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A jelentő mód jelen idejű tárgyas személyragok 
a moldvai csángó nyelvjárásban* 

1. A csángó nyelvjárás igeragozási rendszerére vonatkozó első megfigyelé
sek a tárgyas ragozás terén is csak a köz- és irodalmi nyelvtől merőben elütő 
jelenségekre szorítkoztak. E nagy érdeklődést kiváltott nyelvjárás alaktani rend
szerével viszonylag behatóan foglalkozó RuBiNYi MÓZES például a szóbanforgó 
jelenségcsoportból elsősorban arra a már Petrás Inczétől megfigyelt tényre hívta 
föl a figyelmet (Nyr. X X X , 112; X X X I , 4—5), hogy az északi csángóban viszony
lag gyakran járni az egyes 3. sz-ű tárgyas igealakokhoz a „nyelvemlékkincs" 
számba menő -% személyrag (pl. erfm, jzerefm, ?Mggd/&%%%&z, Aojzfdfz,./b#a&ydM), 
valamint arra, hogy a jelentő m ó d jelen idő többes szám 1. személyében gyakori 
jelenség az -w&, -ü& személyrag előfordulása (Nyr. X X X , 113; X X X I , 5). 

E kétségtelenül értékes, de mégis csak felszínen mozgó megfigyeléseknél 
lényegesen többet tudunk meg a csángó nyelvjárás tárgyas személyragjairól 
WiCHMANN GYÖRGY északi csángó szótárának (CsángSz.) és CsŰRY BÁLINT 
déli csángó jelenségmonográfiájának (MNy. XXVIII, 22—30, 148—54, 256) 
igeragozási mintáiból. Mivel Wichmann és Csűry elsősorban az igetövek és az 
igealakok rendszerét igyekezett bemutatni, s mert a közzétett anyagot ragozta-
tással gyűjtötte a korra jellemző normatív jegyzési m ó d érvényesítésével, a tárgyas 
személyragok rendszerét egyiküknek sem sikerült hiánytalanul rögzítenie. N e m 
hagyható figyelmen kívül az a körülmény sem, hogy anyagát Wichmann is, 
Csűry is majdnem teljes egészében egyetlen faluban, Szabófalván,^ illetőleg Bog
dánfalván gyűjtötte. A z 1949-ben megkezdett módszeres helyszíni gyűjtésig alig 

* Részlet GÁLFFY MÓZES és MÁRTON GYULA „Moldvai csángó igeragozás" című monográfi
ájából. A z igetöveket és az igei végződéseket tárgyaló fejezeteket magam, az igealakok funkcióját 
taglaló részt Gálffy Mózes írta. 

i A tanulmányban előforduló helységek hivatalos neve: Báláneasa (Balanyásza), Bálusesti (Ba-
lusest), Berzunfi (Berzunc), Cálugáreni (Kalugarény), Chetris (Ketris), Ciocani (Csík), Ciughesi 
(Csügés), Cleja (Klézse), Darmanesti (Dormánfalva), Dója (Dózsa), Frumoasa (Frumósza), Fundu 
Rácáciuni (Külsőrekecsin), Gáiceana-Unguri (Gajcsána-Magyarfalu), Gáidar (Gajdár), Geoseni 
(Zsoszény), Gura Solonti (Szoloncka), Lespezi (Lészped), Luizi-Cálugára (Lujzi-Kalagor) Oituz 
(Gorzafalva), Orasul Gheorghe Gheorghiu-Dej (régi Onyest), Pácura (Pakura), Pralea (Prálea), Pil-
desti (Kelgyeszt), Pustiana (Pusztina), Sascut (Szászkút), Satui bisericii (Templomfalva), Satui nou 
(Újfalu), Sábáoani (Szabófalva), Sácátura (Szakatura), Sírbi (Szerbek), Strugar (Esztrugár), Stuful 
(Esztufuj), Tg.Trotus (Tatros), Tuta (Diószeg), Valea seacá (Bogdánfalva), Vizanta rázáseascá (Vi-
zánta), Vladnic (Lábnik), Veráesti (Gidráska). 
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ismertük a székelyes jellegű csángó nyelvjárásváltozat igeragozási rendszerét. 
E nyelvjárásváltozatról a régebbi, szórványos megfigyelések mellett, mindössze 
SzABÓ T. ATTILA néhány lapos közléséből (MNny. IV, 332—6) tudtunk ebből 
a szempontból valamit. 

Ennek ismeretében a moldvai csángó nyelvatlasz anyagának gyűjtése során 
(1. SzABÓ—GÁLFFY—MÁRTON: NylrK. VII, 215—28 + 6 térképmelléklet) a mun
kálatokat irányító Szabó T.Attila megfelelő teret biztosított a csángó nyelvjárás 
igeragozási rendszere tüzetes megfigyelésének is. Ennek érdekében Gálfiy M ó 
zes 44 ponton kikérdezte 12 ige teljes ragozását, a 8 legfontosabb ponton pedig 
részben Gálffy Mózes, részben magam 40 ige paradigmáit gyűjtöttük össze. 
E törzsanyag mellet értékes adalékokat tartalmaz a gyűjtőktől lejegyzett gazdag 
„orvanyag", HEGEDŰS LAJOS szöveggyűjteménye (Moldvai csángó népmesék és 
beszélgetések. Bpest, 1952; röv. = H ) , a fontosabb népköltési és népzenei kiad
ványok (DOMOKOS PÁL PÉTER, A moldvai magyarság. III. kiadás, é. és h. n.; 
FARAGÓ JÓZSEF és JAGAMAS JÁNOS, Moldvai csángó népdalok és népballadák. 
Bukarest, é. n., DOMOKOS PÁL PÉTER—RAJECZKY BENJÁMIN, Csángó népzene 
I. Budapest, 1956; II. k. Budapest, 1961.), valamint a kolozsvári Folklór Inté
zet munkatársaitól lejegyzett vagy magnetofonszalagra fölvett gazdag népköl
tési anyag ( = FI). Az alábbiakban e gazdag anyagra támaszkodva mutatjuk be 
a csángó nyelvjárás tárgyas személyragjait. 

