
A moldvai csángók 

 

 

 A „csángó” több Romániában élő magyar nyelvű kisebbségi népcsoport összefoglaló 

neve. Három fő csoportja van: a moldvai csángók, a gyimesi csángók, és a barcasági csángók.  

A csángó szónak Moldvában a következő változatai ismertek: csángú, sángó, sángú, sangó, 

csangó, csangú. A román és a magyar nyelvet sem tudják tökéletesen használni. Egymás közt 

magyarul beszélnek. A románok szerint ez „madárnyelv”, ami használhatatlan.  

Moldvában évszázadokon át a többségi környezetben élő magyar közösségek 

anyanyelvét jelentős román hatás érte, ami elsősorban szókölcsönzésekben nyilvánult meg. A 

moldvai csángók sok hasonlóságot mutatnak a magyar nyelvű csángókéval, tekintve, hogy 

többségük elrománosodott magyar. A moldvaiak nagyobb része a szomszédos keleti székely 

lakosság leszármazottja, ezért a nagy többsége ezt a nyelvjárást használja. 

A moldvai csángó nyelvjárásnak egyik legfeltűnőbb jellegzetessége a kicsinyítő-

képzők túlterjengő használata. Kicsinyítőkkel becézik nemcsak az embert, hanem az állatokat, 

tárgyakat is. Sőt, főnevek mellett mellékneveket, határozószókat is ellátnak vele. 

A moldvai csángók beszéde azért sajátságos, mert irodalmilag nem fejlődhetett. Ez azt 

jelenti, hogy nyelvük és kultúrájuk sok tekintetben megmaradt abban az állapotban, amely az 

elszakadás idején jellemezte a magyarságot. Még mindig ómagyar nyelven beszélnek. Olyan, 

mintha a Halotti beszédet, vagy az Ómagyar Mária siralmat hallanánk. Sziszegő nyelvjárással 

beszélnek: s helyett sz-t, cs helyett c-t ejtenek. A gy helyett majd mindig d-t mondanak, az ny 

helyett is többnyire n-t. 

A csíksomlyói búcsút nevezik csángó misének, mert az a moldvai csángók egyetlen 

magyar nyelvű szentmiséje. Nem engedélyezik számukra a magyar nyelvű szentmiséket, illetve 

nem kaphatnak olyan papokat, akik képesek lennének az anyanyelvükön szolgálni, és sokan 

maguk kérik a román nyelvű szertartásokat, mert magyarul már nem vagy alig értenek. 

Néhányan nemcsak beszélni, hanem írni és olvasni is tudnak magyarul. Bár könyvet csak 

románul olvasnak, újságot és imádságos könyvet, valamint Bibliát románul és magyarul 

egyaránt. Imádkozni is mindkét nyelven szoktak, sőt, gondolkozni is, az állatokhoz viszont 

csak magyarul szólnak. 

 

 

 



 

 

Az idősebb generáció tagjai közül egyre többen választják imáikban a románt. Így az 

Istennel való párbeszéd voltaképpen egy szintre kerül a házastárssal, gyermekekkel, 

barátokkal, szomszédokkal folytatott beszélgetéssel, amelynek során már nemcsak a magyar, 

hanem a román nyelv is használatos. Ezért azt is mondhatnánk, hogy lefokozódik a szülőkkel, 

nagyszülőkkel és az állatokkal való kommunikációhoz képest, amely még csak és kizárólag 

magyar nyelven folyik (illetve folyt), és nem jelent meg benne a román nyelv. 

 Mondhatni tehát, hogy a múlt nyelve a magyar, míg a jelené és valószínűleg sokkal 

inkább a jövőé a román. 
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