
A moldvai csángók nyelvjárásához. 

A NyK. 37. kötetében (149—163. 1.) érdekes tanulmány jelent 
meg «A tí, 8, z, s és i hangok története a moldvai csángó nyelvben* 
czímmel. Érdekes e tanulmány különösen amaz ellentót miatt, a mely 
némely eredményei s mindazon munkálatok közt fennáll, melyeket 
eleddig, évtizedeken keresztül, magyar búvárok végeztek. Van külö
nösen egy eredménye, a mely egyenesen meglepő'. Egy hangváltozásról, 
vagy helyesebben, egy hangtani jelenségről, melyet csaknem az összes 
kunt járt magyar utazók megfigyeltek vagy följegyeztek, nyiltan, 
egyenesen azt írja a szerző, WICHMANN GYÖRGY, hogy az legenda, 
értvén ezen nem kevesebbet, mint azt, hogy kritikátlanul átvévén 
egymás följegyzéseit, nem létező vagy félreértett adatokat nyújtottak 
e nyelvjárásról mindenekelőtt e «babona* forrása GEGŐ ELEK, s utána 
JERNEY JÁNOS, IMETS FÜLÖP JÁKÓ, KOVÁCS FERENCZ, SZARVAS GÁBOR, 
MUNKÁCSI BERNÁT, BALLAGI ALADÁR S e sorok írója. WICHMANN GYÖRGY 
tanulmánya egy helyén (NyK. id. köt. 155. 1.) szórói-szóra ezt mondja: 
«Az a sok szó, mely a cz-ről, a «híres» moldvai csángó czről esett, 
az mind — legenda, a melynek első elbeszélője a ,Sz. Ferencz szerzet-
beli magyar hitszónok' P . GEGŐ ELEK.» WICHMANN e negatióhoz eredez-
tetósi gondolatot fűz, e negatio munkájának fó'eredménye. Pedig éppen 
ez ér benne a legkevesebbet, mert az egész egy nagy túlzáson alapult. 
0 ugyanis, bár bizonyos nyelvtörténeti fejlődés bizonyítására, igen 
helyesen, e kérdés eddigi irodalmából indul ki, mégis az utazóknak 
inkább csak általános megjegyzéseit közli (a csángók így, vagy úgy 
beszélnek, selypítenek, ez-znek stb.), a helyett, hogy az eddig közölt 
nyelvi tényeket is vizsgálata tárgyává tenné az egész vonalon. Pedig 
a ki egy egész irodalom homlokára oda akarja tűzni a kritikátlan 
átvételnek szégyenszavát, annak különösen kötelessége megnézni azt, 
a mit légből kapottnak ítél. WicHMANNtól joggal várjuk tehát, hogy 
sorba átvette ez irodalmat részleteiben s nemcsak az általános jellem
zéseket veszi figyelembe, hanem a közölt adatokat is. Sokan azt írták, 
hogy a csángóknál cs helyett néha, vagy gyakran, vagy mindig cz-t 
hallani. Felkutatta-e WICHMANN pl. a közölt cz-a alakokat az eddigi 
irodalomban, megállapította-e megbízhatóságuk mórtékét, mielőtt azt 
a tudományos szempontból súlyos szót, hogy legenda, általánosságban 
kimondta rájuk ? S bár a vitatkozásoknak nem vagyunk hivei, felel
nünk kell e kérdésre, de a források tökéletes, elfogulatlan figyelembe 
vételével. S a szakemberek munkái mellett igen fontosak itt azok 
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megfigyelései, kik nem nyelvtudományi czélból járták be a Moldva és 
Szereth völgyeit; súlyt helyezünk művelt magyar emberek megfigye
léseire, kik magyarul tökéletesen tudván maguk, bírtak annyi intelli-
gentiával, hogy ha azt hallották valahol csak helyett, hogy czak, akkor 
ezt jegyezték fel. S ha ezt jegyezték fel, nyilván ezt hallották. Lássuk 
hát azt a legendás irodalmat! 

1. GEGŐ ELEK.*) 0 volt az első nálunk, ki a csángókat önálló mű 
tárgyává tette. Nem állítjuk, hogy valami nagyon alapos búvár lett 
volna. Kitűnő szónok, aranyszájú pap volt, kiben több volt a lobogó 
lelkesedésből, mint a komoly elmélyülésből. Mi is kifejeztük abbeli 
véleményünket, hogy GEGŐ egyes székelyföldi élményeket áttett ro
mániai területre. Történeti szempontból sem sokat ér munkája. De 
a kételkedésnek is vannak határai. Lehetetlen, hogy egy ember, már 
akkor Akadémiánknak is tagja, kitalált volna nyelvi tényeket. Adatai, 
nyelvi megfigyelései, már a következetlenségek miatt is, annyira 
magukon hordják a valóság bélyegeit, hogy azokban nem lehet kétel
kedni. Ha GEGŐ csak annyit mondott volna a csángó nyelvről, a 
mennyit W. idéz tőle a «többi» közül, akkor talán még föl lehetne 
tenni, hogy rosszul hallott valamit, vagy talán selypes emberrel beszélt 
és jogtalanul általánosított. De GEGŐ több fontos adatot idéz, a mit 
W. közölni feleslegesnek tartott. 