2. A 2. sz-ű tárgyra mutató személyrag a moldvai csángó nyelvjárásban is 
a -lak, -lek. Alakváltozatai: -/a& (WrMr, c%7//a&,/bg/aA:, Aa&yM:, M/o&~/z//a&, 
Mf/aA:, fakórM:, ̂ / " ^ ^ ^ - W ^ W ^ ^ W j ^ - Z p A : (M/oAJ~-/oA: (cyW/M:, 
Mf/oA:, vdgYoA:/ FI), -/ék fász/eA:, /o/eAr, Mgz/e&~MgzM:~»ez/g&:~Mez/g&, v/jz/eAJ 
~ /gA; f#zg##e&, Mez/e&, ̂gjz/eA:, ŵ /eA:, vf̂ z/gA:, v/jz/eÁrj ~ /eA; (̂ejz/eA:, Mgz/gA:, 
ve//e& 'verlek'). 

Megfigyeléseink amellett szólnak, hogy a rag irodalmi nyelvi -AzA alakja a 
székelyes jellegű csángó Tázló és Tatros menti részlegében (Pusztina, Gajdár, 
Tatros, Diószeg, Űjfalú, Gorzafalva, Templomfalva), valamint az északi csán
góban fordul elő rendszeresebben, azonban vannak rá adataink Klézséből, Lujzi-
Kalagorból és Gajcsánából, tehát a székelyes csángó Szeret menti részlegéből 
is. A zárt a-val ejtett -/#&: alak elterjedése már nehezebben körvonalazható, a 
székelyes és jz-elő csángóban jelentkezik szórványosan (pl. Csügés, Pakura, 
Kalugarény, Prálea, Kelgyeszt). A -/pA; alakváltozat anyagunkban mindössze 
két ponton, a déli csángóhoz tartozó Szakaturán és a székelyes jellegű Szász-
kúton fordul elő. A -/a&~/#Ar párhuzamos előfordulását főleg a székelyes jelle
gű csángó Szeret menti részlegéhez tartozó Lábnyikon észleltük. A köznyelvi 
o-val ejtett -ZoA: ragalakra vonatkozó adatok a kolozsvári Folklór Intézet kézira
tos anyagából valók (Klézse, Lészped, Gajdár). 

A személyrag magashangú alakváltozatai közül a -/e& elsősorban az északi 
csángó nyelvjárásváltozatra jellemző (mint ismeretes, e nyeljárásváltozat csak a 
köznyelvi g-t ismeri), de vannak rá adataink a székelyes jellegű csángó Tázló és 
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Tatros menti részlegéből is (Gidráska, Berzunc, Diószeg, Gorzafalva, Dormán-
falva, Csügés). Hegedűs Lajos szöveggyűjteményéből a -/ek ragalak Klézséből, 
Lábnyikról és Gajcsánából, tehát a székelyes jellegű csángó Szeret menti rész
legéből szintén adatolható, a mi megfigyeléseink azonban egyöntetűen amellett 
szólnak, hogy e pontokon inkább a -/e/t változat fordul elő. A -/e& egyébként a 
székelyes és déli csángó jellegzetes ragalakja, a -/g/c jelentkezése egészen szórvá
nyos, mindössze Lészpedről és Vizantáról vannak rá adataink. 

3. A személyragok nagy száma és áz alakváltozatok gazdagsága miatt 
részletesebben kell szólnunk a 3. sz-ű tárgyra mutató személyragokról. 

o^ A CsángSz. nyelvtani mellékletének igeragozási mintáiban a következő 
1. sz-ű tárgyas személyragok fordulnak elő:(-om) (/bgom, /zozomj ~-6wzff%&y/M, 
/w/am, A/vo/M, Mfam, m a m , v^rű/My), -em (e/M/egzgm, /z/szem, v&szem, /oem, orzem, 
jzőf/M)~(-öm> fför/öm~förö/ömj. 

CsŰRY a déli csángóból a rag -om (Wom, Aa//o/M, /d/o/Mj, -gm ̂ ejze/M, /g/em, 
AMg^m, Mezg/7%J és -óm f'fó'/róm, ürömj alakját közli. SZABÓ T. ATTILA gajcsánai 
közlésében az (-om)~-om ^A/mm, v/g/Vom/ G(Á77M,yűA:űJzfam, Ao/romyl, -«?m /̂<?-
/gm, ̂ c/)?^?J és -óm ^óVömJ ragalokok fordulnak elő. 

A z újabb gyűjtések amellett szólnak, hogy a szóbanforgó személyragoknak 
azalábbi alakváltozataik vannak: -o/M ~ -pm ~-^m,-em ~ -f m - (-em),-ó'/;] —-«AM, 
-em -é'm —-em. A felsorolt alakváltozatok közül az -om ^^om,yzaom—yí//om^ 
/wo/M, /%%yom, /)/vow^A//o/M, //"0777^/mm, /^zom, ̂ z/po/7?j következetes előfor
dulása eléggé korlátozott még a székelyes jellegű csángóban is. Egy-két ponttól 
eltekintve főleg a Tatros mentén található falvak nyelvjárásában fordul elő (pl. 
Tatros, Diószeg, Csügés). A másik fő alakváltozat (/z/vom, fram - /rom, /.szóm, 
jz%%7m, vo/Y7mj gyakoribb jelentkezése elsősorban az északi csángóra jellemző, 
de a székelyes jellegű csángó Tázló menti részlegében (Frumósza, Szerbek, 
Gidráska, Esztufuj, Berzunc, Balanyásza), valamint a délen fekvő Práleán szin
tén elég gyakori variáns. A z -p/72 f/szpm,j alakváltozat előfordulására mindösz-
sze Szolonckáról (Tázló völgye) és Lujzi Kalagorból, tehát a székelyes jellegű 
csángó két északibb pontjáról vannak adataink. 

