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A moldvai csángó nyelvjárás első kutatója 

1. A magyar nyelvtörténet forrásai közül m a már fontosságának megfelelő 
helyen áll a mai nyelv, azon belül is a nyelvjárások történeti tanúságtétele. 
A nyelvjáráskutatás tehát értékes fogódzókat, bizonyítékokat szolgáltat nyel
vünk múltjának feltárásához. Különösen fontosak azok a munkák, amelyek 
egy-egy nyelvjárás változását, történetét rajzolják meg. Ehhez azonban ré
gebbi korokból származó metszetek, nyelvjárásleírások szükségesek. A meg
levők közül sokat ismerünk, felhasználunk, vannak azonban olyanok is, me
lyek nincsenek eléggé benne a mai nyelvjárástörténeti kutatások vérkerin
gésében. 

2. Egy ilyen munkát szeretnék ezúttal röviden ismertetni, amely a moldvai 
csángó nyelvjárás 1836 körüli állapotát mutatja be: ,,A' moldvai magyar tele
pekről. A' Magyar Tud. Academia elébe terjesztve P. Gegő Elek, sz. Ferencz' 
szerzetebeli magyar hitszónok, 's Magyar Tudós Társasági levelező tag által. 
Két toldalékkal 's Magyarország abroszával. Budán, 1838." (71—80). Szerzője 
egy harmincegy éves, csíktapolcai földműves családból származó ferences pap, 
akadémiai levelező tag (1835), aki a reformkor haladó szellemű tudós egyéni
ségei közé tartozik, de akinek sokoldalú munkásságát még kevéssé ismerjük, 
s ezért alig értékeli a mai tudományos világ. 

A csángó nyelvjárásról — az utóbbi időben különösen Márton Gyula 
munkássága nyomán — már sok mindent tudunk (legutóbb: MÁRTON GYULA, 
Igetövek, igei jelek és személyragok a moldvai csángó nyelvjárásban. Bukarest, 
1974, 288 lap; Uő, A moldvai csángó nyelv román kölcsönszavai. Bukarest, 
1972), e nyelvjárás teljes leírása és történetének feldolgozása azonban még a 
jövő feladata. A csángó nyelvjárás kutatásának eddigi történetét SZABÓ T. AT
TILA foglalta össze (MNyj. V, 3—38). A tanulmány — ahogyan a moldvai 
csángó nyelvjáráskutatás története is — Gegő Elekkel kezdődik. Szabó T. 
Attila körülbelül másfél lapot szentel tevékenységének, Gegő elévülhetetlen 
érdeméül azt hozva fel, hogy ő az első tudományos igényű kutatója (és leírója) 
nemcsak Moldvának és népének, hanem a moldvai csángó nyelvjárásnak is: 
„[Könyve] az első, amely bármilyen kezdetleges formában is, de megkísérli 
legalább nagy vonásokkal jellemezni a moldvai csángó népnyelvet... H a 
egyik-másik nyelvészeti megjegyzésében mai tudásunk alapján joggal kétel
kedhetünk is, tagadhatatlan, hogy e kis összefoglalásával Gegő úttörő munkát 
végzett és érdekes hang-, alak- és jelentéstani sajátságokra világított rá" (i. m. 5). 
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Gegő is és a csángó nyelvjáráskutatás ügye is megérdemli, hogy részlete
sebben megvizsgáljuk ezt a nyelvjárásleírást. 

Gegő anyaggyűjtésének körülményeiről kell először szólnunk. „Még gyer
mekkoromban sokat hallottam — később olvastam is a' Havasalföldén létező 
magyarokról. D e egyik valónak vélt — hozzáragadván a' másik kétséges ha
zugsághoz, hiteles és kimerítő adataink nem lévén, emiitettem feleink' bővebb 
ismeretéhez nem jutottam. A' szendergés állapotjábani tompa érzések adák 
őket a' zsibbasztó feledékenységnek gondolám... Felmelegülve honom iránti 
legszentebb érzéstől, eltökélem magam' a' Moldvába teendő útra, az érintettem 
szempontból világot gyújtandó" (Gegő 1. tag jelentése Moldvai útjáról, 1836. 
dec. 12. Pest, M T A Kézirattára).* Lelkesíthette, ösztönözhette Körösi Csorna 
Sándor utazása is, aki nagy nyelvismerettel keletre ment „fölkeresni a magyarok 
ázsiai rokonait". Körösi Csorna ezekben az években (1832—1836) már Cal
cuttában van (vö.: Körösi Csorna Sándor levele Calcuttából. TudGyűjt. 1833. 
I, 95; Magyar utazók, földrajzi felfedezők. Budapest, 1973, 190—6), tettei, 
eredményei itthon is közismertek, nyilván Gegő is tud róluk. 