íme, minket érdeklő adatai: 

20. 1. a' lakosok' czengő dialektusából is rögtön észrevevém, hogy 
chángó helységben vagyok. | u. o. diczérteszszék Jészusz j A' szomorú uninczen 
honnoczkájábaw> Ferenczem ismerőséhez szállíta, 21. 1. | Hozz ki anyám 
székeczkét, Hadd vegyük le székelykét, 53. 1., (vers) | . . . a' chángó gazd
asszonyok eddigien az oláhokat követvén, némelly böjti napokon atojásszal 
meg nem pogányították a' tésztáczkát* 53. 1. | fejieczkiem = fejecském, 
78. 1. | iugy megfutaosziám uaz iöneöczke aután = ugy megfutosám az 
ünőcske után, u. o. | lelkeczkém, boroczkdm, Boriszka, Juliszka, Aniszka \ 
A' cs és s helyetti ez és sz czengő, sziszegő fogbetük; p. o. czak szósz — 
csak sós; 's így három eltávozó kellemetlen szokások rongálják, homályo-

*) Tulajdonképpen ZÖLD PÉTER, az első- magyar ember, a ki, tud
tunkra, kiint járt a moldvai csángóknál, de ő nyelvi tényeket nem közöl. 
W. ismertetések után idézi nézetét a csángók nyelvéről, pedig ZÖLD 
PÉTEKnek szószerint, eredeti latin szövegében van írása közölve olyan 
könyvben, a melyet maga W. is idéz utóbb. ZÖLD PÉTER 1781 január 11-én 
levelet, tudósítást intéz BATTHÍÁNI IGNÁCZ gr. volt erdélyi püspökhöz 
(közölve VESSELY, IMETS és KOVÁCS könyvében, 1. alább 2. rész, 57. 1.) s 
ebben ezt mondja: 

«Hungarorum verő posteri actu novem in Parochias divisi, et per 
Principatum illum dispersi sese «csángó-mag yarok» nominarunt, nominant-
que in hodiernum diem, constat nihilominus illis ex traditione Suorum 
inajorum multas inter se familias origine saxonicas esse, ut vei ipsa 
eorum cognomina in Forrofalva Petras et Kotyer íidem facere videntur, 
nullus tamen illorum linguam loquitur saxonicam, v e r u m o m n e s mol-
d a v i c a m , seu v a l a c h i c a m aeque ac h u n g a r i c a m et c a l l e n t , 
et l o q u u n t u r q u a m q u a m h a n c i n u l t o b l e s i u s e f f e r a n t 
q u a m nos.» 

Ez idézet talán legrégibb utalás a csángók régi kétnyelvűségére és. 
magyar beszédüknek a köznyelvtől való eltérésére. 
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sítják, sőt érthetetlenné is teszik nyelvöket, 79. 1. | szárig, tó'czér u. o. | 
urusfzjdg, nepes(z)tig (így!) | jnszlen és vö. 78. 1. pisién \ Janiszné (Aris 
vagy Anna néném | Vö. halasteo, csempe \ pátereczke, oltároczka 80. 1. j 
uUzerjén — ugysegéljen n, o. | legeszleg, czupiádonczupa, mindenesz mindig, 
szokádalöm, fesztékész, vjjosz, fejtösz — festett gyapottali himzés | Énekeljen, 
ha kell a' kántoroczka 81. 1.1 Egyébiránt a' nyelv-vizsgálatra, mindenki 
gondolhatja, hogy több idő kívántatik, mint a' mennyit én ezúttal fordít
hattam. | Tulajdonképen azért nem lehet megkülömböztetnünk (t. i. a 
székely és eredeti csángó elemeket), mert a' hosszas együtt gyarmatozás 
és közlekedés a' dialectust képző szavakat — némelly csekélységeket ki
vévén — csaknem összegyalulta. 

Ha így nézzük GEGŐt, egész más képet nyerünk róla, mint a 
W. szegényes, megszaggatott idézése után. Világos, hogy GEGŐ alapos 
tanulmányt kunt nem végzett. De, a mit hallott, följegyezte és ha 
ninczen-t jegyzett fel, nyilván azt hallotta. Éppen nem örült a talált 
nyelvi jelenségeknek, tehát nem volt elfogulatlan megfigyelő. Ez is 
emez adatok hitelességét bizonyítja. Mert az ő elfogultságának jobban 
kedvezett volna egy romlatlan magyar nyelvjárás, mint e sajátságok, 
melyeket följegyezni volt kénytelen. S följegyzései mutatják azt is, 
hogy már az ó' korában a csángó-székely (s tegyük hozzá: oláh) 
elegyülés, melyről annyian írtunk már s melyből W. még nem birt 
okulni, mutatta nyelvbeli hatását. Azon adatok, a melyeket GEGŐ 
közöl, az élő nyelv után jegyeztettek, hitelességüket joggal kétségbe
vonni nem lehet. 