Már az eddig elmondottakból is kitűnik, hogy meglehetősen elterjedt a 
csángó nyelvjárásban az -om és -om ragalak párhuzamos előfordulása. A két 
alakváltozat közül az északi csángóban az -om viszonylag ritkán jelentkezik, 
itt az -am tekinthető uralkodó alakváltozatnak, amint azt már Wichmann meg
állapította. Adataink amellett szólnak, hogy a déli csángóban az-om alak gyako
ribb, az -0/72 viszonylag ritkább ( W o m ~a6/o/??,ywo/M, /zagyom, /rom ~ /rom, /?zom 
~ Ászom, /ropom, jzyxmz, wgoro/omj, a nyelvjárásváltozat egy pontján, Szakatu-
rán azonban az-om van túlsúlyban. A székelyes jellegű csángó Tatros menti rész
legében majdnem kizárólag az -om ragalak jelentkezik, akárcsak a székelyben, 
e nyelvjárásváltozat Tázló és Szeret menti részlegében azonban már a két alak
változat párhuzamos használata figyelhető meg. 

Lényegesen egyszerűbb feladat a palatális hangrendű tövekhez járuló -em 
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személyrag bemutatása. E személyragnak megfigyeléseink szerint az egész déli 
és székelyes jellegű csángóban -g/M alakja van fgszg/M, A^gyzem, Mgzg/M, rájzám; 
/é^g/M, /e/e/M, végzem, verg/M^, mindössze Bogdánfalváról és Lészpedről van 
egy-egy adatunk az -e/M alak előfordulására ^e/zém, vergmj. A z északi csángó
ra a köznyelvi -g/M ragalak rendszeres előfordulása jellemző (eaze/M, ̂ gMgm, rg-
fze/M, vere/My), mindössze a Mgz igéhez járul a zárt g-s -gm alak (Wze/My). Jellem
ző e nyelvjárási részlegre a labiális alakváltozat hiánya is (őrzg/M — wrzgm, w/emj. 

A z irodalmi nyelvi és más nyelvjárásokbeli -ö/M személyragnak két fontosab 
alakváltozata van. A z egyik az -ő/M ("őrzöm, őrö/öm ̂  ő/M/M, szövöm, főröm — 
rő/rö/Mj, mely elsősorban a székelyes jellegű nyelvjárásváltozatban és a déli 
csángóban fordul elő. A rag másik, -cem alakváltozata (Wzce/M, osr/cem ogrce/ce/MJ 
elsősorban a székelyes jellegű csángó Tázló menti részlegében jelentkezik. A szé
kelyes jellegű csángó több pontján (pl. Gajcsána, Zsoszény, Lujzi-Kalagor, 
Szászkút, Prálea), valamint a déli csángóhoz tartozó Szakaturán az -öm és -cem 
ragalak párhuzamos előfordulása figyelhető meg fwzó/M~cerzce/M, &ce/cem, 
jzövöm~fzcevúefM,). A székelyes jellegű csángó egy-két pontján (pl. Klézse és 
Lészped) megfigyelhető az -e/M előfordulása is az -öwz mellett ^/ó'WMi, &zöm, 
őr/öm, veszem, vwze/MJ. A Tázló menti Gidráskán lejegyeztük az egészen illabiá
lis -g/M alakváltozatot is az -cem mellett (pl. cércezce/M, é/-g//g/M). 

6j A 2. személyben a CsángSz. nyelvtani melléklete az(-W) ~ W (/b^W, 
Aozoí// aűW,^(/ű(f, M/vWJ, az -g(f ('g/'ĝ zW, A/jzg^/ /őg(7, orzgíf, jzfW,) és(-ö^) 
^JrWy) ragalakokat közli. CsŰRY megfigyelései szerint a déli csángóra az W 
("adb̂ , Aa/W, Azvô /, jz/po^, -gW ("g'jzgW, /g/gW, Mig^gW, MgzáWy) és -óW f f o/&%7, 
«röű^ ragalakok használata jellemző. SZABÓT. ArnLAgajcsánai paradigmáiban 
az -od (a(W,ybA:^z^^, mo»(/a^, -gd ("/gWJ ̂ -gW ('fgp/'ĝ  és-ö(f ̂ főfö^ rag
alakok lelhetők fel. 

A z újabb kutatások amellett szólnak, hogy a 2. személyű ragalakok száma 
is lényegesen nagyobb. Anyagunkban a következők lehetők fel: -<%f~W~-í%f~ 
-od, - g W ~ W , - ű # ~ - W ~ W . A mélyhangú alakváltozatok közül az - W (oűfo(/, 
_/w/W, Afvo(/^A//o(f, íz-o^^/ro^, w%W, j"Zfpo^ előfordulása elsőrorban a széke
lyes jellegű csángó Tatros menti részlegére jellemző, de jellemző Gajcsána, Láb
nyik és Lészped nyelvhasználatára is. A z - W alak (WwszW, M v W , íra^^zra^, 
ÁszWy) viszonylag következetes jelentkezése elsősorban az északi csángóban fi
gyelhető meg. Meglehetősen elterjedt a csángóban az - W -<W párhuzamos elő
fordulása is fowW, á/&%szű%f, yw/o(f, /zagyod, Ma//o(f, M//o(f M/vo(f, /ra^, wzoíf ̂  
Mzo(f, ̂ z^oüf, W W y ) . A rendelkezésünkre álló adatok amellett szólnak, hogy a 
jelenség főleg a déli csángóra és a tőle délre fekvő Szeret menti falvakra (Klézse, 
Csík, Dózsa, Szászkút) jellemző, de megfigyelhető a székelyes jellegű csángó 
Tázló menti részlegében, sőt a Tatros mentén (pl. Újfalu, Gorzafalva, Templom
falva) és az egészen délen fekvő Vizantán. 