1836. április 18-án terjeszti Gegő a kisgyűlés elé útitervét, hogy székely 
földre, szülőhelyére készül, és ezen útja alkalmából a moldvai magyarságot is 
meg akarja látogatni, „hogy azokról mind nyelvbeli, mind statisticai, földleirási 
és történeti tekintetben adatokat gyűjtvén, ezeket az academia elébe terjeszt
hesse" (A Magyar Tudós Társaság Évkönyvei III. 1834—36, 76; Jelenkor, 
1836, 241). 

A z Akadémia nagy terveibe, munkálataiba jól beleillik ez a vállalkozás, 
ezért Gegőt pénzzel és pontos „Utasítás"-sal látja el, így az Akadémia hivatalos 
küldötteként utazhat „feleinkhez" Moldvába. A z Utasítást készítő bizottság 
tagjai: Kállay, Luczenbacher, Perger, Vörösmarty. A z 1836. július 4-én és 
18-án tartott kisgyűlés hagyta jóvá, Schedel Ferencz titoknok aláírásával: 
„Utasítás, Moldvába utazni szándékozó Gegő Elek lev. tagnak:..." A kérdő
ívnek is tekinthető Utasításnak a nyelvi vizsgálatokra vonatkozó pontjai a 
következők: „.. .a tisztelt tag [ti. Gegő] ... fordítaná előkelőleg figyelmét: 

A z ott netalán található, nyelv' és história' tekintetében érdekes kézira
tokra, oklevelekre: mellyek közt ha némellyek lemásolandók lennének, ennek 
eszközlése is kéretik. Melly czélra a' tisztelt tagnak elnöki megbízó, és ajánló 
levél fog adatni, költségül pedig 100 ft. conv. p. rendeltetik ki, teendő számadás 
mellett. 

Figyelmezzen a' tájszavakra, és szerkezetök által a' miénktől netalán kü
lönböző egész mondatokra. 

A' szóejtésre: melly tekintetben leginkább a' ragok és szóképzőkben elő 

i 1835. augusztusában az Angolkisasszonyok próbatételén „reggel egy óhitű főpap is jelen 
volt Moldvából" (Jelenkor, 1835. 63. szám: 498. aug. 8.), akitől megint hallhatott valamit az ott 
élő magyarokról. H a kiderülne, ki volt ez a pap, talán újabb adathoz is jutnánk moldvai útjával 
kapcsolatban. 
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forduló különbözésekre; nem kevésbbé azonban az egyes betűk' kiejtésére, az 
igék' hajlítására, a' szókötésre 's t. e' f. ... 

Igyekezzék megtudni, ha valljon Tatros' városában, melly a' milkovai 
püspökséghez tartozott, 's hol az ugy nevezett müncheni kézirat készült 1466-
ban, találtatnak-e még némelly Magyarországot érdeklő kéziratok, vagy olly 
nyomok, mellyek az érdeklett codexre nézve felvilágosításul szolgálhatnak." 

Gegő moldvai útja — leírása szerint — 1836. október 5-től (ekkor lépte 
át Gyímesbükknél a határt körülbelül két heti székelyföldi tartózkodás után, 
ahova éppen a kolerajárvány idejére és édesanyja halálára érkezett) október 
28-ig tartott. (Október 26-án már a határon volt, Gyímesnél.y Ez, sajnos, nem 
sok idő. Gyűjtésének hiányosságai az idő rövidségének is betudhatok. Gegő 
— utazásának viszonylagos rövidségét nem magyarázza; a könyve kiadásával 
kapcsolatos aláírás nélküli (valószínűleg Jankovich Miklóstól származó) 
sorokból (OSzK Kézirattára) azonban megtudjuk, hogy hivatalából nem kapott 
hosszabb időre eltávozást. Később egyesek kétségbe vonták, hogy be tudta vol
na járni Moldvát Gyímestől Jassiig és vissza (pl. a brassói Gazeta de Transil-
vania című lap: 1839. X, 22; XI, 12; Petrás Incze János: Tudománytár, VIII, 
8 4 — 7 [1842]. Bárhogy is történt, értesüléseit a későbbi utak és gyűjtések nagy
részt igazolták. Petrás kétkedésével kapcsolatban SzABÓ T. ATTILA így nyilat
kozik: „Gegő adatai, legalábbis nyelvi szempontból, nem látszanak megbíz
hatatlanoknak" (i. m. 6). 

Gegő — Moldvába bemenet két napot Tatroson töltött Pap Sándor plé
bánosnál (akivel még 1824-ben ismerkedett meg), aki harmincharmadik éve e 
vidéken paposkodva igen jól ismerte az egész moldvai kérdést, és sok hasznos 
tanácsot, felvilágosítást adott Gegőnek. Elképzelhető, hogy ő volt Gegő fő 
adatközlője, aki — művelt ember lévén — a nyelvjárás általános jellemzőiről 
is tudott beszélni. 

