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#ic C. melodus P. D ( V *) melodis V? meloduf L. 7. 8. inverso 
ordine CLD. 7 am at: ama VPL. (amathyrsin, P. amatyrsín in 
a m a t tyrsin corr. L.). Almona: almon VLD (almonen natheon) P. 
N isa: enna VP. Theonem: teones C. theon P. 8. Nisa: Nisit C. 
N asa D, ro sas: rodas (á in s corr mán 2) C . d a t : at C. ölet Ha- 
genus (cf. Anth. Lat. fasc. II. p. L X V : Nisa rosas, Megale violas 
ö le t et thyma Suauis). Nais: Nalis (vidt Nais) ex Nati con\ 
mán. 2 . C.

A 6 vbeli melodes szót, mely csak a legfiatalabb codexben 
fordul elő, nem tartom helyesnek. Az Öt codex, amint a 4. 5. és 
7. 8. v. sorrendje világosan mutatja, két ágra szakad. Az egyik 
VP, a másik CLD. Mind a két ág melodus-t mutatja az archetypus 
léc ti ójának. Ez áll PD-ben, ez lappang az L-beli melodnf és a 
V-beli melodis alatt is (ha esetleg ez és nem melodus állana a codex
ben). us-t ligaturával így szokás írn i: )(, amit nagy könnyen if-nek 
lehet olvasni. Ennélfogva melodes helyett melodus Írandó.1)
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MAGTÁRBÓL ÁTVETT CZIGÁNY SZAVASRÓL.

Az erdélyi czigányok, kikre jelen czikkemben kizárólagos 
tekintettel vagyok, két törzsre vagyis rendre oszlanak; az elsőt 
képezik a vándor- vagy sátoros-czigányok, kik magokat Cortorár- 
oknak nevezik; a másodikat a városokban és falvakban lakó czi
gányok, kik a Cortorároktól némi kaszt-féle megvetéssel lenézet
vén, Gletecs&re-knek azaz nyelv-csóréknak, nyelvszegényeknek 
hívatnak. S van is némi igazság a dologban, mert a városban 
vagy falun lakó czigány nyelve nagyban eltér a Cortorár-étól nem 
ugyan a nyelv szerkezetére, szervezetére nézve, hanem inkább a 
szókincsre, a szóbőségre nézve. A Cortorár megélhet magafajta 
embereivel való közlekedésben kevés — tán csak néhány százra 
menő — szóval, míg a Gletecsőre előtt, majdnem minden nap más 
nemzetbeli emberekkel való érintkezésénél, új meg új fogalmak 
támadnak, melyek kifejezésére anyanyelvében szót nem talál. Mi

*) Baebrens is így. Kiadásáról, mely csak most correctura közben 
jutott kezemhez, máskor.
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tevő legyen tehát ? Könnyen segít a baján. Az idegen nemzet sza- 
vát, mely ép a kérdéses fogalmat kifejezi, átkölcsönzi, ellátván azt 
czigány raggal.

Nincs talán széles e világon egy nép sem, mely annyi idegen 
szavat vett volna be szókincsébe, mint ép a czigány. A mely nép 
közt megtelepedett, annak nyelvéből száz meg száz szavat átvett. 
Nem csoda tehát, ha pl. az orosz czigány nagy nehezen érti a m a
gyar czigányt; nem is említem a spanyol czigányt, ki végkép. fel
hagyott a czigány ragozással, s saját, eredeti czigány szavait is 
spanyol raggal ellátja.

Kérdés, hogy a magyarból kölcsönzött szavakat minő raggal 
látja el a czigány ? Ezen kérdés eldöntése, bevallom, a czigány 
nyelvészet terén évek óta tett fáradságos tanulmányaim közt a  
legnehezebb és talán — a legsikertelenebb is volt egy irányban, 
mely ezzel szorosan összefügg, és melyről később akarok szólani.