A magashangú alakváltozatok közül az -g'd (pl. gJzaf,/e<fgW,./e/gW, Aggyzöf, 
/zg'zgW, fgjzgW; az elterjedtebb, az egész déli és székelyes jellegű csángóban ez az 
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alakváltozat az uralkodó, az -ea* előfordulása az északi csángóra korlátozódik. 
Ez általános képet ebben az esetben is ki kell egészítenünk azzal, hogy a /záz 
igéhez az északi csángóban is -&f ragalak járul (zzázafj, s hogy e nyelvjárásvál
tozatban az -ea* az e-zés következtében az irodalmi nyelvi és más nyelvjárások-
beli -óW helyén is állhat (pl. &?z#f, &e/W; &ze^, ar/e^. 

A labiális hangrendű alakváltozatok közül az-óW(az-zóW, ara/ó'a*^&/áW^ 
ő/W, jzövóW, r#óWj az elterjedtebb. E ragalak előfordulása a székelyes jellegű 
csángó jelentős részére jellemző, az - W használata mindössze a Tázló menti 
részlegre (Szoloncka, Esztruhár, Gidráska) korlátozódik. A két ragalak párhu
zamos használata figyelhető meg a déli csángó több pontján (Zsoszény, Szaka-
tura), valamint a székelyes jellegű csángóhoz tartozó Szászkúton és Práleán. A z 
-&/ alak az -ced-del együtt fordul elő a székelyes jellegű csángó két pontján: 
Gidráskán és Onyesten (pl. cercezW, cérz&f, cer#/ced~ö"gW). 

c^ A CsángSz. nyelvtani mellékletének 3. sz-ű igealakjaiban a következő 
tárgyas személyragok fordulnak elő :-#z~-#z (/z#z, Azjgz'a, wjza, rdj/a, var/aj ~-^o 
(/ag/Oy), -z' (gfzf, Awzf, feazz, ve^zf, vwzf^. Nagyjából ezeket a ragalakokat közölte 
CsŰRY a déli Csángóból: -̂ a (aggyá, Aa(ya, A0a, /Mazzygya, fz%/a, m r / ^ , -z 
(ejzf, Ze/z, zzzeZz, ziezz, fzeyn, azerzz", vígy;(f, Ző/rzJ. A -̂ a ragalaknak megfigyelte 
Csűry y^M alakját is (Wz[z"azz, M^a/%, rzzggyazzj. SzABÓ T. ATTILA gajcsánai köz
lésében a -̂ a (Aa^zJ és az -z' (Wz, ̂ eprz^ személyrag fordul elő. 

A z újabban gyűjtött nyelvjárási anyagból úgy tűnik, hogy a két legelter
jedtebb rag e személyben valóban a -ya és az -z' (cH/zd/a, yw//a ̂ ^ü/a, ár/a ̂ Yr/j, 
^z%/a; aggyá, /zaggyá, á/&%&yza, w^za, Wíya, wgaroíya; &9zz,^az,y^yz, /zegyzz", 
êzzz, zzezz, őrzz^őrözz^wrzf, &Zz^ara/z^a//z^a7/z^wr7z, jeprz~,yz^prz, ẑ áyzz, z"a-
^z^^/Zz, v^gzz, ven, vgfz'j. A mi tapasztalatunk is amellett szól, hogy az északi 
csángóban csakugyan megfigyelhető a^/a~%/a párhuzamos előfordulása. Ezzel 
kapcsolatban azonban meg kell jegyeznünk, hogy e jelenség n e m korlátozódik 
az északi csángóra, a déli csángóban és a székelyes jellegű csángó Tázló menti 
részlegében szintén megfigyelhető. A székelyes jellegű csángó néhány pontján 
(Gajcsánában, Lábnyikon és Lészpeden) a ̂ /a ragnak négy alakváltozata fordul 
elő: %/a~"#z~-#)~-ya. 

A Szabófalván lejegyzett zzzrz' 'nyírja' igealak amellett szól, hogy az -z' sze
mélyragnak eredetileg mélyhangú tövekhez való j árulása egészen szórványosan 
m a is előfordul az északi csángóban. 