3. Gegő egész jelentése, a kérdésekre adott válaszai részletes ismertetést 
és értékelést érdemelnének (és kaptak is; a legrészletesebben Domokos Pál Pé
ter ír róluk: Moldvai magyarság. Csíksomlyó, 1931. 3. kiad. Kolozsvár, 1941; 
Uő, Adalékok Moldva történetéhez. Cluj-Kolozsvár, 1940; 1. még: MiKECs 
LÁSZLÓ, Csángók. [1941.] stb.;) 

Ezúttal én elsősorban azokra a válaszokra térek ki, melyek a nyelvvel kap
csolatosak. Annál is inkább, mivel a különböző tudományok közül (néprajz, 
történelem, pedagógia, földrajz, folklórkutatás, művelődéstörténet), amelyek 
körében Gegő tevékenykedett, legtöbbet a magyar nyelv, a magyar nyelvészet 
érdekében tett. 

% Itt és ekkor írta Stourdza moldvai vajdához azt a levelet, melyben a doftánfalvi gyógyító 
savanyúvíz megvizsgáltatására és felhasználására hívja fel a „Kegyelmes Herczeg" figyelmét (vö. 
Moldv-Tel. 32). A vajda 1836. november 5-i dátummal válaszolt Gegőnek, a kérés teljesítését ígérve. 
Többen a vajda hozzá írt levelének a hitelességében is kételkednek (pl. MiKECs LÁszLÓ, Csángók. 
1941, 348), holott a levelezés korabeli másolata — Gegő levele magyarul, a vajdáé magyarul és lati
nul — megvan az O S z K Kézirattárában, a Gegő könyvét kiadásra ajánló írással egy borítóban. 
Szintén a Jankovich-anyagban. A két levelet Gegő a könyvében megjelentette (96—8). 
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A reformkori haladó mozgalomba elsősorban mint szónok és nevelő kap
csolódott be. ,,A korszellemnek haladást igénylő szózatit értve" (Önéletrajza. 
1841. május 22-én Szombathelyről küldte az Akadémiának) az 1832/36-os 
országgyűlés idején már Pesten (addig Pozsonyban) mondja haladó prédiká
cióit, a szószékről támogatva a parlamenti liberális törekvéseket. PuLSZKY 
FERENC „Életem és korom 1814—1897" (első kiadás: Budapest, 1880) című 
memoárjában így emlékezik: „Az országban nagy változások zajlanak. Metter
nich és Lajos főherczeg ... aggodalommal látták a magyar országgyűlés 
élénk vitáit, melyekben az új kor eszméi kifejezésüket találták, a nemzetiség éb
redését, az országgyűlési ifjak liberális szellemét, a nemzetnek régi tespedéséből 
való kibontakozását." (1958-as kiadás, 133) „.. .a közvélemény mindig han-
gosabban szólt a gyűléseken, sőt a böjti prédikácziókban is Albach a barátok 
templomában németül, Gegő pedig Budán magyarul szónoki melegséggel em
legették az ország szomorú politikai helyzetét; mind a kettőt megintették fe
lülről s a szószéken többé nem jelenhettek meg" (136).^ 

A „haza és haladás" hívét harcos helytállása, szókimondó bátorsága miatt 
végül is a reakciós egyházi vezetés a moldvai útját követő évben, 1837-ben el
távolította a pesti rendházból és Szombathelyre „száműzte". 

Gegő teljes odaadással és szakértelemmel kapcsolódik be a nyelvi moz
galomba is. A magyar nyelv területén kettős tevékenységet folytatott — a re
formkor szellemének, törekvéseinek megfelelően. Egyrészt a magyar nyelvű
ségért harcolt (a némettel és a latinnal szemben), másrészt azért, hogy ez a 
magyar nyelv gazdagabbá, árnyaltabbá, a haladó mondanivaló kifejezésére 
mind alkalmasabbá váljék. 

Magyarul mondta prédikációit, a magyar nyelv használatára és ápolására 
buzdította híveit (1. pl. Népoktató. 1840. Kézirat, OSzKL, Egyházi beszédek. 
Pest, 1834), magyar szóra tanított az Angolkisasszonyok Intézetében is. 

Figyelme elsősorban a szókincs felé fordult. Foglalkozott az idegen, az 
elavult és a nyelvújítási szavak, valamint a táj szók kérdésével. Mindezzel 
nemcsak (vagy nem elsősorban) elméletileg, hanem mindig a nyelv használóira, 
a magyarul beszélőkre figyelve. 

