
tagjai közti szolidarizáció kifejezésére és
a nemzeti összetartozás tudatának meg-
nyilvánulására ennek ellenére a 20. szá-

zad második felében, illetve a közelmúlt-
ban is szép számmal találunk példát.

Both Noémi Zsuzsanna
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DIAGNÓZIS ÉS PROGNÓZIS
Tánczos Vilmos: Madárnyelven: A moldvai 
csángók nyelvérõl

Tánczos Vilmosnak, a Babeº-Bolyai
Tudományegyetem Magyar Néprajz és
Antropológia Tanszéke tanárának kutatói
tevékenysége már két évtizede jelentõsen
kötõdik a moldvai csángók kultúrájának,
létfeltételeinek megértéséhez, elemzésé-

hez. Legújabb munkája tömör összefogla-
lója a moldvai magyarság „élettanának” a
szerzõ meglátásában. Könyvének felvilá-
gosító célzata tagadhatatlan: bár a csángó-
kérdést interdiszciplináris érdeklõdés kí-
séri – és állandóan felszínen tartja a nagy-
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közönség egzotikum iránti fogékonysága
is –, az errõl való gondolkodás mégis foly-
ton tudományos közhelyekbe, áleviden-
ciákba ütközik, a Madárnyelven pedig –
megítélésem szerint – ezeket a félreérté-
seket igyekszik tisztázni.

Már a kötet szimbolikus címe is so-
katmondó, megtorpanásra készteti az 
olvasót. A kifejezés metaforája a moldvai
csángók nyelvezetének: utal annak ne-
hezen érthetõségére, „rejtjelességére”,
ugyanakkor a játékosság és humor is ott
vibrál a szóban, hiszen megidézi a gyer-
meknyelv titkosságát is. Ez a kettõsség
más megvilágításban is jellemzi a szóvá-
lasztást: a madárnyelv egyszerre költõi és
pejoratív, ahogy a kötet hátlapján a szer-
zõ maga utal rá rövid elemzésben. Nem
pusztán szerzõi lelemény ez a kitûnõen
megválasztott cím, referenciális értéke is
vitathatatlan: századok óta ezzel a bé-
lyeggel illeti a moldvai csángó nyelvjárást
a vele kapcsolatba kerülõ, fõként más
nemzetiségû beszélõk egy része. 

A kötet szerkezete kétosztatú: a terje-
delmesebb elsõ része Tanulmányok nagy-
fejezetcím alatt nyilvánvalóan tudomá-
nyos diskurzusban íródott, a különbözõ,
egymással érintkezõ határtudományok
(történettudomány, nyelvészet, néprajztu-
domány, szociológia stb.) mûvelõihez, a
szakemberekhez szól inkább, és a csángók
történetét, életterét, vallását, nyelvhaszná-
latát és az ezekhez fûzõdõ kutatásokat is-
merteti, míg az Esszék, egyéb írások, mint
már a cím is elõrevetíti, a könnyedebb,
személyesebb hangvételû szerzõi meg-
nyilatkozások (naplójegyzetszerû írások,
beszédek, „igaz történetek”, helyzetjelen-
tések) gyûjtõhelye. A két nagy szerkezeti
egység kapcsolata mégsem esetleges, hi-
szen a „vallomásosabb” rész valamikép-
pen az elméleti felvezetés gyakorlati alátá-
masztásául szolgál. 

A kötetet ezenfelül kiegészíti a szak-
irodalmi jegyzék, a helynévmutató és egy
térkép, amely olyan moldvai települése-
ket tüntet fel, amelyeknek a római katoli-
kus lakossága eléri a száz fõt, vagy a hely-
ségben épp abszolút többséget alkot. Ez
utóbbit jelen írás szerzõje nagyon célsze-
rûnek ítéli, hiszen azok számára, akik so-
ha nem jártak ebben a régióban, fontos a
pontos, vizuális megjelenítés a települé-
sek elhelyezkedését illetõen (pl. a mold-
vai nagyvárosokhoz képest) ahhoz, hogy
kellõképpen át tudják látni a moldvai
csángó viszonyokat.