A csángó nyelvjárás egyes 3. személyű tárgyas személyragjai közül régeb
ben és napjainkban egyaránt az -zz (-azz, -ezz, -zzzj személyraggal foglalkoztak a 
legtöbben. Eddigi ismereteink szerint először PETRÁs INCZE hívta föl rá a figyel
met egyik népdalközlésében: "verbumokban" —jegyezte meg PETRÁs—az egyes 
szám harmadik személyének azz, ezz, zzz-nel végzése az indicativusban nagyon élet
ben van így pl.: Aaz}a)z,yazz/azz, Zzzajazz, azegx/áz, %%&?#z, fggyáz; Wgfz'/z, zz/̂ Zzzz, 
êrzi/z/z (1. DOMOKOS—RAJECZKY, i. m . I. k. 46). PETRÁs után RuBiNYi Mózss 
figyelt föl rá. A csángó nyelvjárásról szóló első tanulmányában e "nyelvemlék-
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kincsének minősített végződésről azt írta, hogy főleg a múlt időben fordul elő 
(Nyr. X X X , 112), második tanulmányában azonban helyesbítette előző megálla
pítását, általánosan elterjedtnek minősítette tárgyas ragozásban az északi csán
góban (Nyr. X X X T , 4—5), megállapítását válogatott példákkal, valamint szö
vegközléseivel támasztva alá (ez utóbbiakat 1. Nyr. X X I X , 530—1, X X X I , 
143—8). RuBiNYi után CsŰRY BÁLINT jelezte e személyragot a déli csángóból 
(7áW», fwg&yd/z, W//&MJ rámutatva egyúttal ritka előfordulására is (MNy. 
XXVIII, 15). CsŰRY után SzABÓ T. ATTILA foglalkozott behatóbban a/e/e/m-
féle igealakokkal (utolsó és egyben legjelentősebb tanulmánya: Újabb adalékok 
és jegyzetek a/e/e/wz-féle igealakokhoz: NylrK. VIII, 77—92), valamint ifj. 
DOMOKOS PÁL PÉTER (Még egyszer a /ézWzvz-féle igealakokról: M N y . LVil, 3 9 — 
46), kiterjesztve a vizsgálatot a kérdéses személyrag előfordulására más magyar 
nyelvjárásokban és a régiségben, valamint eredetére is. A csángó nyelvjárás vo
natkozásában ifj. Domokos Pál Péternek elsősorban a Rubinyi szövegeiben elő
forduló értékes adalékok számbavétele és a CsángSz. néhány adatának (7afM/?, 
/ÁMZűM, fMo/rygyd/z, /MO/zfd%, /%z/y<&%J felszínre hozatala az érdeme/ Szabó T. 
Attilának pedig a CsángSz. másik két adatának ( W # V ? , //z&ym,) a kibányászása, 
valamint annak a helyszínen szerzett tapasztalatának a közlése, hogy a szóban-
fbrgó személyrag erősen háttérbe szorulóban van ugyan, de még hallható a déli 
és az északi csángó nyelvjárásváltozatban (NylrK. VIII, 78). 

A z újabb helyszíni kutatások és HEGEDŰS LAJOS szöveggyűjteménye amel
lett szól, hogy a Rubinyitól jogosan nyelvemlékkincsnek minősített személyrag 

- csakugyan föllelhető napjainkban is a csángóban. M é g m a is hallható többek 
közt a jelentő m ó d jelen idejében nemcsak az északi csángóban (pl. /z//rW, 
Awzzá/zJ. hanem a déliben (pl. v&yzm, erm), sőt a székelyes jellegű csángó Szeret 
menti részlegében is fcj/f////? 'olvassa': Ketris).^ 

% Ifj. D o m o k o s Pá) Péter egybeállítása sajnos n e m teljes, ezért az alábbiakban megkíséreljük 
egybeállítani Rubinyi elszórt adatainak teljes jegyzékét: ag&yd/z, &/m, /?///?, mornygya/;, ver//?,- g}'zz//g.'z, 
6eÁör/g/z 'beküldé', Av&wr/é/z, /a/d/z, mg^/a/zzVa/z; gaWá/z, zMgfgswzzwz, g/%}//gra/z 'eldugta', g/g//z/z, 
/Mefez%zfz/z, 6g/gffg/z, ezybfozYafz,/oW/z - /otz-o/z, W/oz7d/z, /Mzg/za/fa/z, e//za/fa/z, /zz'zY/z 'hitte', g/g/zzY-
fwz ^ g/z/zz/fd/z, odaAzMa/z, Av/zo/droz/d/z, /g^op/dzz, Argpzgz'z'g/z -̂  ̂ g^zer/zzz, /Mg&&gr:&%zfg/z, /Mg^Are/g^z-
fg/fg/z, &grfgz; ̂  &grfz/z, ztóvgjzg/fzzz, /iw////z, g&ü/fzzz, Ar&zzz-fzzz, /óf/d/z, mozfdzi - zzza/ẑ gffdzz - /?zo/ẑ of-
fwz, mzz/z//d/z, ZMggzzgygfzf/zz, Az/z_yzV/ü/z, g/zgzzdg//z/z, fzgfg/fgM, 6gfgArgrfg,z, /grrz/z; 6gfg/f//z, /ör/z'/z, z/jz/ngf-
fz/z, vgggfzz'z/z, g/ygffzzz; ag#y /z, /rofozya/z, Árzzr/ẑ zd/z, /dfzdzz, zzzoM^gyd/z, /g/fg^z/z, g/yg^zzz, vg/yg/z 'verje' 

s Mivel a szakemberek körében e személyrag iránt érthetően nagy érdeklődés nyilvánul meg, 
az alábbiakban felsoroljuk rá vonatkozó összes adatainkat: 

I. Alanyi ragozás: l ) e l b e s z é l ő m ú l t : wz/wz (északi csángó); 
II. Tárgyas ragozás: 1 ) j e l e n t ő m ó d j e l e n i d ő : /zz/d/zV, Azzzzd/z (északi csángó), vg-

fz//z, grzzz (déli csángó); cffff/f/z (Ketris); 2) e l b e s z é l ő m ú l t : /g/g/gzz (Külsörekeesin):3) -1-
j e l e s m ú l t i d ő : afzd/zd (Ploszkucény), g/«o/?/d/z (Zsoszény: H . 172), g/grfg/z (Zsoszény H . 180), 
gfféW (Ploszkucény), go/zdo/fd/z (Zsoszény: H. I V S ) , ^ / ^ - / ^ ^ ^ (Kelgyeszt, Szibófalva)-/zzV/«/zd 
(Ploszkucény), Aofzfd/z (Zsoszény: H . 174), zrfá/za', zY/o/zűf-zfm, /opfd/zd (Ploszkucény), o r/ogf/e-
ogrog/fz/z (Zsoszény), fzzj;/dzz (Zsoszény: H . 174), fc/fg/z (Zsoszény: H . 174, 181), z-J/öz-Zg/z (Zsoszény: 
H . 179), vef/g/z (Zsoszény: H . 171), yzYrg/z (Zsoszény: H . 169); 4. f e l t é t e l e s j e l e n : /zz/z/zmzd, 
zV-Ad/zd z/z/zd/:d (északi csángó). 