A népnyelv és a tájszavak kérdése már 1834 előtt foglalkoztatta. Jelentős 
tájszógyűjtést végzett szülőföldjén; 94 Gegő gyűjtötte szó az 1838-ban meg
jelent Tájszótárba is bekerült (vö. Tsz. Előbeszéd, VII; 1835. június 22.)/ 
E gyűjtés áttekintése, elemzése is sok tanulsággal jár. (Vö. Nyr. 101:40-7). 

3 P. Albach József Szaniszló (1795—1853) Ferenc-rendi szerzetes, haladó szellemű, népszerű, 
nagyhatású szónok, természettudományi, földrajzi és egyházi író. „Szép ember volt, mély tudományú, 
született szónok, aki oly ügyesen meg tudta találni a hangot s az eszmét, mely minden kebelben 
visszhangra talált, mint akár Kossuth maga" (PuiazKY FERENC, Életem és korom 1814—1897". Bp., 
1880.1, 140. Vö. még: MÉletrLex. 18; TAKÁcs IxcE, A szombathelyi ferencesek története. Szombat
hely, 1965, 648—9 [kézirat, M T A Kézirattára]; P. Huszár Jeromos, P. Albach J. Sz. Szeged, 1944; 
Jelenkor, 1838, 349). Gegő barátja, akinek a „magyar Albach" két német nyelvű földrajzi művét is 
lefordította. 

^ A Tsz. után, a kötet végén különböző akadémiai kiadványokat ajánlanak az olvasók ügyei
mébe, köztük Gegőnek „A moldvai magyar telepekről" című könyvét. 
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4.1. A tájszavakra moldvai útja során is különösképp figyelt, ez azonban 
csak kis részét teszi ki az egész csángó (ill. székely) nyelvi—nyelvjárási le
írásnak. 

Ahhoz, hogy Gegő nyelvjárásfeltáró tevékenységét jobban értékelhessük, 
át kell tekintenünk röviden a korabeli nyelvjáráskutatás helyzetét. A z tény, 
hogy a népnyelv iránti érdeklődés a XIX. század elején igen nagy. A gyűjtések 
elsősorban a szókincsre irányulnak. H a grammatikai, mondattani sajátságok 
is szóbajönnek, csak a köznyelvitől való eltérések, a különbözőségek érdeklik a 
kutatókat. A rendszeres, teljes nyelvjárásleírás még sokáig várat magára (vö. 
LAziczius GYULA, A magyar nyelvjárások. Bp., 1936, 16; KÁLMÁN BÉLA, 
Nyelvjárásaink. Bp., 1966, 101—4.; IMRE SAMU, A mai magyar nyelvjárások 
rendszere. Bp., 1971, 7). Wichmann csángó szótára éppen száz év múlva (1936) 
jelenik meg. 

A magyar nyelvjáráskutatás első, induló, bontakozó szakaszába tartozik 
Gegő tevékenysége is. És ott feltétlenül számon tartandó. Ezt az időszakot 
(1770—1850) a magyar nyelvtudomány történetének második korszakaként 
tárgyalja Szathmári István (1. M N y . LXVII, 21—2). 

Moldvai útja során Gegő az erdélyi és a moldvai székely telepek nyelvének 
hasonlóságait, a magyarországitól való különbözőségeit és a csángó nyelvjá
rás néhány sajátosságát gyűjtötte össze. Milyen előzményekre támaszkodha
tott? N e m sokra, és főleg nem túl alaposakra. Két munkát, amit ismert (és 
nyilván felhasznált) ő maga említ: „Miben különbözik az erdélyi székely 
dialectus a' magyarországi (kivált az ugy nevezett dunai) szóejtéstől, nyelvbú
váraink jutalmat nyert iratokban adták elő (1. Horváth Ádámot, Gáti Istvánt 
az 1815., 16., 17-dik évi kérdésekre): éppen abban különbözik a' moldvai 
székely telepek' szóejtése is a' honunkbeli közönségestől;" (A moldvai ma
gyar telepekről [a továbbiakban: Moldv-Tel.] 77). A Gegő említette jutalom-
feleletek a Magyar Nemzeti Múzeum kérdéseire születtek, a nyertesek pedig 
a Marczibányi István által alapított ún. „Marczibányi-jutalmat" kapták (vö. 
Értekezések a történelmi tudományok köréből. 22. kötet. Bp., 1911. VIII, 
20—1, 35, 4 4 — 8 ; KoLLÁNYi FERENC, A Széchenyi Országos Könyvtár törté
nete 328). HORVÁTH ÁDÁMnak ,,A' Magyar Nyelv Dialectusairól" című pálya
munkája 1821-ben jelent meg a „Jutalom-Feleletek a' magyar nyelvről a' M a 
gyar Nemzeti Museum 1815.1816.1817. esztendei kérdéseire" című sorozati, kö
tetében (3—78), GÁTI IsTVÁNnak az „Elmélkedés a'Magyar Dialectusról,Lexi-
conról és Helyesírásról" című írása pedig a II. kötetben (1—103). Ezek a maguk 
idejében és nemében úttörő dolgozatok voltak, részletes ismertetésükre azonban 
itt nem térhetek ki. Gegőnek mindenesetre hasznára váltak annyiban, hogy az 
erdélyi, illetőleg a székely dialektus néhány sajátosságáról olvashatott belőlük. 
SZABÓ JÓZSEF [TudGyüjt. I (1827), 9] és HORVÁT ISTVÁN [TudGyűjt. I (1834), 
110] is csak ilyen jellegű adalékokkal szolgál. Bár „A magyar népnyelvi kü
lönbségek első említése a székelység nyelvével kapcsolatos" (LAziczius, 
MNyelvj. 11), e nyelvjárás rendszerezettebb leírására csak az 1850-es, 1860-as 
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években kerül sor. A moldvai csángó nyelvről pedig csak SZARVAS GÁBOR ír 
(1874-ben!) részletesebben (Nyr. III, 1—6, 49—54). 