2. VESZÉLY KÁEOLY, IMETS FÜLÖP JÁKÓ, KOVÁCS FEEENCZ stb. 
följegyzései*) (vö. V. J. és K. utazása Moldva-Oláhhonban, Maros-
Vásárhely, 1870). Azon adatok, a melyek ez utazók könyvében talál
hatók, sajátos világításba helyezik W. kétségtelenül elhamarko
dott — bár többször megismételt — kijelentését. VESZÉLY KÁEOLY 
marosi esperes, KOVÁCS FEEENCZ theologiai tanár, KUBINSZKY MIHÁLY 
kanonok, MÁJEE KÁEOLY ügyvéd, IMETS FÜLÖP JÁKÓ gimnáziumi igaz
gató voltak e kis expeditio tagjai. Együtt jártak, együtt csodálkoztak 
a csángók beszédén. És, a mi fő, nemcsak kijelentéseket tettek e 
nyelvről, nemcsak szavakat jegyeztek fel, hanem egész beszélgeté
seket. A ki gyorsan jegyez, az inkább kihagy nyelvjárási sajátságokat 
és köznyelvi helyesírással jegyezvén néhol, csak itthon veszi észre a 
bajt, mintsem hogy olyan sajátságokat tenne bele jegyzeteibe, a 
melyeket egyáltalán nem hallott. Nézzük hát, mennyiben járultak 
hozzá ezek a jó emberek, ama rút legenda kialakulásához. 

Kalugerpataka: Szelid, hosszúkás, de szögletes metszetű képe teljem 
rokonszenvet gerjeszt. . . Beszédében nem oly feltűnően cz-z és sz-ez . . . 
44. 1. | Barát: Baráton egy csángó már észlelő értelemmel és szép «2-ezéssel 
adta elő állapotjaikat 51. 1. | Bogdánfalva: . . . e g y 70 éves öreg, Korzán 
János vitte a szót; elmondta, hogy ők bogdánfalviak «épen abból a falu
ból, mely tova tetszik (látszik), }&thaszszák kegymetek; ide benn a teresz-
ben ez a jószág a bojáré, nekünk, magyaroknak, oda künn juttattak a 

*) JERNEY valóban csak futólagosan beszél a csángó nyelvről, s csak 
annyit, a mennyit W. tőle idéz. (150. 1.) 
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czelenken (gyarló földön). 56. 1. | A paphoz akarok bemenni — mondom 
a szolgálói színű csángó nőhöz. «Nincz honn a páter; hát mit akar 
kegymed ? . . . 57. 1. | Kijetek — felelte egyik — nem páterek, hisz kijetek 
még czak gyermekek... Mi nem tartjuk páternek, a kinek bajusza sz 
még szakálla színez 59. 1. | Néhány csángó használati szót is megjegyeztem, 
ú. m. bizonyosz = igaz helyett állandó használattal; . . . czanódik = terem, 
dúsan tenyész, pl. a búza [csinálódik]; czávon = fólkézbeli üst [vö. szerinte 
székely csáva, «azon lé, mely a pálinka főző-üstben a tisztálás és utó le
jártatása után marad]; Fülesz = n y ú l . . . [következik néhány székely-csángó 
szó, igen helyes fogalom-megállapítással] 88. 1. | Nagypatak: Tisztelendő 
Páter!... hát kegymed bizonyoszan páter ? . . . Maradjon meg kegymed nálunk 
páternek, nekünk ugy színez, már szók ideje, hogy ninczen páterünk, pedig 
nekünk vo l t ; . . . Jó ember és szereszszük... [t. i. Páter Domokost] 90. 1. | 
Diczerteszék a Jézusz! 91. 1. | Ároszval jöttem, szekerész ember vagyok.. . 
Hát mi volnék, — magyar biz éjén, de nálunk ugy mondják, hogy 
czángó.. . Mászik nevét nem tudom, a faluban czak ugy mondják, hogy 
páter Vinczencz ; vgyesz fiatal ember . . . Kovács, 7. 1. | Nem, ő kieme czak 
orgonál és éjenekel u. o. | Jertek ide ti czeledek, ne féljetek; jertek, vegyétek 
lé kalapjaitokat, csókoljatok kezet; lásszátok: ilyenek a magyarföldi atyák, 
20. 1. | . . .magukat pedig «csángók»-nak, ' vagy saját kiejtésök szerint, 
czángók-n&k nevezik 40. 1. | [vö. W. idézetét 150. 1.] | Végre szeretik a 
kicsinyítő szókat, mint pl. lelkeczkém, lednyoczka, házaczka, kerteczke, u. o. 

Ez adatok, melyeknek jó része élő 'párbeszédben hangzott el, 
tehát nem szógyűjtés, kétségtelenül igazolják, hogy VESzELYék igenis 
hallottak cz-s alakokat és hogy W. jogtalanul tekinti e jó emberek 
följegyzéseit, ténymegállapításait «felfogás»-nak, mely «a legutóbbi 
időkig uralkodott'). 