A kötetet indító tanulmány, A mold-
vai csángók nyelvcseréje történeti pers-
pektívában fogalmi tisztázással adja meg
az alaphangot: a népnév és etnikum bo-
nyolult kapcsolatát fejtegeti, illetve a
csángó etnonima helytállóságáról is érte-
kezik. A népnév megjelenése, használata
csak úgy érthetõ meg, ha áttanulmányoz-
zuk a korábbi forrásemlítésekkel is ada-
tolt történeti kitekintõt a csángók eredeté-
rõl, letelepedési körülményeirõl. A szer-
zõ számba veszi az egyes elméleteket a
csángók származásáról, de tudományo-
san megalapozottként csak azt fogadja el,
amely szerint a csángók õsei a középkor
folyamán nyugatról, a Kárpát-medencé-
bõl érkeztek, és feladatuk a középkori
magyar királyság keleti határainak védel-
me volt. Akkoriban a Szeret és mellékfo-
lyói vidékét népesítették be. A csángó õs-
lakosság társadalmilag heterogén volt,
kézmûvesek, kereskedõk, szabadparasz-
tok stb. alkották. A 21. századra ezeknek
az õsbetelepülõknek az utódait már csak
két nyelvszigeten tarthatjuk számon: Ro-
mánvásártól északra élnek az ún. északi
csángók, Bákótól délre pedig, néhány 
faluban az ún. déli csángók. E két társa-
dalmi csoport még egy erõsen archaikus
nyelvváltozatot beszél (jellemzõ az s
hang sziszegõ ejtése, az ly-nal jelölt lj
hangkapcsolat eredeti ejtésének megtar-
tása), népi kultúrájuk is sok, a középkor-
ból eredeztethetõ elemet õriz.

Az ún. „székelyes csángók” egy újabb
hullámban, a 18. század folyamán ér-
keztek, különösen a madéfalvi veszede-
lemkor, fõként Csíkból, Gyergyóból és
Háromszékrõl. Õk vagy még lakatlan, ki-
sebb folyóvölgyeket népesítettek be,
vagy feltételezhetõen rátelepültek egy 
régebbi magyar településre, és „elszéke-
lyesítették” azt.

A történeti áttekintés lélekszámuk
alakulásával, valamint a történelmük so-
rán végig bizonyíthatóan létezõ, vallási és
nyelvi asszimilációs kísérletek számba-
vételével folytatódik. A szerzõ megálla-
pítja: amióta hivatalos népszámlálás léte-
zik, fennáll a probléma, hogy a rendelke-
zésre álló adatokból a moldvai magyarság
tényleges lélekszámára nem lehet követ-
keztetni. Ehhez a ténymegállapításhoz
szervesen kapcsolódik a kötet utolsó írá-
sa is, amely számlálóbiztosok tapasztala-
tait (köztük a szerzõét is!) rögzíti a terep-
munka során. Ezt végigolvasva bebizo-
nyosodik számunkra, hogy a csángók téka
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identitástudatára a keverékjelleg jellem-
zõ, az etnikai hovatartozás helyett inkább
a vallási hovatartozás a mérvadó számuk-
ra, állampolgárság és etnikai hovatartozás
konvergens kategóriáknak számítanak
köreikben, az anyanyelv fogalma sem
tisztázott, ezért jelentõs hányaduk vallja
román etnikumúnak és anyanyelvûnek
magát, annak ellenére, hogy a családban
használatos nyelv még mindig a magyar.
A szerzõ természetesen azt sem hallgatja
el, hogy a csángó identitástudat formáló-
dására jelentõsen rányomta bélyegét a
több évszázados nemzettöbbségi elnyo-
más, a halmozottan kisebbségi léthelyzet,
a sorozatos diszkriminációk.