E nyelvet beszélő népről, a csángókról sem szól sok írás Gegőig. A XVIII. 
század elejétől főleg külföldi, latin, német nyelvű munkák adnak hírt róluk 
(ezek bibliográfiáját 1. DOMOKOS P. P., A moldvai magyarsága Kolozsvár, 
1941, 7—18). Ekkor főleg származásuk és nyelvük eredete izgatja a kutatókat. 
A XIX. század elejétől a Tudományos Gyűjteményben (1818. VIII, 144—6), 
majd a Társalkodóban (1833. II, 241—2) is jelennek meg a kérdéssel foglalkozó 
írások, magyar szerzők tollából, de Gegőé az első, teljes egészében a csángókkal 
foglalkozó mű. Egyúttal a csángó nyelvjárás egyes jelenségeinek, sajátságainak 
is első bemutatója. H a hézagos, rendszertelen is ez a bemutatás, a maga nemé
ben úttörő jelentőségű. 

4.2. Mielőtt azonban a csángó nyelvjárásról szólna, kb. egy lapot szentel 
az erdélyi és a moldvai székely telepek nyelvi hasonlóságainak, a magyaror
szági magyartól való különbözőségeinek. Néhány hangtani, alaktani, szókész
lettani megjegyzése van. Pl.: a magánhangzókat megnyújtják, a - W , - W rag 
nem hasonul („mássalhangzón végződő nevek után is W , ve/ ragokkal élnek: 
&f»yenW, jze&áW' 78), általános a fe/z/%%:, v/MMŐA:, < % W & igealak, „a* vo/yza 
és W a kettőztetését elmellőző jelen vagy alig-mult idő' használása: ha meg 
nem nem mf (intett volna), kiléptem volna" (78), a „múlt időnek a% m köztag
gal toldása: <%##»#&, meMfe »f &" (78) — ez nyilván Gegő téves szegmentálásá
nak eredménye: <%#-a%-o&, az Wfa-Mo/c helyett (vö. BÁRCZi—BENKŐ—BERRÁR, 
A magyar nyelv története 419). A z az névelőt, „névszócskát mássalhangzó előtt 
is használják: az Ara/aj?" (78). Több „magyarországitól különböző" szót, azaz 
tájszót sorol fel, melyeket a Tsz.-nak is beküldött két évvel azelőtt, például: 
<%&?r, /?%#, j%iW stb. Csak a Afgf/y „lyukakkal ellátott víztartó faedény" nem 
szerepel közülük a Tsz.-ban. Gyakran hallotta a &6ze (=kellene), &emf (=ke
gyelme), &:#%/vagy kegyen^ (=kegyelmed), zWeg („=igen de, vagy eddig p.o. 
nem indulhattam" 78) szóalakokat, amiből megállapítja, hogy „szeretik a szó
rövidítést" (78). 

Gegő fentebbi megállapításait lényegében a későbbi kutatások is helyben 
hagyják (vö. HuNFALVY: MNyszet. I (1856), 226—33; BuDENz: MNyszet. V 
(1860), 345—89; LŐRiNCz: MNyszet. VI (1861), 206—45; MTSz.; KÁLMÁN, 
Nyelvjárásaink 88—90). 

