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1 A hipotézis

A jelen disszertáció a cigány nyelv oláh cigány dialektuscsoportjához tartozó lovári főnévi és 

igei rendszerében fellelhető variáció három konkrét esetét vizsgálja. A vizsgálat analógiás 

keretben történik, kizárólag felszíni alakokra és a köztük levő kapcsolatokra támaszkodva. A 

disszertáció felhasználja és továbbfejleszti a konstrukciók és sémák fogalmát (Goldberg 1995,

Booij 2010).

Hipotézisem a következő: ha egy nyelv nyelvtanában gyenge pont található, variáció 

léphet fel és megkezdődhet a mintakeresés. Ezen folyamatok jól értelmezhetők és 

magyarázhatók, ha a felszíni alakokat és a köztük levő, lehetséges analógiás kapcsolatokat 

tekintjük. A gyenge pontra három, a lovári alaktanból vett példát fogok bemutatni (a hímnemű

függő tő, a nőnemű többesszámú függő tő és a magánhangzóra végződő tővel rendelkező 

igék), és a variáció lehetséges analógiás forrásainak megkeresésével és azonosításával fogom 

őket magyarázni.

2 Elméleti háttér

A gyenge pont mibenlétének tisztázásához és a lovári alaktanban tapasztalt variáció 

megmagyarázásához a Booij (2010) által felvázolt sémák fogalmát fogom felhasználni. 

Egyrészt továbbfejlesztem a sémát, körkörös szerkezetet javasolva az eredeti lineáris helyett; 

másrészt kiegészítem azzal a tulajdonsággal, hogy a sémán belüli megfeleltetéseket jelző 

nyilak vastagságának változtatásával különböző erősségi fokokat lehessen kifejezni; 

harmadrészt pedig megmutatom a sémák összekapcsolódásának lehetőségét a sémák grafikai 

egyesítésén keresztül.

A nyelvi leírás egy konkrét szintjén a szabályszerűségek kifejezhetők sémák segítségével.

Habár a séma szorosan kapcsolódik a konstrukcióhoz, általánosabb fogalmat képvisel. Míg az

utóbbi forma és jelentés összepárosítását jelöli (Goldberg 1995, Jackendoff 2008), az előbbi, 

alaktani sémák esetében, fonológiai, szintaktikai és szemantikai információt is hordoz. 

Például a magyar többesszámú toldalék, a -k reprezentálására szolgálna az 1. ábrán látható 

séma, ahol a ↔ jel a megfeleltetést jelképezi. A séma háromféle nyelvi információt tartalmaz: 

a fonológiai formát (ω), a szintaktikai információt (hogy egy affixumról van szó, jele S), és a 
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szemantikai információt.

ωi ↔ Si ↔ [PLURj]i

|  |

[ ]j[k]k Nj Affk

1. ábra

A magyar többesszámú toldalék, a -k sémája

Ehelyett a Booij (2010) ötletén alapuló reprezentáció helyett én a 2. ábrán felvázolt 

körkörös reprezentációt javaslom, ahol az összes információtípus kapcsolódik a másik 

kettőhöz megfeleltetések révén. A megfeleltetéseket oda-vissza mutató nyilak jelölik, mivel a 

szemantikai és a fonológiai információ között is kapcsolat áll fenn.

2. ábra

A magyar többesszámú toldalék, a -k továbbfejlesztett sémája

Egy ilyen séma akkor gyengül meg, amikor valamelyik megfeleltetésben zavar támad. 

Például ha egy ω'i új fonológiai forma kezdene megjelenni ugyanabban a szintaktikai 

pozícióban és ugyanazzal a jelentéssel, mint a többesszámú -k, akkor ez csökkentené a séma 

összerejét, ami viszont variációt váltana ki, és a séma gyenge ponttá válna. Az is lehetséges, 

hogy egyszerre több megfeleltetés válik instabillá, mint a lováriban a helyhatározói eset, 

amelynél a szemantikai komponenshez másik fonológiai forma és szintaktikai pozíció 

kombinációja társulhat, variációt eredményezve. Így tehát a gyenge pontot az alaktanban egy 

olyan sémával lehet reprezentálni, amelynél legalább egy megfeleltetés nem kölcsönösen 
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egyértelmű.