3. ROKONFÖLDI-PETRÁS INCZE JÁNOS. Ó az a derék lelkes magyar 
pap, ki Forrófalván született csángó szülőktől és DÖBRENTEY GÁBORral 
megismerkedvén Borszéken, feleleteket írt ama kérdésekre, melyeket 
a csángók dolgában DÖBRENTEY adott fel neki (idézi e feleleteket W. 
150. 1.). És ugyancsak PETRÁS tett közzé ROKONFÖLDI néven a Nyr.-ben 
(1. Nyrkal.) sok szép csángó dalt, nevet, gúnynevet. W. nak PETRÁS 
tanúsága igen fontos. W. szerint mindnyájunk közt, kik ott jártunk 
a magyarság e keleti temetőjében, szegény PETRÁS volt a legjobb 
fonetikus. O állapítá meg, hogy a csángó nyelvben cs helyett s-et ejtenek 
s ez olyan, mint a német fd), anno mundi 1842! Igen sajnálom, de 
PETRÁSÍ kénytelen vagyok, már mint fonetikust, leleplezni. O ugyanis 
1841 szept. 8-án ezt írja DöBRENTEYnek: 

Megvallom, eddig terhes hivatalommal foglalkozva, alig fordítottam 
figyelmet az itteni magyarok' nyelvére; de mostani visszatértem után 
igen észre tudom venni az eltéréseket, mellyekből már jegyzéket tenni 
kezdettem. A' legkülönösb eltérések pedig a' csángó falvakban divatoznak, 
hova én papi kötelességem 's más viszonyok miatt nem igen utazhatok; 
de igyekezni fogok, hogy engedelmet nyerjek azok' beutazására... 

Kelt e levél 1841 szeptember 8-án. A Feleletek pedig, hol 
a csodás fonetikai felfedezés olvasható, már DÖBRENTEY kezében 
voltak 1841 aug. 31-én. Vagyis pETRÁsnak a Tudománytárban 
közölt dolgai olyanok, hogy ő maga is csak úgy emlékezett vala
mire és szükségét érezte, hogy utóbb még bejárja ama helyeket. 
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De később volt rá alkalma. Megnézte-e W. a PETRÁS szövegközléseit ? 
Nem tudom, ez értekezésben nincs nyoma annak, hogy W. ROKONFÖLDI 
szövegeit átvette volna. Ha átvette, f két dolgot megfigyelhetett: 
1. PETRÁS csiszolta a dalokat; 2. a cs-s «megfigyelésének)) igen kevés 
nyoma van szövegei közlésében. Ha tehát szabad valakire azt mondani 
a csángó nyelv régi följegyzői között, hogy adatai, följegyzései nyel
vészeti szempontból csak igen óvatosan használandók, az csupán csak 
PETEÁS lehet, a W. fonetikus megfigyelője. Jól értsük meg a dolgot! 
A világért sincs szó hibáról, vagy hamis adatokról. PETEÁS stilizálta 
a dalok szövegét, hiszen ha .a ritmus nem jött ki, kitoldotta. Neki 
még nem lehetett meg az az objektiv fölvevő képessége, a mely nélkül 
ma már nem szabad a nép közé menni. És a klézsei temetői kápolna 
porladó halottja tiltakozna bizonynyal az ellen, hogy mint nyelvi 
megfigyelőt, szíves jó barátja, SZARVAS GÁBOE elé helyezik ! Adatok az 
ő gyűjtéséből': 

nincsen, csak, budoszó, szenjesz (szennyes), nap szem szüti (nap sem 
süti) | Napom napom fényesz napom j Szusz még egyszer világosszan | 
Nem mindétig homályosszan | Hogy hazámat ne szirasszam \ magossz, 
kissz, vaszárnap, okosz, vasz; de vö. ugyané versekben: hoszas, piross, 
íkradságom, kiss, bekösse, bus, tüzes, csikorgás, dobogós, mázos. 

Valószínű tehát, hogy e székelyes, vagy egészen székely dalok 
eredeti székely ejtésükkel hangzottak fel PETRÁS előtt. Nézetünk szerint 
"W.-nak fel kellett volna, hogy tűnjön az az ellentét, mely a PETRÁS 
cs-i megfigyelése és szöyegközlóse között fennáll. 

4. SZARVAS GÁBOR. Ót W. elég behatóan idézi (13. sor). Nem tesz 
hozzája semmi megjegyzést. De hallgatása eléggé vádoló. Tisztelettel 
kérdjük, mi jogon nevezi W. SZARVAS ez adatait: nincz, embereczke, 
kuczma legendásaknak, holott SZARVAS olyan helyen járt, olyan helyen 
hallotta ez alakokat, a hol W. nem járt. W. néhány órát beszélgetett 
a bakói piaczon egy luzi-kalagori s egy zsoszéni csángóval. Ennyit 
foglalkozott a déli csángókkal személyesen. Ez nem jogosítja őt fel 
arra, hogy SZARVAS GÁBOR följegyzéseit a legendák világába utalja. 
SZARVAS jól látta kunt a helyzetet, pompásan m< gfigyelte a kiejtés in
gadozását és szavakat, összefüggő mondatokat is közöl. Forrófalván 
még emlékezik rá a nép, s a ezegény, akkor már beteg P. «Dominik» 
áldva említé előttem kedves személyiségét. Nem, ez adatokban nem 
lehet, nem szabad kételkednie senkinek sem. 

