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Ka kuk Mátyás: Cigány közvetítésű
jövevényszavak a magyar nyelvben

Ki gondolná, hogy a biboldó, bárgyú, kaja,
manus, pimasz, faramuci szavunkat a cigány
nyelvből is eredeztethetjük? Kakuk Mátyás
most megjelent munkájában köznyelvünk
majdnem 300 szavának eredetét keresi a ci-
gány nyelvben. Könyve nyelvészeti szempont-
ból úttörő jelentőségű: a magyar nyelv cigány
közvetítésű jövevényszavairól még nem ol-
vashattunk ilyen, összegző jellegű művet. Az
eddigi etimológiai kutatások során a cigány
nyelv átadóként szinte szóba sem került. Ka-
kuk Mátyás több tanulmányában, konferen-
ciákon igyekezett erre a lehetőségre a magyar
nyelvészet figyelmét felhívni, eddig siker-
telenül.

Kötete négy tanulmányából csak kettő fog-
lalkozik nyelvészettel. Cigány nyelvi elemek a
magyar nyelvben cím alatt olvashatjuk a mű
legterjedelmesebb részét. Ez a fejezet valójá-
ban etimológiai szótár, itt a szerző főként
olyan szavak kialakulását vizsgálja, amelyeket
a történelmi és etimológiai szótár (TESZ)
ismeretlen vagy bizonytalan eredetűnek tart. A
TESZ csupán 19 magyar szót tart vitat-
hatatlanul cigány eredetűnek. A szerző abból
kiindulva, hogy hétszáz éve élnek közöttünk
cigányok, kevesli ezt a számot. Ha két nép
egymás mellett él, egymást kiegészítve tevé-
kenykednek, kommunikációjuk következtében
tanulnak egymástól, nemcsak szokásokat, gya-
korlati fogásokat, hanem ezeket kifejező sza-
vakat is. Ebben a szótárban igyekezett össze-
gyűjteni azokat a szavakat, amelyekről felté-
telezhető a cigány eredetük. Munkáját problé-
mafelvetésnek szánja, tisztában van azzal,
hogy etimologizálásának nagyobb része cáfol-
ható, de bízik abban, hogy felkelti a néprajz-
tudomány és a nyelvészet érdeklődését, és
ezzel új utat nyit az etimológiai kutatásokban.
Mivel cigány nyelvészet nincs, nagyon nehéz
hangtani, alaktani levezetéseket alkalmazni.
Vekerdi József: A magyarországi cigány
nyelvjárások szótára és helyesírás alapján adta
meg a szóalakokat és jelentéseket a szerző.
Cigány és magyar szavak összefüggéseit a két
nép mindennapi tevékenysége és kapcsolata
alapján vizsgálja. Például a sóvárog szavunkat
a következőképp etimologizálja: „A cigány ov
- op - o 'hat'-ból a cigány sovar 'hatos (pénz)'
lehet a szó alapja, amely kolduláskor gyakran
hangozhatott. (...)" Újabban a so kettőzésével

mondják a magyar zsozsó, ilL zsoska 'pénz'
kifejezést.

A másik nyelvészeti jellegű tanulmány A
cigánylakodalom ürügyén címet viseli. A szer-
ző a lakodalmi szokások és az ehhez kap-
csolódó szókincs cigány vonatkozásait elemzi.
Ebben a fejezetben életre kel az etimológiai
szótár, megtudhatjuk mit ért Kakuk Mátyás a
néprajztudomány és a nyelvészet együtt-
működésén ebben a kérdésben. Szerinte „a
magyar a cigány nyelvből és népszokásokból
sokkal többet vett át, mint amennyire bárki is
gondolt volna". A lakodalmi szokások kapcsán
megmutatja, hogy lehet az átadás-átvétel prob-
lematikáját néprajzi és nyelvészeti módsze-
rekkel együttesen kutatni. Megállapítja, hogy
„a cigány nyelvből kölcsönzött magyar szavak
jelentős része pejoratív, lenéző jelentésű:
bárgyú.csiricsáré, hacacáré, pereputty stb." A
cigánylakodalom kifejezése is 'veszekedést'
jelent. Sőt a szerző által cigány eredetűnek
vélt lakodalmi szokások, szavak periferikus
jellegűek voltak, vagy az utóbbi időkben
„lenézetté, a kulturálatlanság jelévé" váltak:
sarnyúmeny asszony, meny asszony porkolás,
esetleg néhány gyermekszokásban maradtak
fenn: boricatánc, barika.

Az előbb említett tanulmányokat két, fény-
képekből álló tanulmány egészíti ki. Amiből
élünk... cím alatt a Damjanich János Múzeum
gyűjteményéből 31 fotó illusztrálja a tipikusan
cigánynak tartott foglalkozásokat: vándorkö-
szörűs, vályogvetés, kolompkészítés stb.
Olyan mesterségek ezek, amelyekkel be tudott
illeszkedni a cigányság a magyar társadalom
rendjébe, elkülönülten a falusi közösségektől,
de mégis kiegészítve azt.

Csalog Zsolt az 1950-es évek óta készít
fotókat a cigányság életmódjáról. Az Ahogyan
élünk... fejezetben válogatást találhatunk ezek-
ből a fényképekből, Hargitai Lajos napjaink-
ban készült képeivel kiegészítve. A cigányság
hétköznapi élete mellett ünnepeikről is is-
meretet kaphatunk.

Reméljük, Kakuk Mátyás könyve beváltja
a hozzá fűzött reményeket, ösztönzőleg hat a
magyar nyelvészeti kutatásokra, és olyan
vitákat vált ki, amelyek során eldől, a szerző
melyik feltételezése volt helyes, melyik nem,
és ezzel nyelvészetünk fehér foltjainak kiszí-
nezéséhez járulhat hozzá.

Kapható a Jászkunság szerkesztőségében,
valamint a kunszentmártoni könyvesboltban.

Berényi Marianna
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