A lovári helyhatározói esetre a 3. ábrán látható, két sémából álló kombinált séma 

rajzolható fel. A séma felső része a ragozó jellegű esetjelölést mutatja: hordozza a fonológiai 

formát, például kheréste ‘házban’; a morfo-szintaktikai információt, amely szerint az esetrag a

főnév függő tövéhez kapcsolódik; és a szemantikai komponenst, amely ez esetben a 

helyhatározói funkció.

Maradva ugyanennél a példánál, a helyhatározói eset kifejezésének létezik egy másik 

módja, prepozíció segítségével: andó kher (az alak valójában az andé prepozícióból és az o 

határozott névelőből tevődik össze, de ez esetünkben nem releváns; a névelő minden esetben 

közvetlenül megelőzi a főnevet, úgyhogy a helyhatározói eset ragozott változata a határozott 

névelővel kiegészülve e kheréste lenne). A séma alsó része a prepozíciós helyhatározói esetet 

mutatja.

3. ábra

A lovári helyhatározói eset sémája

A sémában található vastag nyilak azt jelentik, hogy az olyan irányú megfeleltetések a 

dominálnak a helyhatározói eset kifejezésben, tehát a prepozíciós forma jellemzőbb, mint a 

ragozott alak. Azonban a két alak együttes jelenléte arra utal, hogy a helyhatározói funkció 

nem felel meg kizárólag sem a ragos esetjelölés által, sem a prepozíció által reprezentált 

alaknak.

Másik példaként vegyük az angol múlt időt. Erős kapcsolat van a “múlt idő” szemantikai 

funkció és az általánosan “szabályosnak” nevezett jelölési mód (az -ed szuffixum) között. Ha 
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az összes angol ige így ragozódna, egyetlen séma lenne a múlt időre.

Azonban nem ez a helyzet. Számos másik, kisebb vagy nagyobb gyakoriságú, kisebb 

vagy nagyobb csoportokat alkotó, úgynevezett “rendhagyó” ige létezik (sing-sang, cut-cut, 

keep-kept stb.). Ezen igék léte azt jelenti, hogy a múlt idő funkció és az -ed jelölő közötti 

megfeleltetés nem egyértelmű, sőt a múlt idő funkció és a múlt időben történő toldalékolás, 

mint morfo-szintaktikai tulajdonság között sem egyértelmű. Számos más morfo-szintaktikai 

módot és fonológiai formát használnak az angol múlt idő létrehozásakor, például az ablaut 

(sing-sang), a magánhangzó rövidülés (keep-kept), vagy a fordított umlaut (think-thought).

4. ábra

Az angol múlt idő sémája

Mivel ilyen sok séma csoportosul egyazon szemantikai komponenssel a középpontban, a 

megfeleltetések nem egyértelműek és gyenge pontot takarnak, ahol variáció léphet fel, bár 

nem feltétlenül fog. Ez valószínűleg más tényezőktől is függ, mint például a gyakoriság, az 

alakok beágyazottságának mértéke stb. Azonban ha variáció lép fel, akkor minden okunk 

megvan azt gondolni, hogy ugyanazért a funkcióért versengő minták, vagy olyan minták, 

amelyeknek valami másféle, fonológiai vagy morfo-szintaktikai hatásuk van az ingadozó 

alakokra.
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3 A jelenségek

Három gyenge pontot fogunk megvizsgálni a lovári ragozásban, ahol variáció lép fel, és ahol 

a felszíni alakok és az analógiás hatások feltehetőleg szerepet játszanak a variáció 

létrejöttében és fennmaradásában. A három gyenge pont a következő.

1. Az első gyenge pont a hímnemű függő tő. Az obliquus jelölésére az -es- toldalék szolgál 

hímnemű főnevek esetén az egyesszámban, és -en- a többesszámban, tehát például a šēró ‘fej’

szó függő alakjai šērés-, illetve šērén-. Ez a minta azonban nem kizárólagosan dominál a 

hímnemű főneveknél. Gyengíti egy másik fonológiai forma léte, amely az egyesszámban -os-,

a többesszámban -on-, tehát például a f roṓ  ‘város’ szó függő alakjai fōrós-, illetve fōrón-.