4.3. „A csángó telepek nyelvéről" két lapon keresztül beszél. Ezt az egész 
könyvön végigvonuló lapalji nyelvi megjegyzések egészítik ki. E nyelvi-nyel
vészeti részeknek az elolvasása után meg kell állapítanunk, hogy a nyelvjárási 
jelenségek értékeléséhez szükséges nyelvtörténeti ismereteknek Gegő nincs bir
tokában. (Igazság szerint ez sem kérhető számon tőle, hiszen a magyar nyelv
tudományon belül a történeti kutatások — az ő korában — még nagyon kez
deti stádiumban voltak (vö. BÁRCZi—BENKŐ—BERRÁR, MNyTört. 584—5). 
Mindenesetre ebből következik, hogy több csángó (illetve székely) nyelvjárási 
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jelenséget a magyarországi magyarból való fejlődés eredményének tekint, te
hát későbbi származéknak, holott éppen régi nyelvi jelenség megőrzéséről, 
vagy legalábbis a magyarországi magyarral párhuzamosan élő és változó nyelvi 
jelenségről van szó. Ilyen értelemben értékeli nyelvi romlásnak a csángó szi-
szegést, ebből kifolyólag nevezi „hangcserének" a kenyér típusú szavakban az 
e~e megfelelést (79; amikor a kenyér alakban valójában az ősi rövid magán
hangzó őrződött meg, az e hang pedig nyúlás, majd — elég késői — záródás 
eredménye), így sorolja például a re/& (rájuk) szót a „betűcsere" cím alá, vagy az 
affy/W, amny/W a „merész szórövidítések" közé (holott nyilván a többes szám 
harmadik személyű birtokos személyjel régi nyelvi, illetőleg nyelvjárási vál
tozata, az -/& szerepel bennük [vö. BERRÁR: M N y T . 401], tehát semmiféle rö
vidítésről nincs szó). 

Ebből következik az is, hogy több ilyen régi nyelvi, nyelvjárási jelenséget 
— mint nyelvet szegényítő, rongáló újabb fejlődési eredményt — kárhoztat: ide 
sorolja a következőket: 1. a magánhangzóknak a magyarországinál nyíltabb 
voltát („a magánhangzókat igen nyitott ajakkal mondják") (78; vö. KÁLMÁN, 
Nyj. 89) és a diftongusokat („a magánhangzókat mintha a/, ao, aw, e/, /ö, wo, 
'stb. kettőztetnék; 's mégis egyikét csak félig hangoztatják, p.o./e//eez&/efM= 
fejecském, &#vwá»=kíván; /wgy meg/wfaojz/am waz [nem ez/] /öfzeőez&e aw&fn= 
ugy megfutosám az ünőcske után, 'stb." (78); 2. a kicsinyítést („A nevekbeni 
gyakori kisebítés[t]..., mellyel csak az egyházi énekben nem élnek; p.o. 
/e/&eez&ám, 6orocz&am, ̂ or/jz/ca..." (78); 3. az ún. sziszegést („A' ca és ̂  he
lyetti ez és ̂ z czengő, sziszegő fogbetűk; p.o. ezak .szász=csak sós"). Ezekután 
megállapítja, hogy e „három eltávozó kellemetlen szokások rongálják, homá
lyosítják, sőt érthetlenné teszik nyelvüket" (79). 

Leghevesebben Gegőnek a sziszegéssel kapcsolatos megállapításait vi
tatták később a kutatók. HuNFALVY [MNyszet. I (1856), 226—33], SZARVAS 
[Nyr. III (1874), 1—2], MuNKÁcsi [Nyr. IX (1880), 444—55,481—93, 529—33; 
X (1881), 101—7, 14&—58, 199—205] a Gegő-féle állásponton voltak: „a pa
latális ea, za, ̂  helyett a sibilans ez, z, fz járja náluk" (SZARVAS, i. m.). Wicn-
MANN már c helyett jésített j-et (s*) talál, illetve hall, későbbi kutatók szerint 
pedig az az, z helyett is az, z van a csángóban (vö. KÁLMÁN, Nyj. 89. Vö. még: 
RuBÍNYi: Nyr. X X X , 57^-65, 109—16, 170—82, 227—35; Nyr. X X X I , 
1—7, 82—7, 143—8, 202—8; SiMONYi: Nyr. XXXVIII, 26—8; HEGEDŰS, 
Moldvai csángó népmesék és beszélgetések. Bp., 1952, 17). 