5. MUNKÁCSI BERNÁT adatai: czonteczka, babeczka, pépirosz, halécska, 
faszujecske (Tanulna, a Nyelvt. Társ., 70. 1.) | sorda: csorda, sonka: csonka, 
zerge: cserge, busálódik: bucsálcdik 71. 1. | czelleng vö. cselekszik, 72. 1. j 
«Bátorkodom e tekintetben páter János szavaira hivatkozni, ki egy alka
lommal megjegyezte, hogy négy évtized előtt, midőn ő Klézsébe vissza
került, e íalu lakossága csak oly csángósan beszélt, mint több más falué 
s csak mivel később minden módon a rendes magyar tanácsra ösztönözte 
őket. kezdték lassanként elhagyogatni azt a «csúnya selypítést», 71. L | 
facska, ruhácska, akkoracska, jobbacskabban, 75. 1. | kárticzka, toviczkább, 
aliczkább, 77. 1. | köreim a u. o. | czetertek, készéczke, 78. 1. | büezület, toróczka 
80. 1. I könyüezke, 86. 1. | tanácsunkat, tanáczolni, czipül: csipeget, 90. 1. | 
czendit: csenget 91. 1. | elezeppül: elkevesedik, elkórczul, papéczka, lányéczka, 
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zidoczka, kortaczka, szóczka (só), gödröczke, edeczke (egyecske) s vö. közvetlen 
utánuk: inkacskabb, 92. 1. | öcz, öczész, tanáczol, 107. 1. | czánunk vala, 
czántál lesz, 109. 1 | keczke, szokaczka, kiczid, ide bé czánódtam 110. 1. | 
veczemekor 111. 1. | jobbaczkábban 112. 1. | czudátol: csúful, horgoczka, pa-
páczka s vö. pogocsa, pogocsál. 

Ezen adatok háromnegyed része nem a hangtani, hanem a 
jelentés- és mondattani részből van véve közvetlenül ellesett monda • 
tokból. Fonetikus elfogultság tehát ki van zárva.*) 

6. BALLAGI ALADÁR. A moldvai magyarságról írott közleményét 
BALLAGI személyes élmények alapján állította össze. Elvegyült min
denütt a nép közé, beszélgetett a nép fiaival, szóval, ha dolgozatában 
idéz beszélgetéseiből, följegyzéseiből, akkor azokat nem lehet egyszerűen 
a legendák lomtárába dobni. A mit ő följegyzett, azt 6 hallotta. S ha 
pl. azt jegyzi föl, hogy czak, talán mégsem ildomos dolog föltenni, 
hogy sak-ot hallott. Annyi füle minden művelt embernek van, hogy 
a magyar s-et, a magyar cz-tő\ megkülömböztesse. Búvárok között el
végre lehetnek ellentétek ; de azt csak nem lehet józan észszel állí
tani, hogy BALLAGI a tőle idézett, beszélgetésekből följegyzett alakokat 
nem hallotta ? ! Ellentmond nz efféle ok nélkül való tamáskodásnak 
nemcsak a valószínűség, a valószerűség, mely e följegyzések frisseségé
ből felénk csap, hanem ellentmond mindaz is, a mit e följegyzőkről 
tudunk. BALLAGI adataiból: 

kólcx, kikócsol | Itt né mii ész tanáczolunk | Jó szerenczéjik lóssz | Czak 
kukuta m é g . . . van béven | czihány (csalán) | székeczke j A klézseiek C2<myo7i"-
nak hívják magukat | Az eloláhosodott csángót a többiek elparisztozott 
vagy elkorczoszodottnak hívják | [A következő részt teljes egészében közlöm]: 
A pejpes beszéd abban áll, hogy többnyire C2-nek — néha, a szó elején 
.,-nek ejtik a est; az s-t meg sz-nek. Hozzájárul még a kicsinyítő rag 
folytonos használata, pl. papoczka, ezókoczka, leányoczka, lelkeczkém. E saját
ságukat bizton elárulják, mihelyt kinyitják a szájokat. Mert a csángó 
alázatos köszönéssel fogadja a feléje közeledőt s nincs oly köszöntés módja, 
melyben benne ne lenne az a ez, vagy az az sz; ilyenek: diczértesszek a 
Jézusz, Iszten álgya meg, Isztennek hagyom, Iszten hirivel járjon! \ 
karezu. sikorgós kapu | Forrófalvárói: Czángó magyar, czángó magyar. Mivé 
lettél czángó magyar!? Moszt szé országod, szó hazád, Czak az úr Iszten 
gondol rád. Idegén nyelv hobortya nyom, Olosz papoczkák nyakadon. Ur 
Iszten szorszunkon szégíts, Szegény czángót el ne viritzd. 

* * * 

E közölt adatokból nyilvánvaló mindenekelőtt, hogy hiteles
ségükben nincs okunk kételkedni. Figyelembe véve a soknemű hatást, 
melynek a csángók nyelvjárásai ki vannak téve — székelyek, oláhok, 
nagymagyarországi magyarok, tiszta magyarságra törekvő lelkészek — 
joggal megállapíthatjuk, hogy azok adták a legértékesebb közléseket. 
a kiket a hangtörvónyi következetességre való törekvés elfogultsága 
nem vezetett, hallucinatiókba nem kergetett. S a m i l y t ú l z á s a 