2. A második gyenge pont a nőnemű főnevek osztályában található. A függő tő toldaléka az 

egyesszámban mindig -a-: šej ‘lány’ ~ šejá-, žuv ‘tetű’ ~ žuvá-. A többesszámban a függő tő 

toldaléka -an-, például a šej ‘lány’ többesszámú függő alakja šeján-. Azonban létezik egy 

másik fonológiai forma is a többesszámú függő tő toldalékára, az -en-, ld. például žuv ‘tetű’, 

amelynek a többesszámú függő alakja žuvén-. A többesszámú függő tő kétféle toldaléka két 

versengő mintázatot képvisel.

3. A vizsgált gyenge pontok közül a harmadik a lovári igei rendszerben található. A 

mássalhangzó tövű igék múlt ideje meglehetősen szabályos jelleget mutat. A múlt idejű 

toldalék vagy -d-, vagy -l-, a tővégi mássalhangzó természetétől függően. A bilabiálisok, 

velárisok és zöngétlen réshangok után -l- áll (amelyhez erős palatalizáló tendencia is társul a 

magyarországi lováriban), míg a zöngés alveolárisokat -d- követi. Léteznek azonban olyan 

igék, amelyek abban különböznek, hogy a tövük magánhangzóra végződik, nem pedig 

mássalhangzóra, és ezért nincs, egyértelmű minta számukra. Látni fogjuk, hogy ennek híján a 

mássalhangzó tövű igék múlt ideje csak egy lesz a többféle forma közül, amelyek a 

magánhangzó tüvű igék múlt idejű alakjához mintájául szolgálnak, és más minták is 

megjelennek az igei rendszer más területeiről.

3.1 A hímnemű függő tőalak

A gyenge pont és az abból fakadó variáció hat lehetséges okát fogjuk megvizsgálni a 

hímnemű függő tőalakkal kapcsolatban, valamint hogy milyen mértékű lehet az interakció a 
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lehetséges okok és a variáció között. A hat lehetséges ok a következő.

1. A hangsúly helye. Első pillantásra úgy tűnik, hogy legalábbis valamiféle korreláció fenn áll 

a függő alakok variációja és a között, hogy a lováriban nincs egyértelmű hangsúly minta. 

Maga a hangsúly is ingadozik, különösen három szótagú szavakban. Míg a két szótagú szavak

hangsúly mintája (szóeleji vagy szóvégi) egyértelműen meghatározza a függő tő alakját, a 

három szótagú szavak ingadozó hangsúly mintájához a függő alakok megjósolhatatlansága 

társul.

2. A szótagok száma. Ez bizonyos fokig kapcsolódik a hangsúly helyéhez, mivel a függő 

alakok akkor kezdenek ingadozni, amikor a szótagok száma eléri a hármat. A variáció 

különösen jól látható az /o/ végű, három szótagú szavaknál, míg a két szótagú szavak soha 

nem ingadoznak.

3. A többesszám. A hímnemű főneveknek két lehetséges többesszámú végződése van. Úgy 

tűnik, ohgy a többesszámú végződés támpontot adhat a függő végződés disztribúcióját 

illetően, bár az eloszlás csak részlegesen jósolható meg.

4. Az -ano hímnemű melléknévi végződés. Van a denominális mellékneveknek egy csoportja, 

amelynek végződése alanyesetben -ano, függő esetben pedig -ane. Ezek a melléknevek azért 

érdekesek egyfelől, mert alanyeseti végződésük azonos bizonyos főnevekéivel, amelyek nagy 

mértékű variációt mutatnak, másfelől általánosabban is, mert a függő eseti végződésük /e/-vel 

végződik, alanyesetük pedig /o/-val, ami hasonló ahhoz, amit a hímnemű függő tőalak egyik 

mintájában találunk, ahol az /o/ végű főnevek függő alakja -es/-en- lesz.

