
NAPLÓ

135

Wlislocki Henrik Az erdélyi cigány nép-
költészet címû tanulmánya 1885-ben je-
lent meg a Franklini-társulat tudomá-
nyos-népszerûsítõ füzeteinek sorozatá-
ban. Az elsõsorban németül publikáló
Wlislocki ekkor már nemzetközileg is-
mert és elismert tudós, többek között a
londoni The Gipsy Lore Socientynek is
tagja. A tanulmány a cigány nép történe-
tét tárgyalja, és szembeszáll a cigány ere-
det a XIX. század második felében még
élõ, de tudományosan már megcáfolt né-
zeteivel. A korszak tudományosságának
megfelelõen Wlislocki a történeti nyelvé-
szet módszerét tekinti alkalmasnak arra,
hogy a cigányság eredettörténetét meg
lehessen tisztítani a reneszánsz óta elter-
jedt mitikus elképzelésektõl és rosszindu-
latú elõítéletektõl. Ebben a törekvésében
Rüdigert és Grellmannt, a két XVIII. szá-
zadi német kutatót tekinti elõdjének, va-
lamint méltatlanul elfeledett magyar kor-
társukat, Vályi Istvánt, aki talán elõször is-
merte fel (1776-ban) a cigány nyelv ind
nyelvekkel való rokonságát. Wlislocki sa-
ját kutatásainak jelentõségét a népkölté-
szeti tanulmányokban jelöli meg. A nép-
mûvészet komparatív megközelítésével
folytatható az a munka, amelyet a törté-
neti nyelvészet megkezdett, minthogy a
népköltészet olyan õsi elemeket is õriz,
amelyek a cigányság kollektív emlékeze-

tébõl már kihullottak. „Az egyik általam
közölt ballada is indirecte a czigányok-
nak Indiából való származása mellett
szól. Mert mit jelenthetne egyebet a
„szent folyó” (somán len), mint az indu-
sok szent folyóját, a Gangest?” A XIX. szá-
zadi, romantikus ihletettségû, herderi
szemléletû folklorisztika a népköltészet-
ben a „népszellem”, a Volksgeist kristály-
tiszta megjelenését ünnepelte, s
Wlislocki is a modern civilizáció torzulá-
saitól, a század pesszimizmusától való
mentességet üdvözli a cigány népdalok-
ban, balladákban, mesékben és közmon-
dásokban. A tanulmány függelékeként
saját fordításában közöl ezekbõl néhá-
nyat. A tanulmány felsorol néhány – ma
már némileg mulatságosnak tûnõ – elmé-
letet, amelyet egy a történeti nyelvészet-
re és az összehasonlító néprajzra alapo-
zott kutatásnak meg kell cáfolnia. Ezek-
ben a genealógiákban a cigányság hol a
kánaániták bibliai népétõl, hol a szaracé-
noktól, hol a német zsidóktól, hol pedig
a tatároktól származik. A legelterjedtebb
vélekedés szerint Egyiptomból, vagy „Kis-
Egyiptomból” elûzött zarándoknéprõl
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Amerikában, mondja Maja Miskovic, a
fönti kötet szerkesztõje, egyben szerzõ-
társa is, a romák láthatatlanok maradnak,
legalább is a nagypolitika (szövetségi po-
litika, állami politika) szintjén. A helyi po-
litika szintjén nagyon is föltûnnek, megol-
dási modelleket és megoldatlan problé-
mákat hagyva maguk mögött. De nem
mint Európában – ahol a roma/cigány
kérdés máig megoldatlan, sõt egyre in-
kább az. Ez utóbbiról – az európai „ro-
ma/cigány” kérdésrõl szól az a kötet,

amelyet az idézett szerzõ és szerkesztõ
munkájaként az angliai Routledge Kiadó
a minap jelentetett meg.

A kötet szerzõgárdája imponálóan
sokszínû. Megtalálhatjuk benne számos
érintett – a roma kérdésben érintett – ke-
let- és dél-európai ország kutatóit csak-
úgy, mint a cigány/roma kutatás néhány
közismert európai központját, a budapes-
ti CEU-t (Közép-Európai Egyetem), az
angliai Hertfordshire Egyetemet, és tegyük
hozzá némi büszkeséggel a Pécsi Tudo-
mányegyetemet is (Romológia Tanszék).
Kik õk? A „nagy öregektõl” (Ian Hancock,
Hristo Kyuchukov, Forray R. Katalin) a kö-
zépnemzedéken át (Miskovic, Friedman,
New) a kutatásba frissen belépõkig (pl.
Plaut) mindazok, akiket így vagy úgy meg-
érintett a cigány/roma népesség helyzete,
kilátásai, s akik egyként úgy gondolják,
hogy a romák élethelyzetébõl az oktatás-
ba való bekapcsolódás az egyik – ha nem
a legfontosabb – kivezetõ út. Akadémiai
kutatóintézetek (Szerbia, Bulgária), ismert
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volna szó, ennek a legendának a lenyo-
matát õrzi az angol „gipsy”, a spanyol
„egycianos”, stb. közismert etimológiája
is. Az egyiptomi származás elméletének
elterjedését Wlislocki XV-XVI. századi
bolognai, párizsi, frankfurti források alap-
ján követi nyomon, kései továbbélését
pedig egy saját néprajzi gyûjtésébõl szár-
mazó adalékkal is alátámasztja: Csík vár-
megyében még a XIX. század második fe-
lében is használták a „pharao népe”
megnevezést. A Wlislocki által is elfoga-
dott, akkortájt még újnak számító szár-
mazáselmélet szerint a cigányság õshazá-
ja India északnyugati területein található,
s népvándorlásuk az „északi utat” követ-
te, azaz nem a volt Bizánci Császárságon
keresztül, hanem a mai Oroszország, Uk-

rajna, Moldávia területein áthaladva ér-
ték el Közép-Európát. Wlislocki szerint a
nyelv mellett a népkötészetben „konzer-
vált” õsi elemek is bizonyítják az indiai
származást: „Fõkép klasszikus nyugalom
jellemzi a czigány népköltészetet, mely
az indusokéval való rokonságát bizonyít-
ja; az indus népkötészet felett is leng ama
titkos, méltóságos nyugalom, mely ter-
mékeit oly szépen jellemzi.”1

Jegyzetek

1 A cikk eredeti megjelenése: WHS A
Wlislocki Henrik Szakkollégium kiadvá-
nya, I. évfolyam 1. szám. PTE BTK Romo-
lógia Tanszék, 2002. tavasz, 19.
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