Gegő nyelvjárásleírásában — az eddigiekből is kitetszően — nem annyira 
a kommentárok, értékelések, mint inkább maguk a nyelvi adatok az értékesek 
és időállóak (néhány valószínű félrehallást nem tekintve). Adatokat hoz az 
azonszótagú / kiesésére (gyJej, főezeY, wff, /%zcza — WiCHMANN csángó szótá
rában ezekben a szavakban benne van az /), hiátusos szóalakokra f&/e/, m/e/, 
^öegy), az ősibb -ve/ és -%aY ragnak veláris, illetőleg palatális hangrendű szóban 
való használatára (Aq/yzave/, Menemna/, v/zna/ — ugyanakkor WiCHMANN-nál: 
v/zM'e/ 178), arra, hogy a -ve/ nem illeszkedik (viszont kettőződhet: ve/eaW). 
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Tapasztalatai szerint a csángók a -6o» rag helyett a -&z-t használják, a me/y 
kötőszó helyett a kz'-vel élnek [vö. LŐRiNCz: MNyszet. VI (1861), 206—45], 
egyes szókapcsolatokat „összeolvasztanak" (pl. wfJzeggM=úgy segéljen), a 
Ménem, Wfydm helyett a (./amaz,) »e, (GywrAia^ W járja náluk. A magyaror
szági magyartól eltérő hangalakú szavak között („betűcseré"-nek nevezve) 
ilyeneket sorol fel: /zúzzam, zjz&%?, Mepe^zf/g (=napestig; vö. B. LŐRiNCZY: 
M N y j . I, 158), /a^/ (lapu), jzd/Vg (sárga). A z e/?íf szót fpíf-ként, a Arf/z-t A;e»-nek 
jegyzi le. Száz év múlva WiCHMANN gyűjtésében mindkét szóban egyforma 
'f diftongust találunk: ̂ /f (és #%%f), /:'#». 

Idegen szavakat: a csángóban használatos román, török, latin szavakat 
(vö. MÁRTON GYULA, A moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavai. 
Bukarest, 1972) és tájszókat is közöl. E tájszók többsége megvan az MTSz.-ban 
és WiCHMANN szótálában is. Pl.: / % W m 'legelni', wrwjf'z^g 'orvosság', yow/o& 
'javulok', ̂ ege 'tegnap', ere^z 'előszoba, tornác' (ezt a szót csíkszéki adatként 
'pitvar, csarnok' jelentésben küldte be Gegő a Tsz.-nak), A d z W 'a ház fedele 
alatti hézag', /%jz/eM 'csibe'; az ê zéV 'észrevesz' igének személyragozott alak
jait is fontosnak tartja felvenni: eaz/em, -g(7, -z. Csak a mege6éW/em 'vendég
lem' szó nincs meg sem a Tsz.-ban, sem a MTSz.-ban, sem az CsángSz.-ban, va
lamint a megomM^Mz 'szaglani' szó található meg csak a Tsz.-ban 'szagát érez
ni'jelentésben. 

Gegő figyelme olyan stilisztikai eszközökre is kiterjed, mint a figura eti-
mologika, amit ilyen kifejező magyar névvel illet: „nagyító kettőztetés" (80). 
Ezek: czw^&foM-czwpa, mWe»ejz-mWfg (eveget). 

Végül néhány székely és csángó szólást, szóláshasonlatot idéz. Székely: 
„Mémef /%z/f%z/=nap fölkelte; férem az em/W; o/íyaM vagy m m f a ro^z o/a^z-
/%%?=csalárd; erJiy m m f az oMA eczef. Csángó :/o/(/Aöz wföff magyar=gyáva; 
v/Yez fo/va/o&=híres zsiványok; e/Jpe«z, jzőr^M fzd/(fM e/veszeM" (80). 

5. Ezeknek a székely és csángó nyelvi adatoknak, tényeknek az összegyűj
tését, megőrzését, közlését köszönhetjük Gegő Eleknek. A z anakronizmus hi
bájába esnénk, ha teljesítményét a mai tudományos igényekkel szembesíte
nénk. Elsősorban azt kell elismernünk és tisztelnünk benne, hogy elsőként 
vállalkozott a gyűjtőútra, és elsőként mutatta be — ha csak ilyen alapossággal 
is — a csángó nyelvjárást. Egyébként, hogy nyelvjárásleírása nem kimerítő, 
maga is tudta: „Egyébiránt a' nyelv-vizsgálatra, mindenki gondolhatja, hogy 
több idő kívántatik, mint a' mennyit és ez úttal fordíthattam; azért Dr. Viola, 
P[ap] Sándor, Finta, Petrás iskolatanító' kiknek 30 év alatt efféle nem ötlött 
eszökbe, ráfigyelmeztető kérésemre megígérték: hogy hív nyomozást tévén, ha 
valamely érdekes népmondákat, dalokat és a' miénktől eltérő nyelvbeli szó
ejtést vagy összeköttetési különbséget találandnak, hiven közlendik" (81). 
Ezeket az ígéreteket főleg Petrás Incze János, klézsei pap-tanító és Viola József, 
a moldvai fejedelem udvari orvosa meg is tartotta (vö. ViOLA: TudTár. Ú j fo
lyam VII (1840), 138—9; PETRÁs: TudTár. Új folyam XII (1842), 7—31, 6 7 — 
98, 147—63; PETRÁs: Nyr. III, 93, 144, 480; IV, 46; V, 89; VI, 83-4, 287—8, 
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374—5, 432; VII, 192, 237, 382—3, 478; IX, 425—6, 428—9, 431; X, 48, 
239—30, 479—80). 