5. Az egyes szám második személyű igei végződések. Sok ige (a mássalhangzó végűek) egyes

szám második személyű kijelentő mód jelen idejű végződése -es, míg a mediális igék 

osztályában ugyanez az alak -os. Megnézzük, vajon van-e összefüggés a mássalhangzó tövű 

igék és a mediális igék típusgyakoriságainak aránya, illetve a függő alakjukban -es-/-en- és 

-os-/-on- végződésű hímnemű főnevek aránya között.

6. Az -es határozószói végződés. Habár ebben az esetben igen gyér adatokkal rendelkezünk, 

röviden megvizsgáljuk, vajon a főként melléknevekből képzett, -es végű határozószók 

mennyire befolyásolhatják az egyesszámú hímnemű függő tövet az -es- végződés javára az 

-os- végződéssel szemben.
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3.2 A nőnemű többesszámú függő tőalak

Két lehetséges aspektust fogunk vizsgálni, amelyek befolyásolhatják, mi lesz a nőnemű 

főnevek többesszámú függő végződése. Ez a két aspektus a következő.

1. A hímnemű többesszámú függő -en-. Az -an- mellett a nőnemű többesszámú függő toldalék

másik változata az -en-. Az alak azonos a hímnemű többesszámú függő toldalék egyik 

változatával. Mivel a szemantikai tartalom (függő eset többesszáma) szintén azonos, 

szeretnénk feltárni a hímnemű többesszámú függő toldalék lehetséges analógiás hatását a 

nőneműre. Ahogy látni fogjuk, az -en- alak mind a hímnemű, mind a nőnemű főnévi 

paradigmában dominál, ami arra utal, hogy a hatás létezik.

2. A nőnemű alanyeseti többesszámú szuffixumok. Megnézzük, vajon a többesszám alanyeseti

-i és -a végződéseknek van-e közük az egyik vagy másik többesszám függő eseti toldalék 

megjelenéséhez. Azt fogjuk látni, hogy van kapcsolat, amit némiképp bonyolít, hogy a 

többesszámú -i végződés gyakran egyesszámú -a végződéssel jár, míg a többesszámú -a 

végződés gyakran -i végződéssel.

3.3 A magánhangzó tövű igék múlt ideje

A harmadik vizsgált gyenge pont a magánhangzó tövű, azaz az /a/, illetve /i/ magánhangzóra 

végződő igék múlt ideje. Két lehetséges, a múlt idejű alakot befolyásoló aspektust fogunk 

megnézni. Ezek a következők.

1. A mássalhangzó tövű igék végén található/r/, /n/ és /v/. Bizonyos képzőkre is emlékeztető, 

járulékos hangok és hangsorok jelennek meg a magánhangzó tövű igék múlt idejében a 

szabályos múlt idejű toldalékok egyike mellett. Ezt egyrészt az egyértelmű minta hiányával, 

másrészt bizonyos mássalhangzó tövű igék analógiás hatásával fogjuk magyarázni, és azt 

fogjuk találni, hogy legalábbis típusgyakoriság tekintetében az összefüggés világosan 

kimutatható.

2. Az -av- és -ajv- képzős igék múlt ideje. Megnézzük a lehetséges kapcsolatot az -av- és 

-ajv- képzős igék múlt ideje és magánhangzó tövű igék múlt ideje között. Azt fogjuk találni, 

hogy az eredmények meggyőzőek az -i- tövű igék esetében, viszont nem olyan meggyőzőek 

az -a- tövű igék esetében.
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4 A disszertáció felépítése

A disszertáció két fő részből. Az első rész (1-3. fejezetek) bevezető jellegű, míg a második 

rész (4-7. fejezetek) magát a kutatást mutatja be.

Az első, bevezető fejezet után a második fejezetben található a romani nyelv jellemzése, 

többek között a története, kutatása, valamint dialektusainak felvázolása. Mindezeket 

nemzetközi szinten és a magyarországi helyzetre is tekintettel fogjuk tárgyalni. Ez a fejezet 

tartalmazza a jelenlegi kutatás, terepmunka és a disszertáció alapját képező anyag bemutatását

is. A harmadik fejezetben részletesen bemutatom az analógia fogalmát és jelentőségét a 

nyelvtanban, a következő aspektusokat véve szemügyre: minták, szabályok és kategóriák; a 

hasonlóság és gyakoriság szerepe; prototípusok és paradigmák; valamint a gazdag memória 

fogalma.

