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A csángó eredetkérdés elméletei 

 

1. A honfoglalás kori magyarságtól való származtatás elmélete 

- Az elmélet lényege: A csángóság a honfoglalásban részt nem vett, az Etelközben 

„lemaradt” magyaroktól származtatható. 

- Az ugyancsak megdőlt elmélet többször fel-felbukkan a XIX. századtól kezdődően. A 

cáfolat fő érve: a honfoglalást követő viharos évszázadokban magyar néptöredék az 

Etelközben nem maradhatott volna fenn (lásd a kunok, úzok, besenyők elpusztulása).  

- Utolsó hívei: Domokos Pál Péter (korai munkáiban), Gunda Béla (élete végén is!), 

Hajdú-Moharos József stb. 
 

Gunda Béla álláspontjával többek között Kiss Lajos száll vitába, aki a Magyar helységnevek a 

Keleti-Kárpátokon túl című, a Magyar Nyelvőrben megjelent tanulmányában 80 moldvai, besszarábiai 

és bukovinai helységnév közelebbi vizsgálata alapján azt mutatja ki, hogy a moldvai csángó 

helységnevek közül hiányzik a két legősibb magyar helységnév-típus, nevezetesen a puszta 

törzsnévből és a puszta vezérnévből képzett helységnevek, de nincsenek olyan helységnevek sem, 

amelyeknek előzménye templomi védőszentnév (patrocínium) vagy templomcím (titulus) lett volna. 

Következésképpen a szóban forgó települések nem lehetnek Árpád-koriak, hanem csak későbbiek. (A 

tanulmányból az az érdekesség derül ki, hogy Besszarábiában viszont voltak a templomok 

védőszentjeivel azonos magyar helységnevek, pl. Szentpéter, Szentjános, Szentantal a Dnyeszter 

vidékén, Csöbörcsök közelében.) 

 

2. Az ún. „kun elmélet” 

 - Az elmélet lényege: A csángók a tatárjárás (1241) előtt a Kárpátokon kívül (Moldva, 

Havasalföld) fennállt kun birodalom kun lakosságának leszármazottai. A csángók 

„sziszegését” (az „s” hang „z” ejtését) a kunoknak tulajdonították. 

 - Az elmélet hívei: Gegő Elek (történész, ferencrendi szerzetes), Jerney János (régész, 

utazó), Munkácsi Bernát (nyelvész), Gustav Weigand (nyelvész) stb. 

 - A romantikus „kun elmélet” a századforduló táján virágzott, a 20. század első 

évtizedeiben végleg megdőlt.  
 

 Moldva nagy számú „koman” népnévből származó földrajzi neve (Lükő Gábor Moldvából 13, 

Havasalföldről pedig 15 „koman” helynevet említ) és a többi kun eredetű moldvai helynevek (pl. 

„korhány”, „korhán”) egyértelműen utalnak arra, hogy a területen nagyszámú kun népesség élt valaha. 

(Ez azonban nem jelenti azt, hogy a csángó etnikum kun eredetű volna!) 

A turkológus Aydemir Hakan egyik tanulmánya (Kun-kipcsak elemek a moldvai csángó 

nyelvjárásban. Magyar Nyelv XCVIII. 2002. 2. 198–211.) a csángó nyelvjárás kun eredetű 

jövevényszavait veszi számba. A szerző szerint a csángó nyelvjárás kun-kipcsak eredetű lexémái az 

„urk”–„uruk” = ‘lasszó’, ‘hurok’, a „dzsepü” = ’gyapjú’, a „kórhány” = ’domb’, ’kisebb hegy’, és az  

„ír” = ’metsz’, ’ró’, vagyis összesen mindössze négy szó. A magyar nyelvnek a kutatás jelenlegi állása 

szerint mintegy 30 kun eredetű köznyelvi szava van (nem számítva ide a Kis- és Nagykunság kun 

eredetű, még kellőképpen nem kutatott kun eredetű tájszavait), de Moldvában a kun jövevényszavak 

tömegével nem lehet számolni, mivel a moldvai magyarság és a kunok közötti intenzív nyelvi 

kapcsolat időben erősen behatárolt volt. Erre nézve a tanulmány szerzője a szakirodalomban uralkodó 

nézetekkel (pl. Benda Kálmán) szemben úgy vélekedik, hogy Moldva kun népessége a tatárjárással 

nem semmisült meg azonnal, ami a kunok megtérítésére vonatkozó későbbi okleveles adatokkal, 

továbbá a nagyszámú „tatár” elnevezésű helynévvel (ezek az Arany Horda kun-kipcsak etnikumaira 
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utalnak) is bizonyítható. Az „ír” szó kapcsán a szerző feltételezi, hogy a kunoknak kapcsolatuk lehetett 

a székely rovásírással, és ennek megfelelően az „ír” szó honfoglalás előtti származtatását nem tartja 

valószínűnek. Ez utóbbi hipotézis megerősítésére egyéb bizonyítékokat is felsorol (okleveles adatok, 

régészeti leletek, nyelvtörténeti adatok stb.).  