6. A z „Utasítás" egyéb — fentebb idézett — kérdéseire, hogy talált-e régi 
írásokat stb. Moldvában, Gegő nemmel felelt, de több erdélyi könyvtárban 
és levéltárban végzett kutatás szép eredménnyel járt. Ezekben viszonylag sok 
1500-ból és az 1500-as, 1600-as évekből való kéziratot talált, melyek „részint 
eredetileg, részint lemásolva birtokomban vannak" (kézirat M T A K . 8 1 — 2 
[1837]). Gegő nyelvemlékgyűjtő tevékenysége életművének külön fejezetét al
kotja, (vö. M N y . LXXII, 469—71). 

7. Hasznos lenne minél hamarabb megírni a csángó nyelvjárás történetét. 
Vannak pontosan lokalizálható, időhöz köthető csángó nyelvű írások, vannak 
nyelvjárásleírások (ezek sorát Gegő fent ismertetett munkája nyitja meg) — 
mint közvetlen források, melyek megadják a lehetőséget egy ilyen vállalkozás
hoz. Hiszem, hogy e nyelvjárás rendszeres történetének ismeretéből sokat me
ríthetne a magyar nyelvtörténet és a nyelvtörténet általános elmélete is. 

D. MÁTAI MÁRIA 

üepBLiH HCCJiegosaTejn, BearepcKoro anaJKKTa «HaHro» B Moji^aBHH 

#jia OTKpLiTna HCTopHH BCHrepcKHx anajieKTOB (n HCTopnH BenrepcKoro asMKa 
Booőiqe) oőasaTejibEo naao snaTL n ncnojiLSOBaTb AHajieKTnqecKHe onncaHMM, ̂ )HK-
CMpyioiiiHe őojiee pamme cocroaHaa asbixa. 

B craTte npewTaBJiaeTca AHajieKTOJiornnecKoe onMcanHe caMoro BOCTonnoro 
anajieKTa BenrepcKoro astiKa — MOJiaascKoro «Hanro» — M3 1838-ro roaa (na oc-
Hose MaTepaajiOB, coőpaHHBix s 1836 r.). Ero asTopoM HBJiaeTca 3jieK Tere, MOJio-
AOM MOHax-^pamwcKaHei;, MJieH-KoppecnonaeHT A H (1835), nepeaoBOÍí yyéHLiM T. n. 
snoxH pe^opM, MnorocTopoHHaa waTejitHOCTL KOToporo Majio HssecTHa, cjieao-
BaTCJitHo HeAoeraTOHHO oiteHMBaeMa HayyHLiM MHpoM. XoTa 3. Tere sacnyacuBaeT 
ysaaceHMM noxojieHHH noTOMKOB. On 6wji Meacjiy npo?MM nepstiM HaymiLiM Hccjie-
^osaTejieM (a onncaTejieM) ne TOjibKO TeppnTopHH H naposa MojiaasMH (KOTopaa 
B nacToaH%ee speMa Bxoa«T B CPP), no H BenrepcKoro ̂ MajieKTa «Hanro» B Mojiaa-
BMH. Bee 3TO OH caejiaji B Taxoe speMM, Kor^a B BenrpMH H caMO uccjie^oBaHMe 
anajieKTOB HaxoaMJiocB B HaqajiLHOM cTa^HH. Ero aeaTejibHOCTB n pesyjiBTaThi BBi-
coKo oqenHBaeT, nanp., HAJI H E T E P ^OMOKOIII (Moldvai Magyarság. Ko
lozsvár, 3., 4. kiadás 1941), ATTMJIA T. C A B O (MNyj. V, 3—38), M ̂ pyrue 
yyéHBie. 

Oraita KpuTHnecKM noKasbisaeT aHajieKTOJiorHHecKyio ae»TejibHOCTb Tere 
(npMHHMaM só BHHManHe yposeHB ̂ MajieKTOJiornn n HeropHH asmea B ero anoxy). 
Tere nepenncjiaeT TaKHe ̂ oHeTEHecKne, Mop^ojiornqecKne, ceMaHTHqecKze n CMH-
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TaKCEmecKHe ocoőeHHOCTH BBiineynoManyToro anajieKTa (MJUHOCTpHpya MHorHMH 
qeHHBIMH M3BIKOBLIMH A&HHBIMH), AOCTOBCpHOCTb KOTOpbIX nO^TBep%KAajiaCb ̂ ajIB-
HemiiMMH Hccjie^OBaHHMMH. PaőoTa Tere Baacnwíí HCTo^HHK onncamia HCTopHH 
anajieKTa «?aHro». 

a. M. MATAM 
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