A második rész elején, a negyedik fejezetben röviden áttekintem a lovári hangrendszert, 

majd következik a lovári főnévi és igei rendszer elemzése az ötödik fejezetben, közben 

bemutatva és szükség esetén korrigálva a létező elemzéseket. A hatodik fejezetben bemutatom

a gyenge pontok természetét, bevezetem és továbbfejlesztem Booij (2010) által használt 

sémák fogalmát, majd alkalmazom őket a lovári alaktanban található variáció három 

különböző esetére. Végezetül a hetedik fejezetben levonom a következtetéseket és áttekintem 

a jövőbeni kutatás lehetséges irányait.

5 Eredmények

A hímnemű függő tőalak vizsgálata után azt fogjuk látni, hogy a hangsúly három szótagú 

szavakban elkezd ingadozni, és ugyanaz a lexikai elem különböző hangsúly mintákat is 

felvehet. Pontosan itt kezdenek ingadozni a függő toldalékok is, tehát az ingadozó hangsúly 

mintához a függő alakok megjósolhatatlansága társul. Azt is látni fogjuk, hogy míg a két 

szótagú főnevek függő alakjai nem ingadoznak, addig az /o/ végű, három szótagú főnevekéi 

igen. Ez alapján úgy tűnik, hogy a szótagok száma befolyásolja a függő alakok használatát: 

minél magasabb a szótagszám, annál nagyobb a variáció lehetősége. Ami a két lehetséges 

többesszám alanyeseti végződést illeti a hímnemű főneveknél, úgy tűnik, némi támpontot 

adhatnak a függő eseti végződés eloszlását illetően, de a disztribúció csak részlegesen 
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jósolható meg. Az -ano hímnemű melléknévi végződést tekintve azt fogjuk látni, hogy az 

-ano ~ -ane (egyesszám ~ többesszám) végződések az -es-/-en- függő eseti végződések 

megjelenését erősítik az /o/ végű főnevek esetében. Az egyes szám második személyű igei 

végződésekkel kapcsolatban összehasonlítjuk a mássalhangzó tövű és a mediális igék 

típusgyakoriságainak arányát az -es-/-en- és -os-/-on- függő eseti alakok arányával, és azt 

fogjuk látni, hogy az /e/ magánhangzós alakok vannak többségben, ami az igei rendszer 

hatását tükrözi, konkrétabban az egyesszám második személyű alakokét a hímnemű főnevek 

függő eseti alakjaira. Amikor a főként melléknevekből képzett, -es végű határozószókat 

tekintjük, illetve azt, mennyire befolyásolhatják az egyesszámú hímnemű függő tövet az -es- 

végződés javára az -os- végződéssel szemben, nem tudunk kielégítő eredményre jutni, mivel 

az adatok ebben az esetben különösen gyéren állnak rendelkezésre.

A nőnemű többesszámú függő tőalakkal foglalkozó rész végén azt fogjuk látni, hogy a 

két lehetséges, vizsgált aspektus valóban befolyásolni látszik, mi lesz a többesszám függő 

eseti végződés alakja. Amikor a hímnemű többesszám függő eseti -en- alakot nézzük, amelyik

azonos a nőnemű többesszám függő eseti toldalék egyik változatával, azt látjuk, hogy mind a 

hímnemű, mind a nőnemű paradigmában az -en- alak dominál, ami a hatás létére utal. Azt is 

látni fogjuk, hogy a nőnemű többesszám alanyeseti -i és -a végződéseknek van köze az -en- és

az -an- többesszámú függő eseti toldalékok megjelenéséhez: az elülső /i/ túlnyomórészt az 

-en- toldalékot fogja jósolni, míg a hátulsó /a/ túlnyomórészt az -an- toldalékot.

