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Varga Csaba 
 

ÓGÖRÖG NYELV: A CSÁNGÓ RÉGIES FORMÁJA 
 

Idézet Varga Csaba: Ógörög: régies csángó nyelv c. könyvéből - www.frigkiado.hu 
 

Mario Alinei „Etrusco: Una forma arcaica di ungherese” (Il Mulino Bologna, 2003), azaz 
„Etruszk: a magyar egyik régies formája” című könyvében (magyar nyelven „Ősi kapocs” 
címmel jelent meg, Allprint Kiadó, 2005) bizonyította az etruszk és a magyar nyelv korabeli 
azonosságát. Az alábbiakban bebizonyítom, hogy az etruszk és a magyar nyelv korabeli 
egyezése nem egyedülálló különlegesség, hanem csak a jéghegy csúcsa. Mert többek között 
az ógörög is ugyanannak a nyelvnek a leszármazottja – igaz, egy másik nyelvjárásának –, 
mint amelyikből ered Mario Alinei bizonyítása szerint is az etruszk nyelv. S igazolom azt is, 
hogy ennek az ősgörög néven ismertté vált ősi nyelvjárásnak a mai csángók (csángó-
magyarok) a leghívebb őrzői. Vagyis Európa úgy kellene, hogy vigyázzon a csángókra, mint a 
szeme fényére. 
 
 
1. Először is tekintsük át a leírt és a hangzó szavak viszonyát: 
 

Az eltérő ABC-k, alkalmi kiejtési szokások és helyi helyesírások egymáshoz viszonyítva 
még akkor is torzíthatnak jelentősen, ha történetesen a szó ugyanaz. Ma is, egyazon időben is 
szembesülhetünk ezzel. Elég csak a falvak, városok kétnyelvű tábláira pillantanunk: 
Schoumar=Solymár, Subotica=Szabadka. Kétféle kiejtés és egyúttal kétféle helyesírás áll 
egymással szemben a névtáblákon: ám a szó ugyanaz. (Természetesen a szó valódi 
jelentésének meg nem értése következtében idegen ajkakon eleve hamar „szétolvad” a szó, 
mint tavaszra a hóember.) Ha pedig nem szóértelmező a helyesírás, akkor pl. az egykor 
„ihhó” alakban leírt szó igazi rejtéllyé válik ma annak, aki a szóértelmezővé vált helyesíráson 
nőtt fel, különösképp, ha már nem is azt a nyelvjárást beszéli. Pedig az „ihho”, vagy „ihó” 
nem egyéb, mint a szóértelmező helyesírással leírt „ehol” szó. Avagy: ejüt=eljött, ojá=olyan, 
kódés=koldus, sehucso=sehogyse, Ijéis=Illés – ezek mai (kórógyi) példák, s ha nem is ezt, de 
ilyenfélét, ilyen ízt kell keresnünk a sárguló papírokon! Ne feledjük: mindegyik szó tájszó, 
mindegyik nyelvjárás tájnyelv, s hogy ezek közül melyik ma a hivatalos, teljesen a véletlen 
műve. Ne a mai budapesti tájnyelvet keressük: nem találjuk a távoli múltban. 

S ha felkészülünk a fent bemutatott jellegű kiejtésre, mert mindig is az épp ottani kiejtés 
szerint írtak, akkor könnyen azonosíthatjuk még e jelentősebben módosult ógörög szavakat is: 
Sztephanosz=István, szappheriosz=zafir, thalemódé(sz)=csalamádé, szpermatiz=permetez, 
thaleth=csalit. Vagyis ha nem a betűket vizsgáljuk, nagyítóval a papír fölé görnyedve 
végkimerülésig, hanem a szót ízesen kiejtve ízlelgetjük és így figyeljük a jelentését: 
csodálatos világ tárul fel. (Csak a szó dallamát, csakis a tiszta dallamát figyeljük! S akkor 
például még az ógörög kathaoütész(isz) szóból is elődereng lassacskán a gutaütés szavunk.) 
 
 
2. Mindannyiunk számára ismert az ógörög szavak hangzásvilága, mégpedig leginkább az 
erőst sziszegő kiejtést érezzük jellemzőnek: nincs s hang, csak sz. Íme néhány ógörög szótári 
példa a sziszegésre:  
 

oszüté=ecet,  
szüszmatia=csizmadia,  
szüpö=cipő, 
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pisztosz= biztos, bizonyosan, 
szkoloph=cölöp 
pikrósz=pokróc. 
 