*) Vö. még KUNOS I. czikkét, Pesti Hirlap 1882, 142. sz.: oláhosszan, 
korcuma, alickébb, erőszt, maszt, isz, Iszten. (Jobbadán beszélgetésekből.) 
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l a i k u s o k r é s z é r ő l egy es > c h a n g v á l t o z á s r ó l , n y e l v 
j á r á s i h a n g t ö r v é n y r ő l b e s z ó l n i , é p p ú g y t ú l z á s a WICH
MANN r é s z é r ő l , m i n t a CZ-B a l a k o k h i t e l e s s é g é b e n á l t a 
l á b a n k é t e l k e d n i . Egy rohamosan átalakuló nyelvjárásnak, talán 
ogy rohamosan kivesző sajátságáról van szó, melyre némely hely
ségekben már egyáltalán nincsenek példák, mint a hogy vannak 
Szabófalva táján katholikus községek, melyek valaha színmagyarok 
voltak •— vallás, néprajzi élet, történelem ezt igazolja — s ma már 
idegenül hangzik bennük a magyar szó. Azt a cs>c hangváltozást 
délen figyelték meg. Szabófalva csak újabban vonatott be a nyelv
járástanulmányba, már olyan időben, mikor az oláh iskolázás és nyelv 
hatása ott igen erős nyomait mutatta. Valószínű, hogy északon is 
megvolt. Délen e sajátság tovább tartja magát, de itt a; székely hatás 
nagy ellensége. 

Azon adatok tehát, a melyeket WICHMANN az eredeti *U-VQ 
gyűjtött Szabófalván, semmi vonatkozásba sem hozhatók a cs-c múltjá
val általában, valamint más csángó nyelvjárási állapotokkal sem, 
melyekben e tekintetben pontos kutatás még nem történt. Nézetünk 
szerint a WiCHMANNtól gyűjtött, igen érdekes szabófalvi adatokat ÍP, 
mielőtt nyelvtörténeti elméletek alapjául veszszük ókét, revizió alá 
keli még fogni a Szabófalvát környező oláh nyelvjárások szempontjá
ból. Valóban súlyos módszerbeli tévedés bárminő magyar vagy finn
ugor hangtörténeti jelenség magyarázatára szabófalvi csángó adatokat 
idézni, mielőtt meg volna állapítva, hogy az az évszázados oláh hatás 
a kétnyelvűség útján mit adott e magyar nyelvjárásoknak, A ki csak 
tényeket konstatált, annak ez nem volt kötelessége. 

Magam a, csc^c hangmegfelelést nem tettem specziális búvárlás 
tárgyává. Első Adalékaimban ezt meg is jegyeztem (4. I ) : « . . . Ezért 
adalékokkal csak olyan nyelvjárási tényekhez szolgálok, a melyek 
vagy hibásan, vagy hiányosan vannak leírva, vagy pedig egyáltalán 
nincsenek megemlítve...» Nem óhajtom ezúttal összes észrevételei
met közzétenni, ezúttal csak néhány szembeszökő dologra terjesz
kedem ki. WIOHMANN kissé gúnyosan állítja egymás mellé ama 
hangokat, melyeket én a köznyelvi ez helyén hallottam. Feleletem 
ez: WICHMANN a déli csángók nyelvjárását, «sajnos», csak «pár 
óráig» figyelhette meg Bakóban, a hol «a piaczon» talált «két csán
gót, egy luzi-kalagori s egy zsószeni embert)). E pár órányi meg
figyelés eredménye az, hogy ez értekezésben a közölt adatok egy 
harmad része körülbelül 90 szóalak luzi-kalagori és zsószeni. Nincs 
jogom feltenni azt a kérdést, hogy egy pár óra alatt mint lehet igen 
pontos fonetikai megfigyelés alá venni 90 szóalakot. WiCHMANNnak 
nagy gyakorlata van a finnugor népnyelvi tanulmányok terén, ö azt 
tudhatja gyorsan végezni. De, a ki tudja, hogy mily keverék népség 
lakik e falvakban, a ki tudja, hogy pontosan ismernünk kell nyelv
mesterem/e (és nem nyelvmesterünk) múltját, ha őket egy falu 
reprezentánsaiul figyeljük meg, hogy esetleg egyéni sajátságaikat ki
zárhassuk,*) levonhassuk, az joggal teszi fel a kérdést: szabad-e csak 

*) A mint én tettem pl. Szabófalván Martinassal, máshol másokká]. 
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e két falu nyelvjárására ie következtetést vonnunk amaz adatokból, 
melyeket WICHMANN két odavetődött csángó ember ajkairól lesett el 
néhány óra alatt a bakói piaczon ? Ez ugyan nem mentség, mert az, 
hogy WICHMANN talán nem egészen kifogástalan módszer útján gyűjté 
adatait ott a bakói piaczon, még nem mentené azt, ha jómagam is 
hasonló módon gyűjtöttem volna. Mindent följegyeztem, a mit hal
lottam, s minthogy nekem eszközeim, időm nem engedték meg, hogy 
külön-külön tanulmányozzam az apró nyelvjárásokat, vagy pláne saját
ságaikat, följegyzóseimet összevontam. Innen a kigúnyolt hangsor, 
melynek pl. utolsó tagja nagyon pontos megfigyelésről tanúskodik. 
«Nagyon sokszor és tisztán hallottam azt, hogy pi/len (pisién), ninyen 
(ninsen, nincsen).» Akkor ez természetes megfigyelés volt, ma már 
tudom, hiszen, SiEVEitstől tanultam, hogy a palatális s hang valóban 
gyakran egészen olyan akusztikai hatású, mint a palatális eh (ich).*) 

