott névelő megfelelő függő eseti alakja járul a kada-, kaka-, illetve a kodo-, kuko-,
előtagokhoz.
Példamondatok:
1. Kado shavo zurales fajolma. – Ez a fiú nagyon tetszik nekem.
2. Kadale shaves inke chi dikhlem ande tumari soba.- Ezt a fiút még nem láttam a ti
szobátokban.
3. Kadi rakli chi avilas inke amende, te khelelpe.- Ez lány még nem jött el hozzánk
játszani.
4. Kadala me chi kamós te maladyuvav majbut, ke voj chi kamelma. – Ezzel a
lánnyal nem szeretnék többet találkozni, mert ő nem szeret engem.
5. Kodo zuralo romano shavo chi trubujasma, ke me jekh cerra darav lestar.- Az az
erős cigány fiú nem kellene nekem, mert egy kicsit félek tőle.
6. Kodole shaveste mukhlem muri cini trasta, savi me mura datar xutyildem.- Annál
a fiúnál hagytam a kicsi táskámat, amelyiket anyámtól kaptam.
7. Kuki shej majfeder fajol mange, sar kadi kathe pasha mande. – Amaz a lány
jobban tetszik nekem, mint ez itt mellettem.
8. Sostar kamesas te maladyos kakala romnyasa? – Miért szeretnél találkozni emezzel
a cigányasszonnyal?
9. Kadale shavenca me chi ashadyuvav po kaver them, ke von chi zhanen strejini
shiba.-Ezekkel a fiúkkal én nem maradok külföldön, mert ők nem tudnak idegen
nyelveket.
10. Kakala shake kamlem te zhutij, de nasma dosta love. – Emennek a lánynak
akartam segíteni, de nem volt elég pénzem.
Kérdő névmások
Nyelvi példák a kérdő névmások használatára:
Kaj kames te zhas adyes pala mizmeri ? - Hová akarsz menni ma délután?
Kaj maladyilan mura shukara amalicasa? – Hol találkoztál az én szép
barátnőmmel?
Kathar avilan amende, kaj vi le chiriklya chi phíren? – Honnan jöttél ide, ahol még
a madár se jár?
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Sosa avilan ando baro foro, vurdonesa vaj tradinosa? –Mivel jöttél a nagy városba,
kocsival vagy vonattal?
Kasko shavo gelas tya lasha shasa ando baldo adyes ratyine? –Kinek a fia ment a
te jólányoddal a bálba ma este?
Kaste beshlas kado buxle phíkengo romano shavo, kana ketana sas?- Kinél lakott
ez a széles vállú cigány fiú, amikor katona volt?
Kon avilas tute ratyine, kana me kamlem te dikhav tut?- Ki jött hozzád este,
amikor én akartalak téged megnézni?
Kas akhardan opre, kana me azhukardem tut pej vulica, angla o restoranto? –
Kit hívtál fel, amikor én vártalak téged az utcán, az étterem előtt?
Kaske kamlen te des majbut love, mange vaj mure phure phraleske? – Kinek
akartál több pénzt adni, nekem vagy a bátyámnak?
So fajilas tuke lende majfeder, a kher vaj o nyevo vurdon?- Mi tetszett neked
náluk jobban, a ház vagy az új kocsi?
Sosa kamlan te dromes khere, rotarasa vaj busosa? – Mivel akartál haza utazni,
biciklivel vagy busszal?
Sosko shavo avilas tute savatone, ekh