 

3. A huszitáktól való származtatás elmélete 

- Karácsonyi János történész a csángókat a Szerémségből 1439-ben kimenekült 

huszitáktól eredezteti (A moldvai csángók eredete. Századok XLVIII. 1914. 545–561.) abból 

kiindulva, hogy Moldván kívül ez ez egyetlen terület, ahol „selypesen” beszélnek magyarul. 

Később Losonczi Zoltán sorolt fel nyelvi adatokat és egyéb bizonyítékokat a csángók 

szlavóniai származásának alátámasztására. (A moldvai csángók eredetéről. Magyar Nyelvőr 

XLIV. 1915. 1. 13–20., 2. 60–66.) 

- Az elmélet időtálló, később helyesnek bizonyult újszerű eleme: a Kárpát-medencéből 

való származás gondolata. 

 

4. A Kárpát-medencéből való származtatás elmélete 

 - Az elmélet lényege: A csángók ősei csak a tatárjárást (1241) követően, vélhetően 

Nagy Lajos korában (14. század) kerültek Moldvába egy tervszerű magyar birodalmi katonai 

politika eredményeként. A csángók őseinek feladata a Kárpát-medencébe vezető utak 

ellenőrzése volt, a Szeret vonaláig.  
 

 - Az elmélet kialakulása: Előbb a nyelvészek veszik észre a moldvai nyelvjárások székely 

elemeit (Szarvas Gábor, Munkácsi Bernát [utolsó munkáiban], Horger Antal). Az 1930-as években 

világosan elkülönítik a moldvai csángóság középkori magyar, illetve székely eredetű rétegét (Lükő 

Gábor, Gheorghe Năstase). Később ezt az elméletet a történettudomány (Mikecs László, Benda 

Kálmán) és a nyelvészet (Szabó T. Attila és az általa irányított kolozsvári nyelvföldrajzi iskola) 

egyértelműen megerősíti. 

 - Az elmélet ma is helytálló. Egyik fő problematikus pontja: nem tudnak választ adni arra a 

kérdésre, hogy a Kárpát-medence melyik részéről történt a Moldvába való betelepítés. Nézetek: 

Szlavónia (Karácsonyi János és Losonczi Zoltán – lásd előbb!), a Nagy-Szamos vidéke és a Felső-

Tiszamente (Lükő Gábor), a belső-erdélyi Mezőség (Benkő Loránd).  

 

5. A román történettudomány álláspontja a csángó eredetkérdésről 

A. A két világháború közötti eredmények 

Nagyvonalakban összhangban állnak a magyar kutatók eredményeivel. Fontosabb 

idevágó munkák: 

 Radu Rosetti: Despre ungurii şi episcopiile catolice din Moldova. Buc., 1905. 

(újabban magyarul is megjelent) 

 Gheorghe Năstase: Ungurii din Moldova la 1646 după „Codex Bandinus”. Arhivele 

Basarabiei VI. (1934) 397–414. és VII. (1935) 74–88.  

 - Még Nicolae Iorga műveiben is sok adalékot találhatunk a csángók magyar eredetére 

vonatkozóan. Például: Privilegiile şangăilor de la Tîrgu Ocna. Analelele Academiei Române. 

Memoriile Secţiunii istorice. Seria II, tom. XXXVII. 1915. 245–263.; Istoria românilor. Vol. 