A magyarból átvett főnevek czigányraggal való ellátására 
vonatkozólag következő három szabályt lehet felállítani:

I. az -o, -ő, -u, és -i végzetü magyar főnevek a czigányban 
mint hímnemnek -vá, -vos1), mint nőneműek pedig -ve, -vis ragot 
k a in a k ; pl. pilángóvá — pillangó, rigóvos — rigó, levegőve — 
levegő, bornuvos -— bornyu, laibivis — laibi.

Én részemről azt hiszem, hogy a valódi rag csakis az -á, -e, 
-ős, -is, és hogy a -v- két magánhangzó összeütközésének meg- 
gátlása, az euphonia végett van felvéve.

II. Az -a, -e végzetü magyar főnevek rendesen változatlanul 
maradnak és mindig nőneműek; pl. cése — csésze, párttá — párna, 
bunda — bunda ; változatlanúl maradnak annyiban, a mennyiben 
az a a czigányban mindenkor hosszú (á), tehát ez esetben is 4-vá 
változik. — Néha az -a, -e raghoz még egy -s járul, mely esetben 
az -a is -e-vé változik és az -es végzetü szó a czigányban csakis 
többesben használ tátik, pl. ceresnes — cseresznye, pityokes — 
pityoka.

III. A mássalhangzóra végző magyar főnevek mint hímnemüek 
-os, mint nőneműek -is ragot nyernek a czigányban, pl. hidos — 
híd, délos — dél, bogáris — bogár. — Az -ősz, -esz, -tsz, -ász ragu 
magyar főnevek a czigányban mint hímnemüek -a, mint nőne-

40 WLISLOCKI HENRIK.

*) s =  magy. sz., eh =  s, c =  cs, n =  ny.

Digitized by ^ o o q  le



MAGYARBÓL ÁTVETT CZIGÁNY SZAVAK. 41

mfiek -e ragot vesznek fel, pl. ábrosá — abrosz, vádásá — vadász, 
lovásá — lovász.

Megjegyzendő még, hogy a magánhangzóval kezdő magyar 
főnevek a czigányban gyakran első betükép egy y-t kapnak pl. yií- 
vege —  üveg, yibrike — ibrik, yárpá — árpa.

A mi a magyarból átvett mellékneveket illeti, úgy ezekről 
következőt m ondhatni:

I. Ha a magyar melléknév magánhangzóra végződik, úgy 
ezen magánhangzó a czigányban -o (hímnem), -e (nőnem) lesz, pl. 
shánto (ráklo) — sánta (fiú), shánte (ráklyi) — sánta (leány).

II. Ha a magyar melléknév ellenben mássalhangzóra vég
ződik, úgy a czigányban ez elesik, és az őt megelőző magán
hangzó -o (hímnem), -e (nőnem) lesz, pl. hásno, hásne — hasznos.

Igehatározók, kötőszók, indulatszók a czigányban változat- 
lanúl maradnak, pl. igen, shohá, bizofi, ákkor, még stb.

A magyarból átvett igékre vonatkozólag lehetetlen csak 
megközelítőleg is szabályt mondani. Ép az igét önkényt, minden 
öntudatlanul működő szabály nélkül ragozzák: — mindenki kénye- 
kedve szerint a 4 igecsoport valamelyikének ragjával látja el a 
magyar igét.

Említettem volt, hogy talán ép idevágó kutatásaim a legsiker
telenebbek közé tartoznak, — legalább eddigelé. Oka ennek a 
következő. A czigányban két nem létezik: hím- és nőnem, a ma
gyar a főnévre vonatkozólag nemet nem ismer.

Most már minő szabály utáu jár el a czigány, midőn egy 
a magyarból átvett szavat hímnemünek ragozza és mindig hímne- 
münek is mondja ? Én különböző vidékeken különböző czigányok- 
nál kísérletet tettem egyes, a magyarból átvett szavakkal, hogy 
váljon a mi a nemet illeti, nem jőnek*e ellentmondásba egymás
sal : bizony nem : a mit az egyik hímnemünek mondott, a másik 
is úgy használta. Ily alakban, ily irányban működik talán az, a 
mit egy német nyelvész «Sprachseele»-nek nevezett!

Brassó, 1882. november 14. Dr. W l isl o c k i H e n r ik .
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