A régi és újabb adatok egybevetéséből látható, hogy az -ón, -gzz, -/« valóban elsősorban a tár
gyas ragozás személyragja; főleg az északi és déli csángóban fordul elő, a székelyes jellegű nyelvjá
rásváltozatból mindössze egy mai adatunk van rá; a -z jeles múlt időben jelentkezik viszonylag leg
gyakrabban, de a jelentő m ó d többi idejéből, sőt a feltételes módból is adatolható. 
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</j Többes szám 1. személyben W i C H M A N N paradigmáiban a következő ra
gok fordulnak elő: ̂ w/c^-^/wA:, -̂ #A:~jf/wA: (/%//%&, ôzzzv/r, /<%/w/c, rgmg//yw&J, 
-wA:, -wA ê/M/gA:zwA:, ejzwA:, A/̂ zwA:, /̂ zwA:, őrzwA, ve^züAr, Ŵ zzVA:;). Megfigyelhető 
Wichmann igeragozási mintáiban a két ragalak párhuzamos használata is (pl. 
/bg/«&~/bg%Ar, jzepg(/w&r~jzgf%"#&r, W7/yw&~ %&-%&/). Ugyanezeket a ragokat ta
láljuk CsÜRY tanulmányában ^jzz^/w^, iw/w&, /é//«Ar, jzf^ér/w/r; A/(//v/r,yé//wÁ:/ 
wioWwA:; jzgr"zz#~jz^rza&y), SzABÓ T. ATTILA közlésében azonban csak a ̂ /w/r, 
-̂ wA: ragalak fordul elő f/z<%/w&, jeper/f%), az -wk, -wk nem. 

A z ú abb helyszíni kutatások tapasztalata amellett szól, hogy az irodalmi 
nyelvi és mis nyelvjárásokbeli -/w/c, -̂ wA: személyrag ^/yMÁr^/r/M/c, /z(/%&~ &/#%&, 
f^zw/:, eĵ züA;, őrozzü/c, ̂ zegg^wA:, vmzzYAJ főleg a székelyes és déli csángó nyelv
járásváltozatra jellemző, az északi csángóban csak szórványosan jelentkezik. 
Ezzel kapesolatban azonban mindjárt m e g kell jegyeznünk, hogy a ̂ /# ragnak 
-̂ /A: alikváltozita is van. A rendelkezésünkre álló anyagban az előbbi elsősor
ban a szegélyes jellegű csángó Szeret és Tatros menti részlegében fordul elő 
következetesen, eléggé elterjedt a székelyes jellegű csángó Tázló menti részlegé
ben és a déli csángóban is, itt azonban már megfigyelhető a -̂ ö/c mellett a ̂/zA; 
alakváltozat előfordulása (pl. &&sz/&\ MgzzzA:, oerce/zk, oerce/z/A:). Hegedűs szöveg-
gyűjteméi éb:n előfordul a -̂ w/t rag -̂ öA: alakváltozata is (pl../bgoggyok; Klé-
zse), e variánssal azonban a helyszíni kiszállások során mi n e m találkoz
tunk. 

A megő zött régiségként ismert -wA;, -wk előfordulása elsősorban az északi 
csángóra jellemző, amint ezt annak idején RuaiNYi is hangsúlyozta (éüzw/c, 
&/»&, z/z/A:, z'jzwA:, Áre/zzzA;, r/z&, ̂zcrg/üA:, /Mozizz//:, /zezzz'A:, Mj/ozM/ű̂ zzA:, őrzwk ̂  zzr-
z # , &/M.c, W:zA\ v^w.^/ E nyelvjárásváltozatban a -yw&, -̂ zvAr-re mindössze 
Szabófalváról és az északi csángó legdélibb, a székelyes jellegű csángóhoz leg
közelebb eső pon'járól, Balusestről vannak szórványos adataink zV&czzzA:, fz/^-
g^w.t^. E őfordil az -w&, -wJc a déli csángóban is, itt azonban a -/z/Ar, -̂ zVA; lénye
gesen gyakrabb in jelentkezik ̂ .̂ zẑ ,̂ z/̂ /zzA:, fzáy;er/#, jzq/zVA7,i;e(/zzAr,de: /zzzĝ zvAr, 
Aeg^zzz.c, oz/lc -ö/AV/c, őrzw/c, vggzwAiy). Végül a két ragalak párhuzamos hasz
nálata figyelhető meg a székelyes jellegű csángó két pontján, Frumószán és Lész-
peden. 

ej Többes szám 2. személyben W i C H M A N N északi csángó igeragozási min
táiban a következő személyragokkal találkozunk: -^?fa& (/bgydmA:, Tw/űfok, 
AozzáfaA:, zj.?zdfaAJ~-//afaA: (/ẑ z/ĵ /c, rq//afaAJ, -zY<?A; ^zzVeA;, A/jz/fe^, vg^z/-
feAJ. A déli csángóból CsÜRY a -^zfoA (A(z//aroA;, ̂ zz^/a^/rj, -zfgA; fáüz/fek, mgfz-
^ , zigz/^'c^-zVeA: (/j/zVeA;, wfzfcAJ ragalakokat közli. SZABÓ T. ATTILA gaj-
csánai közlésében szintén több ragalak jelentkezik: -^zfok - - ^ % & - ̂ dfű/: f"/zz(/67-

A rendelkezésünkre álló újabb anyagból megállapítható, hogy a csángó 
nyelvjárás igeragozási rendszerére vonatkozó három jelentősebb forrás a fon-
tosabb ragalakokat valóban tartalmazza, az alakváltozatok sora azonban ebben 
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az esetben sem teljes. M é g többet mondanak az újabb kutatások az egyes rag
alakok elterjedéséről. 