Mivel a hivatalos statisztikák a ma-
gyarnyelv-értés és -használat szempont-
jából nem megbízhatóak, felbecsülhetet-
len jelentõségû a moldvai magyarság te-
repen történõ, tényleges nyelvismeretre
rákérdezõ, falusoros becslésû összeírása,
megszámláltatása. A szerzõ két ízben is
véghezvitt egy-egy ilyen szociolingvisz-
tikai jellegû kutatást, amely mintegy 90
települést érintett. A magyarul beszélõk
számát elõször 1994 és 1996 közötti fel-
mérés adatai szerint közli, és 62 265 fõre
teszi. Másodszor 2008 és 2010 között vál-
lalkozott ugyanerre a feladatra, azzal gaz-
dagítva a kutatásmódszertant, hogy a
nyelvi kompetenciaszintek (az a skála,
amely az anyanyelvi szintû, aktív nyelv-
használattól a passzív értésen át a teljes
nyelvfeledésig húzódik) felmérésére is
vállalkozik. Az eredmény pesszimista
végkicsengésû: a helyi magyar tájnyelv
annyira veszíti az életterét, hogy a ma-
gyar nyelvhasználók száma Moldvában
az eltelt idõ alatt 48 752 fõre csökkent. 

A kutató részletesen bemutatja a te-
repmunka eredményeit, külön tárgyalva
az északi, déli és „székelyes” csángók
helyzetét, településenként statisztikai ki-
mutatással a magyar nyelvismeretet ille-
tõen, és konklúziókat is megfogalmaz az
itt élõk mai nyelvi valóságáról, lehetõsé-

geirõl (A moldvai csángók magyar nyelv-
ismerete 2008–2010-ben c. fejezet).

A következõ nagy fejezet (A moldvai
csángók nyelvészeti kutatása) a magyar
nyelvtudománynak a csángó nyelvjárás
iránti, a 19. század óta tartó érdeklõdését
részletezi. A kezdeteket inkább a csángó
nyelvjárásra mint reliktumra, megõrzen-
dõ régiségre tekintõ tudományos szemlé-
let jellemzi, az ehhez kapcsolódó poziti-
vista elkötelezettségû adatgyûjtéssel és 
-feldolgozással, míg a 21. század nyelvé-
szeit inkább az élõnyelvi vizsgálatok fog-
lalkoztatják, az adatfeldolgozás már az
etnolingvisztikai vitalitás elmélete alap-
ján történik, azaz a nyelvet nem invari-
ánsként, hanem variánsként próbálják
megragadni, a különbözõ nyelvváltoza-
tok alakulási folyamataira, fennmaradási
lehetõségeire, akár esetleges revitalizá-
ciójuk perspektíváira is kitekintve.

A mai magyar nyelvi kutatások szám-
bavétele pedig elvezet a csángó tájnyelv-
hez kapcsolódó sokféle ideológia ismerte-
téséhez, státusának megítélését illetõen,
amelyeket a szerzõ szintén folyamatszerû-
ségükben vázol fel, és rámutat arra,
mennyire fontos a nyelvrõl való gondolko-
dás bizonyos népcsoport esetében, hiszen
a nyelvi identitás egy közösség identitás-
szerkezetének meghatározó eleme.

A kötetben körvonalazódó tudomá-
nyos okfejtés újszerûségét abban látom,
hogy leszámol a szakmai körökben is to-
vább élõ mítoszokkal a moldvai csángó
kisebbség létlehetõségeit illetõen, tény-
szerûen mutatja be a magyar nyelv meg-
állíthatatlan erózióját a régióban, és a
nyelvélesztési, -megtartási kísérletekrõl
sem nyilatkozik maradéktalanul biztató-
an, bár mindenképpen szükségesnek ítéli
a nyelvi tervezést a moldvai magyarságra
vonatkozóan ahhoz, hogy a teljes nyelv-
csere az egyre fogyatkozó magyar beszé-
lõközösségben belátható idõn belül ne
következzék be.

András Zselyke
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