lungone balengo, vaj ekh skurtone

balengo?- Milyen fiú jött hozzád szombaton, egy hosszú vagy egy rövid hajú?
Soski shej vorbisarel tusa andel Pedongi Bar? – Milyen lány beszélget veled az
állatkertben?
Soske shave thaj rakle prutyin e lobda ando kado parko, kaj naj but char. Milyen
cigány és magyar fiúk rúgják a labdát ebben a parkban, ahol nincs sok fű?
Sode sheja phirde tute, te zhutisle? – Hány lány járt hozzád, hogy segíts nekik?
Sodito etazhosko kher si o tyíro ? – Hányadik lépcsős ház a tiéd?
Igerendszer a romaniban:
Ige (Verbum)
A következő idézetből azokat a mondatokat emeltem ki, amelyek a romani nyelv
igerendszerében is relevánsak.
„126Az ige mindig állítmányi szerepű, a legtöbbször jelekkel, ragokkal ellátott
cselekvést, történést-állapotot vagy létezést kifejező szótári szó.
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A cselekvést jelentő ige olyan tevékenységet fejez ki, amely függ az alany akaratától,
tudatos közreműködésétől.
A történést-állapotot jelentő ige olyan eseményt, változást fejez ki, amely független az
alany akaratától, szándékától, tevékeny közreműködésétől.
A létezést jelentő ige az alany létét vagy nemlétét fejezi ki.
A cselekvő és a cselekvés viszonya szempontjából megkülönböztetünk: (igenemek)
a) cselekvő igét (verbum activum)
b) műveltető igét (verbum factitivum-causativum)
c) szenvedő igét (verbum passivum)
d) visszaható igét (verbum reflexivum)
e) ható igét (verbum potentiale)”
A cselekvés irányulása szerint, a tárgy szempontjából van tárgyas és tárgyatlan ige.
a) a, tárgyas ige (verbum transititvum) tárggyal bővíthető; ide tartozik a műveltető és a
cselekvő igék egy része.
b) b, tárgyatlan ige (verbum intransititvum) – nem bővíthető tárggyal. Ilyen minden
visszaható, szenvedő ige, illetve a cselekvő igék egy része.
Az igekötők a cselekvés irányultságát vagy befejezettségét jelölik.”
Az igének a romaniban van száma, személye, ideje, módja, aktív és passzív alakja.
A szám kategóriája lehet egyes: singularis vagy többes: pluralis. Az idő (tempus) lehet:
jelen, múlt (kétféle) és jövő.
A főnévi igenevek hiánya miatt a szótári szó mindig az egyes szám harmadik személyű
alak.
Így a romaniban ötféle igeragozási csoportot ismerünk:
2. –el végűek (kerel=tesz, csinál) a többség idetartozik!
3. –al végűek (zhal=megy)
4. –ol végűek (sittyol=tanul)
5.

–il végűek (iskiril=ír) ezek mind idegen eredetűek!

6. –ul végűek (trubul=kell) román és magya eredetű szavak tartoznak ide!
7. –ol végűek, (farbol-fest)