A mi eredményeink is arra utalnak, hogy a mélyhangú tövekhez járuló -̂ a-
?o&—;/#%)& ragalak (7r/dfo& ~ fr#fo&, f&?zd"foA: ~ mz^foA:, j-ẑ /̂ ôA: ̂  ̂ z%/^^A:^ 
elsősorban a székelyes csángóban fordul elő, egymagában azonban viszonylag 
kis területen: az Aranyosbeszterce völgyében fekvő Lészpeden és a Tatros mente 
néhány pontján (Tatros, Diószeg, Donnánfalva, Csügés). Ugyanakkor már a 
Tatros mente egyes pontjain (Újfalu, Templomfalva, Pakura) megfigyelhető a 
-#2fa& alak szórványos jelentkezése a ̂ /dfok -#fo& mellett. A kétfelé ragalak pár
huzamos előfordulása, sőt nem egy esetben a -^ffak gyakoribb jelentkezése külö
nösen a székelyes csángó Tázló és Szeret menti részlegére és a déli csángóra jel
lemző (Vz#dfo&~A#ffa&, fr/dfo&~fr/dfa&, mzafoA:~mzá"faAJ. A -^aWr -ya-
&?& ragalak kizárólagos előfordulását figyeltük meg az északi csángóban (7zz/a-
fo&~&(/á&z&, fr/d"&zA:~fr/dfoA;, mzdfa&~m%á&z&J. 

A palatális hangrendű tövekhez járuló -#e& személyrag két alakváltozata 
közül az -#e& használata elsősorban a székelyes jellegű csángóra és a déli csán
góra jellemző Y^zffgA:,yé^gA;,yé/z^^_/6yf^, Tzez/fgA:, őrözffek, &ö/ffeA;-'ő//f-
ZeA:j, az -#e& alaké pedig az északi csángóra (ejz/fek, A:eMffeA:, őrz/reA;, &#fe&,). 
Ez utóbbi nyelvjárásváltozatban az -ffe& mindössze a Mez tőhöz járul egy-két 
ponton. 

/) Többes 3. személyben a CsángSz.-ban a ;/o&~:#d& (/og/d"Ar, y%w^, 
A^A;, r(%/^, vd"r/d"AJ és az -/A: ̂ jz/A:, /»Jz/&, fejz/A:, rör/&J rag fordul elő. CsŰRY 
ugyanezeket a ragalakokat közli (jz%/d&, AQ/aA:, me^A:, ür&y), de jelzi Bogdán
falvárói az -f& használatát is a -̂ aA: helyén (aAwvA:, 6fr&, Wr/áA: — varr^. Csak 
a ^aA: (/zaj/a/r, & # W és az -fA; ragalak fjgprfAJ fordul elő SzABÓ T. ATTILA 
gajcsánai közlésében. 

A z újabb helyszíni kutatások amellett szólnak, hogy a fenti ragalakok sora 
nem tekinthető teljesnek. Ezzel kapcsolatban mindenekelőtt azt kell kiemelnünk, 
hogy a helyszínen gyűjtött anyagban a ̂ á"Ar ragnak -#%A: - ̂ /á& ~ -̂ fA: ̂  -̂ áA; alak
változata is előfordul. A z a/ror igének pl. következő alakváltozatait jegyeztük 
fel: aA%z/y#A: ~ űA:ar/6fA: ~ ̂ A:or/̂ A; — ̂ ár/<fA: ̂  aA%zr/d A; ̂  ((/rár/áA: — #&#r/áA: — aArár-
^áA:^oA:á/yáA:^0Mr/áA:^áW/yáAr^áMr/áA;. Ez alakváltozatok elterjedése vi
szonylag jól körvonalazható. A ^/d% elsősorban a székelyes és déli csángóban 
fordul elő f/»/d*A:~ &#/&%, wyd&~őyd"A:, ̂ zz^A:J, azonban megfigyelhető e két 
nyelvjárásváltozatban a ̂ A : mellett a ^ A ; előfordulása is. E jelenségre a déli 
csángóból főleg Tunkról és Szakaturáról, a székelyes csángóból pedig elsősor
ban a Szeret környéki falvakból (Klézse, Csík, Külsőrekecsin, Ketris, Lábnik, 
Gajcsána), a Tázló mentéről (Esztrugár, Gajdár) és néhány Tatros menti pont
ról (Templomfalva, Dormánfalva) vannak adataink. A z északi csángóban a 
^ A : ragalak kétségtelenül előfordul, ugyanakkor elég gyakran találkozunk itt 
e rag rövid d-val ejtett -yaA; f/zí/d&, f'r/AA: - ;r/aA: w ^ z ^ J ritkábban félhosszú 
alakváltozatával is. A z á-val ejtett alakváltozatok ugyanakkor a déli csán-
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góból és a székelyes jellegű csángó Szeret és Tázló menti részlegéből is adatol
hatok. 