A mi az eredeti *g és *z hangokat illeti, W. a tőlem meg
figyelt s és z hangok létezését egyszerűen tagadja; bár ő maga is 
érthetőnek találja, hogy «E. ezt az s-t palatalizáltnak vélte». Azonban 
sajátságos, hogy e megfigyelésére egyetlen megfelelő adatot sem közöl. 
Hiszen az ott közölt kereífye, lisfje, párásjlja, el-pus(ijit, keétd'jet 
szavakban a köznyelvi sz bizonyos helyzetben van, palatalizált fog
hanggal érintkezésben! Ez mintegy ikerpárja WICHMANN másik meg
figyelésének, mely szerint az eredeti s is s-sé lesz Szabófalván pala
talizált mássalhangzók előtt. Ez kiválóan általános fonetikai jelenség, 
melyet nyelvtörténeti következtetésekre bajos felhasználni. Jellemző, 
hogy az s'-s-re, s a z-z-re sok példát idéz, az s-sz-re, s a z z-te egyet 
sem. Talán azért, mert ez érintkező hanghatás jelenlétét az eredeti 
S és i-nél nem figyelte meg a déli csángókra vonatkozólag ? Mond
hatom, hangok jelenlétét, hangok távollétét mesés gyorsasággal álla-
pítá meg WICHMANN Bakó nevezetes piaczán. 

De nem szeretnék magam is a WICHMANN gúnyával élni! Érte
kezésében vannak finom megfigyelések, melyekhez szó nem fér, vannak 
megállapítások, melyekre még vissza kell térnünk. De az elmondottak
ból kétségtelenné vált, hogy a köznyelvi cs helyén a moldvai csángók
nál c-s alakokról igenis lehet beszélni, ezek nem tartoznak a legendák 
világába és éppen történeti következtetéseknél nem szabad mellettök 
elmennünk. 

S végül, legyen szabad még egyet megjegyeznünk. A tudomány, 
különösen a mi tudományunk, folytonosan változik; a tegnapot meg-

*) «Die palatalen s náhern sich oft im Klange den palatalen ch-
Lauten (ich-Laut), mit denen sie oft wechseln, wie denn z. B. dem russ. 
TÍ mit palatalem ich-~Lsbut oder stimmlosem spirantischem i im Polni-
schen c mit palatalem s entspricht.» — (Grundzüge der Phon.5 340.) Vö. 
még: «Az én felfogásom szerint* — mondja W. 157. 1. jegyzet —«a köz
nyelvi íí/-nek rendes megfelelése nem cs, hanem t'j, azaz: jésített t-\-j 
erős súrlódási zörejjel*. Hasonlót mond W. a gy-dzs megfigyelésemről. 
Itt is az akusztikai hatások annyira hasonlók, hogy valóban csak «fel-
fogásról* lehet szó s a mennyiben a W. adatait vagy az enyéimet nyelv
történeti czelokra kellene felhasználni, úgyis speciális megfigyelésre volna 
szükség. 
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czáfolja a ma, a mát a holnap. A megczáfoltnak e miatt nem szabad 
érzékenykednie. De viszont, a negatiót túlzásba vinni, évtizedek két
ségtelenül hiteles közléseit legendának nevezni, nemcsak a kegyeletet 
sérti, melylyel mindenki tartozik a múltnak, hanem sérti tudo
mányunk igaz értékeit is. Busóra MÓZES. 

Válasz. 

A czikke végén E. M. úr ezt mondja: «A tudomány . . . foly
tonosan változik; a tegnapot megczáfolja a ma, a mát a holnap. 
A megczáfoltnak e miatt nem szabad érzékenykednie.» S most mégis 
ő maga «érzékenykedik* legjobban! 

B. M. föl van háborodva és meg van sértve (só't a tudomány 
nevében!) azért, hogy «azt a sok szót, mely a ,híres' moldvai csángó 
cz-ről esett», «legendának» mondtam. Hát mi a legenda? SIMONVI ÓS 
BALASSA német és magyar szótára szerint annyi mint {(vallásos monda». 
A mint a jámbor emberek jóbiszeműleg elbeszélik ós elterjesztik a 
szép legendákat, éppen úgy a szóbanforgó «cz-legenda» elbeszélői is 
teljesen j ó h i s z e m ű l e g , legjobb felfogásuk szerint cselekedtek. De 
azért természetesen nincsen kizárva, hogy tévedhettek. Mórt errare 
humánum est. Egy régibb tévedés kimutatása pedig nem lehet a tudo
mány megsértése; sőt ellenkezőleg a tudomány tisztelete követeli azt. 

Jellemzők a B. M. fölfogás módjára vagy a vitatkozás módjára 
(vagy talán mind a kettőre) nézve a következő szavai: «A mit ö [t. i. 
BALLAGJ ALADÁR] följegyzett, azt ő hallotta. S ha pl. azt jegyzi föl, 
hogy czak, talán mégsem ildomos dolog föltenni, hogy sak-ot hallott* 
(1. fönt a 6-ik pont alatt). Mintha én azt mondtam volna, hogy az 
említett vagy a többi E. M. előtt Moldvában járt csángókutatók más
képpen jegyezték föl a csángó szavakat, mint hallották! Azt én ter
mészetesen nem mondtam. Csak B. M.-ról mondtam és még most is 
ismétlem, hogy habár ő, saját vallomása szerint, « r i t k á n hallotta a 
cs-t bennszülött csángótól köznyelvi használatban*), a cs mégis r e n 
d e s e n előfordul az ő nyelvtani példáiban, a szójegyzékeiben és a 
szövegeiben, sőt éppen «köznyelvi használatban* (példákat 1. NyK. 
37 : 154.). 