el-végű igék ragozása:
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(indicativus, praesens)
szabály: az ige abszolút szótövéhez illesztjük az igei személyragokat. A szótövet úgy
kaphatjuk meg, ha levágjuk az ige –el végződését, a kerel ige esetében a szótő: -ker
Singularis
(ker-el=tesz, csinál)
E./1. me kerav
E./2. tu keres
E./3. voj kerel
Pluralis
T./1. ame keras
T./2. tume keren
T./3. von keren
Az –el végű igékből találjuk a legtöbbalakot.
arakhel=talál
avel=jön
bikinel=elad
bokhajvel=megéhezik
cirdel=húz
del=ad
dromel=utazik
ginavel =számol , olvas
xatyarel=ért, érez
kinel=vesz, vásárol
kiravel=főz
lel=fog, vesz (összetételekben, szerkezetekben gyakran szerepel, pl: sama lel = vigyáz
mangel=kér
mudarel=megöl
pel=iszik
potyinel=fizet
shinel=vág
shingrel=tép, elszakít
shorel=tölt, önt
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uzharel=takarít
–al végű igék: a szótő megkeresése mint az előzőnél.
(indicativus, praesens)
zhal=megy; itt a –zh marad meg egyedül tőként, az igei személyragok –a ejtéskönnyítő
magánhangzót kapnak minden számban és személyben.
Singularis (zh-al=megy)
E./1. me zhav
E./2. tu zhas
E./3. tu zhas
Pluralis
T./1. ame zhas
T./2. tuma zhan
T./3. von zhan
Az –al végű igékhez tartoznak a következő fontosabb igék:
daral=fél
losshal=örül
patyal=hisz
xal=eszik
xasal=köhög
azbal=megbánt
–ol végű igék; az ige tövét megkapjuk, ha levágjuk az egyes szám harmadik személyű alak ol végződését.
(indicativus, praesens)
Singularis (sitty-ol = tanul)
E./1. me sityuvav
E./2. tu sittyos
E./3. voj sittyol
Pluralis
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T./1. ame sityuvas
T./2. tume sittyon
T./3. von sittyon
Fontosabb -ol végű igék:
bandyol=meghajol
bushol= hívnak v.hogyan, neveznek (a névmás alanyesetben áll!)
garadyol=elrejtőzik
maladyol=találkozik
pashol=fekszik
phabol=ég, lángol
sastyol=meggyógyul
shuttyol=szárad
tasol=megfullad
tordyol=áll
–il végű igék (kevés van belőlük; idegen eredetűek)
(indicativus, praesens)
Singularis (iskir-il=ír)
E./1. me iskirij
E./2. tu iskiris
E./3. voj iskiril
Pluralis
T./1. ame iskirinas (!) itt egy ejtéskönnyítő –n hangzót toldottunk be!
T./2. tume iskirin
T./3 von iskirin
Fontosabb –il végű igék:
cipil=kiabál
hirmitil=nyerít
mishkil=mozog
mezil=látszik
mucil=elköltözik
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rucil=un, megun
–ul végű igék:
(indicativus, praesens)
Singularis (sun-ul=sajnál)
E./1. me sunuj
E./2. tu sunus
E./3. voj sunul
Pluralis
T./1. ame sununas (-n!)
T./2. tune sunun
T./3. von sunun
Fontosabb –ul végű igék:
trubul=kell, kötelező, erkölcsi parancs, erkölcsi szükségszerűség, muszáj
bunul=bán, megbán
A romaniban fontos és sokszor használt ige a birtoklás kifejezése, hasonló a német
„haben”, az angol „to have got” alakokhoz. A személyes névmás alanyesetben marad. Nincs
tárgyeseti vonzat, mint pl. a németben.
Birtoklást kifejező ige:
(létige: si+ a megfelelő névmás enklitikus kapcsolata)
Hangsúlyos formában a névmás redukált részes esetű alakja megelőzheti a létige, a
jelentést nem változtatja meg, ez megegyezik a tárgyeseti névási alakokkal.
(állító forma)
Singularis
E./1.Sima – Man si (nekem van)
E./2. Situ – Tut si (neked van)
E./3. Siles – Les si (hímnemben, neki van) – a névmás nemrehajló
E./3. Sila – La si (nőnemben, neki van) – a névmás nemrehajló
Pluralis
T./1. Siame – Amen si (nekünk van)
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T./2. Situme – Tumen si (nektek van)
T./3. Sile – Len si (nekik van)
(tagadó forma)
Singularis
E./1. Najma – Man naj (nekem nincs)
E./2. Najtu – Tut naj (neked nincs)
E./3. Najles – Les naj (neki nincs, hímnemben) nemre hajlóvá válik a névmás
E./3. Najla – La naj (neki nincs, nőnemben) nemre hajlóvá válik
Pluralis
T./1. Najame – Amen naj (nekünk nincs)
T./2. Najtume – Tumen naj (nektek nincs)
T./3. Najle – Len naj (nekik nincs)
Nyelvi példák127:
1. Inke najma rom, de maj avla. – Még nincs férjem, de majd lesz.
2. Si man jekh tranda bershengo phral, Imre, kon dulmut kerel butyi.- Van egy
harminc éves bátyám, Imre, aki régen dolgozik.
3. E Andrea vi akanak shukar si, haj butivar lashi voja sila.-Andrea most is szép
és sokszor van (neki) jó kedve.
4. Sima duj phenya. – Van két nővérem.
5. Sima but love, ba najma kher. – Van sok pénzem, de nincs házam.
6. Sila ekh bari koshnyica thaj zhal te dikhel le gada. – Van neki egy nagy kosara
és megy nézni a ruhákat.
7. Najame khanchi love khere, naj tud, naj chiken thaj naj manro. – Nincs semmi
pénzünk otthon, nincs tej, nics zsír és nincs kenyér sem.
8. Najla voja te zhal tusa ando mozivo. – Nincs kedve, hogy elmenjen veled a
moziba.
9. Najle shukar gada, save te lel opre. – Nincs szép ruhája, amit felvegyen.
10. Sostar najtume majbut love, ke me feri aratyi demtume. – Miért nincs nektek
több pénzetek, hiszen én csak tegnap adtam nektek.