A lovári alaktan harmadik gyenge pontjának, az /a/, illetve /i/ tővégi magánhangzóval 

rendelkező igék múlt idejének vizsgálata után a következőket találjuk. Egyrészt a tővégi /r/, 

/n/ és /v/ mássalhangzójú igék aránya megfelel a magánhangzó tövű igék múlt idejében 

megjelenő különféle hangok és hangsorok arányának. Ez bizonyítékul szolgál arra, hogy az 

egyértelmű minta hiánya a magánhangzó tövű igék esetében a megfelelő minta keresését 

váltja ki, és a leggyakoribb minták beillesztett hangok és hangsorok kombinációi, amelyek 

bizonyos, létező toldalékokra is hasonlítanak, és olyan mássalhangzókat tartalmaznak, 

amelyek világosan tükrözik a mássalhangzó tövű igék között található mintákat. Másrészt, bár

meggyőző eredményeket kapunk az -i- tövű igékre, ahol az /r/ mássalhangzóra végződő és az 

-ajv- képzős igék arányát vetjük össze a -sard- és -sajl- múlt időt jelölő toldalékok arányával, 

az eredmények nem olyan meggyőzőek az -a- tövű igék esetében, ahol az -av- és -ajv- képzős 

igék aránya eltér az -a- tövű igék -d- és -j(l)- múlt időt jelölő toldalékokkal ellátott alakjainak 

arányától. Ez a kérdés tehát még mindenképp további vizsgálatot tesz szükségessé.
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A cigány nyelv lovári dialektusának példáján keresztül azt fogom bemutatni, hogy a 

variáció a nyelv alapvető része, és tanulmányozása közelebb visz a nyelvi változás, a 

nyelvelsajátítás és a nyelv szerkezete és használata mögött húzódó alapvető kognitív 

folyamatok természetének alaposabb ismeretéhez.

Két erő, egyrészt a regularizálás, másrészt a differenciálás egyidejű jelenléte és hatása a 

nyelvet dinamikus folyamattá teszik. A variáció és a fokozatosság tanulmányozásához az 

analógia hasznos eszköznek bizonyul, különösen mivel a variáció maga is lehet fokozatos. Ezt

illusztrálják lovári főnévi és igei rendszerében látható jelenségek. A főnevek alaktanában két 

különböző, belül egységes mintával találkozunk mind a hímnemű függő eseti alakok, mind a 

nőnemű többesszám függő eseti alakok esetében. Az egységesség egyfelől azt jelenti, hogy 

nem találunk kevert paradigmákat; másfelől az egységesség a fent regularizálásnak nevezett 

folyamatra is utal: az -en- toldalék jelenléte a nőnemű többesszámú függő esetben variáció a 

nőnemű többesszámú paradigmában, de egységesség a főnevek nagyobb kategóriájában. Ezt 

nevezhetjük fokozatosságnak a variáción belül tágabb értelemben.

Szűkebben véve, a fokozatosság a variáción belül kategórián belüli jelenségekre is 

utalhat, mint például az igék múlt ideje esetében. A mássalhangzó tövű igéknél a múlt időt 

jelölő toldalék teljességgel a tővégi mássalhangzótól függ. Ilyen jellegű egységességgel nem 

találkozunk az -a- tövű igéknél, ahol a tővégi magánhangzó nem tudja egyértelműen 

megjósolni a múlt időt jelölő toldalékot. A megjelenő toldalékok több bizonytalanságot 

engednek a rendszerbe, és az -i- tövű igéknél a szabályosság és egységesség tovább gyengül, 

a variáció még erőteljesebb, mivel az összes „szabályos” múlt idejű toldalék eltűnik.

Míg a múlt idő egy dimenzió, a variáció fokozatosságát egy másik dimenzióban, az 

igeosztályok terén is láthatjuk. A mássalhangzó tövű igéknek mind a jelen, mind a múlt ideje 

elég szabályos. Ha továbblépünk az -a- tövű igékre, láthatjuk, hogy míg a jelen időre ugyanez

a szabályosság érvényes, a múlt időben variáció jelenik meg, az -i- tövű igéknél pedig már a 

jelen időben is fellép a variáció.

Ahogy nő a korpuszunk, azt reméljük, hogy példánygyakoriságra vonatkozó adatokat is 

ki tudunk nyerni belőle, és egyrészt tovább tudjuk vizsgálni a feltevéseinket, másrészt további

jelenségekre bukkanunk.
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