1–10. Bucureşti, 1936–1939. – Például a Tatros alsó vidékét a XV. században teljesen magyar 

lakosságúnak mondja, a magyar birtokos családokat is megnevezi; elismeri a magyarok 

jelenlétét a létrejövő moldvai városokban és a vajdai udvarban, az ország vezetőrétegében stb. 
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B. Román álláspont 1944 után a csángó eredetkérdésben 

A második világháború után egy ideig a hivatalos román történelemtudomány és 

nyelvészet is magyar eredetűeknek tartja a csángókat, bár ezt a témát rendszerint periferikusan 

kezelik. (A diktatúra utolsó éveiben már a „csángó” szót sem lehet nyomtatott formában 

leírni.) – A román nyelvészek a csángó nyelvjárás kutatásával behatóan sohasem foglalkoztak, 

voltaképpen még a nyelvváltáson már átesett falvak nyelvét sem kutatták. Az új román 

moldvai tájnyelvi atlasz (Noul atlas lingvistic al României – Moldova şi Bucovina), noha sűrű 

ponthálózattal közli az adatait, csak néhány csángó települést (Dochia, Gioseni, Pralea, Valea 

Rea/Livezi) vett fel a kutatópontjai közé, és még ezek esetében sem közli, hogy román 

(ortodox) vagy románul beszélő katolikus csángók voltak-e az adatközlők. 

Ennek ellenére a két világháború közötti korszakban, sőt még a kommunista diktatúra 

első évtizedeiben is, a legnevesebb román tudósok ismételten nyilvánították ki azt a 

véleményüket, hogy a moldvai csángó nyelvjárás a magyar nyelv egyik archaikus dialektusa. 

Így vélekedett például az Yrjö Wichmann csángó szótárát (1936) recenzáló Pop Sever 

professzor (1940/1966), valamint a Wichmann-szótár román eredetű lexikai elemeit 

számbavevő, és ezáltal az eredeti magyar szavakat a román jövevényszavaktól elkülönítő 

Drimba Vladimir  (1960).   

 Todoran Romulus a Cercetări de lingvistică szaklapban 1956-ban úgy vélekedett, 

hogy a csángó nyelvjárás a magyar nyelv egyik helyi, nyelvi elszigeteltségben kialakult 

változata, ami azonban az erős román nyelvi hatás következtében fokozatosan el fog tűnni. 

Petrovici Emil professzor egyik tanulmányában 1952-ben arról ír, hogy a „moldvai 

magyarok”, akiken nyilvánvalóan a csángókat érti, a v mássalhangzó bilabiális ejtését (ß) 

őrizték meg. A korszak egyik legnevesebb román nyelvésze, Graur Alexandru az ötvenes 

évek végén, 1958-ban arról tudósított, hogy a Bolyai Egyetem egy magyar nyelvészcsoportja 

a moldvai csángó dialektust tanulmányozza, és kutatásaik kiterjednek a nyelvileg már 

asszimilálódott csángók román nyelvjárásának vizsgálatára is. Még a diktatúra legnehezebb 

korszakában is a Sala Marius és Vintilă-Rădulescu Ioana által szerkesztett Limbile lumii 

című kötetben (1981) a csángó nyelvjárást mint a magyar nyelv egyik dialektusát említik 

meg. 
 

C. Az ún. Mărtinaş-féle elmélet 

 - A XX. század derekán a román nacionalista eszmeiség létrehozza a csángók román 

származtatásának áltudományos teóriáját (Pal I. P. M. 1941, Râmneanţu P. 1943, 1944), ami 

később, a nacionálkommunista diktatúra korszakában a Mărtinaş Dumitru dilettáns könyve 

által (Originea ceangăilor din Moldova. Bucureşti, 1985) vált olyan „hivatalos” állásponttá, 

amitől a román tudományos élet ma is nehezen tud megszabadulni.  

 - A könyvet a szerző, feltehetőleg 1978-ban bekövetkezett halála után nagy 

példányszámban adták ki Ion Coja és V. M. Ungureanu történészek a Román Kommunista 

Párt Propaganda Osztályának megbízásából. – Meinlf Arens német történész 2005-ben ezt írja 

róla: „Annak ellenére, hogy első látásra csupán a nacionalista Ceauşescu-rezsim szolgálatába 

állított ostoba, rasszista propagandamunka, rövid időn belül mégis a mai román álláspont 

alapjává vált. [...] Mărtinaş elmélete a romániai 1989-es változások után is rendületlenül 

megmaradt, sőt még inkább elterjedt. Az összességében dilettáns munka éppen a hiányos 

forrrások felhasználásával állítja nagyon vitatható módon módon, hogy a moldvai csángók 
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állítólag román származásúak, akik Mărtinaş szerint tulajdonképpen erdélyi románok, de az 

elmagyarosítás és a katolikus vallásra való térítés elől menekültek Moldvába. Könyvének 

hatásai ma már egyértelműen átláthatóak.” – Az elmélet 1989 utáni elismertségét jelzi a 

könyv újrakiadása (1998) és a mai „Mărtinaş-epigonok” sokasága is. Olasz és angol nyelvű 

változatai is elkészültek. 