127

Papp, 2003,
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Igekötők:
be-

andre

andre zhal=bemegy

ki-

avri

avri avel=kijön

le-

tele

tele ushtyel=lelép

fel-

opre

opre tordyol=feláll

el-

tar

zhaltar=elmegy(távolodás)

Át

perdal

perdal phírel=átjár

Ide

kathe

kathe dikhel=idenéz

Oda

kothe

kothe beshel= odaül

Össze

kethane

kethane resel=összeér

Vissza

palpale

palpale avel=visszajön

Közé

mashkar

mashkar tordyol=közéáll
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Mellékletek V.
V./1. Finnországi fotók (1988 nyarán készültek)
• Helyszín: Seinäjoki, Kauhajoki (Közép-Finnország)
• A képeket készítette: Erkki Mäki

Hegyi Ildikó Hulda GRÖNFORSSAL (92 éves) Seinejokiban
F./1. KÉP

Finnországi KALE cigány viseletben
F./2. KÉP
(Ez a család paranyelvet beszélt otthon, régóta élnek Finnországban)
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Vendégségben Kauhajokiban, Jehova tanúi cigány közösségben
F./3. KÉP
Hosszú, fekete bársonyból készült szoknyákat viseltek, s hozzá keményített hófehér inget
/blúzt. Az asszonyok blúza csipkéből készült.

V./2. MINDSZENTI (ÉLET)KÉPEK
• A fotókat készítette (1983-89): Dr. Cseke István és Hegyi Ildikó
(20 évvel ezelőtti anyag fotódokumentációja)

M./1. KÉP Cigány Madonna
ANIKÓ az ikrekkel, Papó és Manci (1983)
Ez a kép a Rostás család ajándéka
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M./2. KÉP
MELI ÉS BARÁTNŐJE – balról Carol Silverman kislánya, NESSA, (1989)

M./3. KÉP
MELI az újszülött Szandrával (1989)
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M./4. KÉP
CSOMÓSÉK: paprikaszedés és darabolás: Sala, Pipi a kád mellett (1988.)

M./ 5. KÉP
KIKI a meszesgödörben dolgozik
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M./6. KÉP
FŐZÉS és „mulatsago” Csimbi lakodalmán

M./7. KÉP
Főzés az esküvőn: magyar asszony a főszakács – ő áll lila ruhában (maxrime?)
(Carol Silvermann és Michael M. Stewart kutatásainak ellentmond.)

202

M./8. KÉP
Játék apával az udvaron

M./9. KÉP
Kislány babával
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M./10.
Ünnepség Szandra keresztelőjén – Guncsi dohányzik.
(Csiga, Guncsi, Tulár, 1989)

M./11. KÉP
BORINKA néni, Anica, Erzsi, gitárszólót hallgat.
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M./12. KÉP
Mihály Laci (RÁNTÁS, Aranyoska) kannázik (1990)

M./13. KÉP
Gyerekek az esküvőn
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M./14. KÉP
A férfiak a keresztelőn (szigorúan külön étkeznek).
(Ez megerősíti M. Stewart kutatásait.)