Magashangú tövekhez az egész csángó nyelvjárásban egyöntetűen az -f& sze
mélyrag járul ̂ zfk,yedfk^_/gdfk,yf^A;^yg/fk, Agg^z/k, Mgz/A:, wzfk, őróV^^őr-
#&~ó7#&j, a déli és északi csángóból azonban az -& mélyhangú tövekhez való 
járulását is adatolhatjuk (ők c?o&%Myf#& 'kopogtatják, ütögetik*, fn& 'írják*, 
W f k 'tudják'). A z egész csángóban -fk szekélyrag járul a wyfr igetőhöz: Myírz'k " 

4. A z elmondottakból látható, hogy az újabb kutatásokra csángó nyelvjá
rás tárgyas személyragjaira vonatkozó ismereteinket is jelentős mértékben kiegé
szítették. Egész sor addig nem jelzett alakváltozat került felszínre, melyek közül 
á fontosabbak: az északi csángóból az (-&%>, (-&f>, -^áfak, ̂ á&~-^ak~(-f&>; 
a déli csángóból: -am,(-gm), -ad, -#%%&, V#~V<z&~:/(&&," a székelyes csángóból 
<-9/M),<-6m), -ok, -oed—ed, (:/#>~.7p~(:/o>, V ^ , -wk, -ük, ̂ fok, :/á&~(-yá&), 
^ k . Külön említjük meg az -% személyrag eddig nem ismert alakváltozatait 
-̂d/zd, -á»j az északi és déli csángóból, valamint a székelyes jellegű csángó egy 

pontján való felfedezést. 
A z egész nyelvjárásra kiterjedő helyszíni gyűjtés a fontosabb ragalakok fel

színre hozatala, valamint elterjedésének és gyakoriságának körvonalazása mel
lett egyben lehetővé teszi egyes, régebbi megfigyelések helyesbítését is. így meg
állapítást nyert, hogy az északi csángóban a többes 1. sz.-ben a -ywk, -y#k csak 
szórványosan jelentkezik az általánosan használt -w&, - # mellett, valamint az, 
hogy a rövid és félhosszú magánhangzóval ejtett ragalakok ^áfa&~;/d&z& 
-^á& ̂ /ákj lényegesen gyakrabban jelentkeznek, mint a Wichmanntól kizáróla
gosnak jelzett hosszú magánhangzós változatok. A déli csángó nyeljárásválto-
zatban az -w&, - # és -^wk, -^wk előfordulási arányát Csűry a valóságnak megfe
lelően rögzítette, azonban nem figyelt fel az a-zó ragalakok ^-am, -ad, ^aky) 
meglétére az irodalmi nyelvi alakok mellett. 

Végül azt jegyezzük még meg, hogy a Csűrynél és Szabó T. Attilánál elő
forduló többes 2. sz.-ű -#e& ragalakot meg kell kérdőjeleznünk. A helyszíni 
gyűjtés során e személyben a déli és székelyes jellegű csángóban egyaránt csak 
az -#g& alakkal találkoztunk, a köznyelvi g-vel ejtett -#e& használata az északi 
csángóra korlátozódik. 

A régi és újabb eredmények egybevetése után a 3. sz.-ű tárgyra mutató sze
mélyragok következő rendszerét állíthatjuk egybe: 
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Északi csángó Déli csángó ! 

! í 

1 j -0/M^/-07M>/-e/M-/-^/?7)/ | -0/M~-a/»/-g/77~(-f/%),--Ö/M 

I (-óm) 

| -/ j -f~ (-//;> 

5 i -#/%& -̂ /afaA: ̂ 'dfa/c, ; -^a/oÁ: - -ya/aA, 

6 j -yo^^-Z/üK'-i/^Ár I -yá&--//a/é~ i/d/r--ji/aÁr-

MÁRTON GYULA 

Die objektíven Personalendungen des Ind. Prás. in der Mundart 
der Csángós von der Moldau 

Die Fachliteratur über das Koiijugationssystem der Mundart der Csángós 
in der Moldau kann gar nicht als lückenlos bzw. als bsfrie dig:nd gslten. Unsere 
Kenntnisse waren bssonders in bzzug auf die Personalendungen des Verbs lüx-
kenhaft. Durch die neueren Forschungen unter den Csángós (vgl. hierzii SZABÓ 
T. ATTILA, Magyar Nyelvjárások V, 26—38) wurde unser Wissen auch in diesem 
Bereich wesentkch erweitert. 

In dieser Studie, die ein Kapitel der mit Mózes Gálffy zusammen verfaBlen 
Monographie über das Konjugationssystem der Mundart der Csángós darstellt, 
sind auf Grund eines zum Teil in den Jahren 1949—1962 an Ort und Stelle ge-
sammelten, zum Teil in folkloristischen Veröffentlichungen erschienenen Mate
rials die Formen der objektíven Personalendungen des Ind. Piás. behandelt 
worden, wobei auf die Verbreitung der einzelnen Formen in den drei Csángó-
Mundarten gesondert hingewiesen wurde. AuGer der Darstellung der behandel-
ten Gruppé der Personalendungen, bei der ein: relatíve Vollstándigkeit erstrebt 
wurde, sind von den Ergebnissen des Aufsatzes die Angaben und Feststellun-
gen über die Personalendungen -/? (Sg. 3. P.), -w/r^-wÁ: (Pl. 1. P.) und -& (Pl. 

Székelycs csángó 

-a/M~-a/M~ <-07M>,' 

-Ö/M - -CB/M ~ (-6fM> ̂  (-g/M> 

-aa"~-oa", 
-ga'-'-ca',-

<-aÁ;>, (-á'Á:> 

-yámAr-^afat; 
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3. P.) hervorzuheben, da dicse Endungen als erhaltengebliebene archaische For-
men gelten düifen. Die vorliegenden Angaben sprechen dafür, a) daG die auch 
in den letzteren Zeiten starkes Interessé auslösende Personalendung -M in den 
nördlichen und südlichen Csángó—Mundarten auch heute vorkommt; b) daB 
die Endungen -w&~-#& in den nördlichen Csángó—Dialekten oft, in den südli
chen nur noch hie und da üblich sind, in den szeklerisch gefárbten dagegen nur 
in zwei Orten nachweisbar sind; c) daG die Personalendung -& in den nördlichen 
und südlichen Mundarten nicht nur zu Stámmen mit hellén, sondern auch zu 
Stammen mit dunklen Lauten treten kann. 

GY. MÁRTON 
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