 - A Mărtinaş-elmélet néhány „bizonyítéka” a csángók román származását illetően:  

 1. Az elmélet hívei egyrészt történeti forrásokban (például misszionáriusi 

jelentésekben) keresnek olyan „bizonyítékokat”, amelyek a csángók valamikori román 

nyelvűségére (esetleg kétnyyelvűségére) utalnak, másfelől az élő csángó nyelv bizonyos 

jelenségeiből vonnak le a csángók román származtatására vonatkozó következtetéseket. 

 2. Az elmélet szerint csángók „selypes” beszéde, az ún. „sziszegés” jelensége, ami a 

magyar nyelvtudományban is hosszan tartó viták forrása volt, de amellyel kapcsolatban végül 

megnyugtató tudományos álláspont született (például a kolozsvári nyelvész Gálffy Mózes 

1964-ben a magyar nyelvfejlődésen belül megmagyarázta ezt a nyelvi jelenséget), a csángók 

román eredetének egyik bizonyítékává vált. (Lásd: Mărtinaş D. 1985/1998. 61–65.) Az 

elmélet hívei már a nyelvi jelenségről elsőként tudósító Zöld Péter rövid megjegyzéseit is 

(például: „Az Oláh és Magyar nyelvet egyenlőképpen értik, s mind kettővel helyesen élnek: 

tsak az, hogy a Magyart tisztán, de selypesen ejtik”) úgy értelmezik, hogy a XVIII. században 

így beszélő csángók voltaképpen elmagyarosított románok voltak, akik nehezen beszéltek 

magyarul.   

 3. A csángók román származás másik nyelvi „bizonyítéka” a magyar és román csángó 

nyelvjárások „lér” („lérike”) ~ „rér”, illetve „ler” („lerule”) szavának latin eredetű „levir” 

etimonja. (Mărtinaş D. 1985. 170.) Ezzel kapcsolatban Murádin László megjegyzi, hogy a 

nyelvtudományban szokatlan jelenség egyetlen nyelvi adatra építeni egy népcsoport 

származtatásának teóriáját. 

 Annál is inkább így van ez, mert az ’idősebb nőtestvér férje’ jelentésű, a magyar 

nyelvbe, és ennek dialektusaiba a középkori egyházi latinból bekerült „lér” ~ „rér” szóval 

kapcsolatban felmerülő kérdéseket Pais Dezső, J. Lőrinczi Réka és mások munkásságának 

köszönhetően ugyancsak megnyugtatóan megoldotta már a magyar nyelvtudomány. 

 A „lér” szó – és talán más magyar eredetű szavak – felbukkanására az északi csángó 

román nyelvjárásban hitelesnek, azaz forrásértékűnek kell elfogadnunk Mărtinaş Dumitrunak 

és azon követőinek közléseit, akik származásuk folytán tökéletesen ismerik ezt a dialektust. 

Következtetésükkel ellenben, miszerint ez a nyelvi adat a csángóság román (latin) eredetének 

nyilvánvaló bizonyítéka, semmiképpen sem érthetünk egyet. Ugyanis sem ő, sem elméletének 

hívei nem veszik tekintetbe azt, hogy a „lér” szó a román nyelvben csak a románul beszélő 

(értsd: elrománosodott) csángók körében használatos, míg a magyar nyelvben történetileg is 

jól adatolható, és a csángón kívül több magyar nyelvjárás is megőrizte, mint ahogyan azt sem, 

hogy a magyarban a „lér”~”rér” szó olyan sajátos jelentésben él (‘idősebb nőtestvér, azaz 

néne férje’, tehát egyfajta ’sógor’), ami nincs meg sem a latinban, sem a románban, ellenben 

egészen jól beilleszthető a magyar rokonsági terminológia történeti rendszerébe (pl. a 

’fiatalabb nőtestvér, azaz húg férje’ jelentést a régi magyar nyelvben a „süv” szó hordozta). 

(Ezzel a kérdéssel a kolozsvári nyelvészek közül Szilágyi N. Sándor [román nyelvű 

tanulmányban] és a Benő Attila–Murádin László szerzőpáros is foglalkozott [utóbbiak angol 

nyelven].)  