M./15.
Buba és Csámpás a keresztelőn - söröznek.
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V./3. Mindszenti életképek (2009-2010)
• A fotókat készítette: Kőhalmi Istvánné

M./16. KÉP
A mindszenti általános iskola épülete – ide is járnak a cigány gyerekek, meg a Dózsatelepre is.

M./17. KÉP
Görbe a mezőn – a lótartás szimbolikus: A szabadságvágy és erő jelképe.
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M./18. KÉP
Kislányok a múzeum kertjében

M./19. KÉP
’Zolika’ Nemzeti ünnepen.
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M. /20. KÉP
Ramona – Görbe unokája - Mi lesz az iskolában?

M. / 21. KÉP
Anyák napja a könyvtárban (Sumák felesége)
(aktív kétnyelvű szülői korosztály)
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M./22. KÉP
Borinka néni menyei: Anikó és Csomós (Pipi és Guncsi felesége; aktív kétnyelvűek, a
hétköznapi kommunikáció inkább romani nyelven zajlik a családjukban, az unokáik passzív
kétnyelvűek)
Borinka néni, Fáni mama, Dulimka még cigányul beszéltek jobban.
A nyelvvesztés folyamata jelenleg megállíthatatlannak látszik, ha nem avatkoznak közbe
szakemberek vagy az állami szervek.
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V./4. Pettendi életképek
•

A képeket készítette: Déri Judit és Hegyi Ildikó (2006-ban)

P/1. KÉP
Csóka (86 éves) megörül az érkezésünknek

P./2 KÉP
Csóka mesél az életéről (monolingvis romani beszélő)
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P./3. KÉP
Gyerekek az utcán – vajon milyen jövő áll előttük?

P./4. KÉP
Mesefoglalkozás az imaházban (Horváth Renáta tanítójelölt és Hegyi Ildikó)
Cigány nyelvű állatmesét dolgoztunk fel, a tanítójelölt rendelkezik nyelvvizsgával és cigány
nyelvtudással, ami a gyerekek szemében óriási dolog- a tanító néni példakép.

212

P./5. KÉP
„Lesz még csoki?” (Misike elsős, de a nagyokkal együtt ül a foglalkozásokon,
ő nem ért cigány nyelven, az édesanyja magyar, az édesapja cigány anyanyelvű.)

P./ 6. KÉP
Sámuel, a lelkész kisfia a pajta ajtajában.
Várja a jobb jövőt. Reméljük, lesz majd neki!
Nem beszél cigányul, az édesanyja magyar ajkú.

213

P./7. KÉP
A gyerekek a falu szélén játszanak, Misike figyel minket.

P./8. KÉP
CSÓKA értünk és a faluért imádkozik, kéri, hogy segítsük a falut: nagy a nyomor.
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P./9. KÉP
’ISTEN GYÜLEKEZETE’ a kezdetekben: 1998-ban, még Misi testvér járt ki Szigetvárról
prédikálni. Ekkor még nem volt imaház.

P./10. KÉP
A fürdő Pettenden, hagyják tönkremenni, nincs pénz a felújításra.
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P./11. KÉP
A termálvíz elfolyik a semmibe, a falu „közös fürdőszobája”

P./12. KÉP
Templom Pettenden, fel kellene újítani
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V./5. Gyermekrajzok (3 darab)

P. / 13 KÉP
Bogdán Eszter Napsugár rajza (Pettend, Imaház, 2006. május12.)
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P./14. KÉP
Kovács Misike rajza 7 éves, első osztályos (2006. május 12.)
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P./15. KÉP
Lakatos Ibolya, 6 éves (2006. május 12.)
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