Ha B. M., a kinek bizonyosan volt alkalma modern fonetikát 
is tanulni az egyetemen, legalább akkor, mikor a moldvai csángóknál 
járt és Szabófalván is lakott, nem tudott külömbseget tenni a jésített 
és a jésítetlen hangok közt (az s és z helyett s-t és i-t, a dj helvett 
dzs-t hallott, 1. NyK. 37:153—4, 157, 159.); ha ő az s helyet t 'hol 
cs-t, hol c-t, hol 61, hol s-t, hol s-t, hol / - t*) hallott (1. NyK. 
3 7 : 154.); ha ő egyáltalában nem tud nekünk semmit sem mondani 
olyan föltűnő magánhangzókról, mint az e és az i; szóval: ha E. M., 
a ki pedig nyelvész akar lenni, nem volt képes ilyen aránylag egy
szerű hangjelenségeket helyesen fölfogni: akkor igazán nem kell cso-

*) Föntebbi czikkében R. M. a %:% j j :vé módosította; 1901-ben így 
í r t : pi'/Jen, ninyen, m o s t azonban így: piylen, ninyen! 
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dálkoznunk, hogyha egy GEGŐ vagy egy KOVÁCS nem tudta jobban 
hallani a föltűnő, de idegenszerű s- hangot. A mi pedig SZARVAst és 
MuNKÁcsit illeti . . ., kérem: interdum dormitat ipse Homerus! 

Azt várta volna az ember, hogy R. M. megmondja pékünk 
azokat az eseteket (azokat a szavakat), a melyekben a köznyelvi cs-nek 
a moldvai csángó nyelvben ez felel meg. Nem kevésbbó érdekes, sőt 
nagyon fontos is lett volna megtudni, hogy mikor felel meg az emlí
tett köznyelvi cs hangnak a moldvai csángóban c, mikor cs, mikor a 
«rendes» s [s], mikor a á és mikor a % (? y). De R. M. kegyetlenül 
a legsötétebb tudatlanságban hagy minket ebben a tekintetben.*) 
A helyett ő — nem kiméivé e folyóirat hasábjait — fölsorol nálam
nál még több példát arra, hogy a sokszor emlegetett derék régebbi 
utazók cz-nek, azaz rosszul hallották a köznyelvi cs moldvai csángó 
megfelelőjét! 

Igazán furcsa dolog, hogy azok a csángók, a kik R. M. szerint 
a köznyelvi cs helyett cz:t ejtenek, az én öt hónapi szabófalvi tar
tózkodásom alatt* olyan jól el tudtak kerülni engem! És nemcsak 
ezek, hanem azok is, a kik t'-t, cs-t, s-t, y-t (? y-t) ejtenek az 
említett helyzetben. És még hozzá, milyen «pech», hogy a két külöm-
böző nyelvjárásterületről való déli csángó nyelvmestereim is éppen 
olyan szerencsétlen emberek voltak, a kik ilyenféleképpen nem tudták 
ejteni a köznyelvi cs megfelelőjét! Én szerettem volna — hiszen azért 
utaztam oda Bakóba — de ők nem, sehogy! 

R. M. azon csodálkozik, hogy én Bakóban «egy pár óra» alatt 
föl tudtam jegyezni «90» déli csángó szót. Hogy R u b i n y i M ó z e s 
csodálkozik, azon nem csodálkozom. A csodálkozását még fokozhatom, 
ha hozzáteszem, hogy azon a «90» szón kívül is följegyeztem még egy 
pár szót. 

Külömben —: sat sapienti! "WICHMANN GYÖRGY.**) 

*) E. M. azt állítja, hogy én a czikkemben «egyetlen adatot sena» 
közlök arra. hogy a köznyelvi sz [s]-nek a moldvai csángóban s [sz], és 
a köznyelvi z [«]-nek z felel meg. Ezen állítása nem felel meg a valóság
nak, mert ugyanazon a 159. lapon, a hol röviden azt mondom, hogy «a 
köznyelvi sz és z hangok rendes megfelelései a moldvai csángó nyelvben 
nem s, ill. z, mint RUBINYI mondja, hanem .s, ill. z», ugyanazon a lapon 
ezek a moldvai csángó példák vannak említve: Szab. kersst, kenstél, Zsósz. 
ksrsstul, Kai. heréstül, Szab. párást, pusta, él-pustúl, él-pustit, Zsósz. tl-ktzd, 
Kai. el-kszd, és még, a 161. lapon: Szab. bizané'qg. Ha tudtam volna, hogy 
R. M. ilyen példákra kíváncsi, talán többet is közöltem volna. Mert — 
higyje el — sok van! 

**) Ezzel a vitatkozás be van fejezve. A szerk. 