Ugyanezt a sziszegést, vagyis ugyancsak az s hang hiányát tapasztaljuk a csángóknál és a 
barkoknál:  

 
cendesz=csendes,  
szegít=segít,  
moszt=most,  
meszél=mesél,  
eszik=esik,  
filesz=füles 
hász=ház. 

 
Különösképp ógörög jellegzetességnek véljük a szavak -osz, -asz, -esz végződését, 

olyannyira, hogy ha halmozottan látunk (hallunk) ilyen végű szavakat, és természetesen ha 
hangzásuk  nem tűnik mainak, azonnal ógörögnek véljük őket. Íme néhány ógörög szótári szó 
és mai magyar megfelelőik:  
 

baiosz=bájos, 
deüsz=dísz, 
édesz=édes,  
kádosz=kád, nagy korsó, 
kallimosz=kellemes, 
kopasz=kopasz,  
krikosz=karikós 
lébész=lábos, 
márgosz=mérges, 
megasz=magas,  
mogisz=mégis, 
meiligosz=meleg, 
mókosz=mókás 
mókészisz=mókázás, 
nearosz=nyers, 
noeszisz=nézés, (noeo (néol)=meglát, lásd: né>né-ez>néz viszonyát) 
osz=az,  
pinosz=penész, 
piosz=piás, (lásd még: pióca) 
pioszisz=piázás, 
pisztosz=biztos, 
potheszisz=portyázás 
pyrrosz=piros, 
risz=rés 
rütész=retesz,  
szürtosz=szurtos,  
teléeisz=teljes, 
tétosz=tétes (pl. rátétes) 
ügiész=egész stb. 
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3. Ezek után pedig csak az -osz, -asz, -esz végződésre figyeljünk. 

 
Mivel a csángó és a magyar nyelv egyazon nyelv, továbbá az ógörög igazolja (lásd fenn), 

hogy a csángó őrzi a régi kiejtést, ezért az -osz, -asz, -esz végződés a mai „hivatalos” magyar 
tájszólásban is jelen kell legyen, esetleg csak rejtezhet némely szavakban: 

 
a. Sok szavunkban ma is érintetlenül megvan az ősgörögös -osz. Vég nélkül sorolhatnánk 

az ilyen szavainkat: eresz, arasz, csupasz, csipesz, támasz, tavasz (értsd: tavas, azaz 
tócsás), terpesz, kamasz, vigasz, degesz, pimasz. Sok olyan szóba is „befagyott” ez a 
sziszegő vég, pl.: horgasz, miből a mai horgaszt, likasz, miből a mai likaszt. Más 
esetekben a hasonulás fedi el az sz-t. Pl. szakaj-t: szakasz-t, szalajt: szalasz-t, felejt: 
felesz-t. Láthatjuk, hogy bizony ma is: nyugosz, horgasz, szalasz, felesz, lyukasz. 
Miben különböznek ezek az ógörög kopasz, édesz, szesz (szösz), bősz szavaktól? 

b. Szavaink egy részében az ógörög korunk béli sz s-vé vált: pürrosz=piros, eürüsz=üres, 
ierosz=erős, mogisz=mégis, mégasz=magas, kallimosz=kellemes, pisztosz=biztos.  

c. Az -osz némely szóban olykor c-vé, cs-vé alakult mára. Ógörög mórosz=morc, 
karasz=karc, kümbosz=gömböc (eredetileg bendőt jelentett), pikrósz=pokróc, 
kutosz=kutacs.  

d. Az -osz véget már elveszettük. Ógörög szírosz=sír (verem), kortosz=kert, óligosz=alig 
(aligos), szürtisz=szirt, hosszosz=hosszú, teleosz=tele, embarosz (okos, kitartó)=ember, 
szákkosz=szák, tanaosz=tanya (messzire nyúló), nüksz=nyug(osz), jelentése éj, 
éjszaka; hiszen ma is úgy mondjuk -ik-vel folytatván, hogy nyugsz-ik; e nyugsz-ból az 
angol night is.  

 
Az -osz, -asz, -esz végződésnek azért kell különösen nagy jelentőséget tulajdonítani, mert 

ez a szóvég egyben nyelvtani azonosság is. S mint tudjuk: „nem lehet kétszer ugyanabba a 
folyóba lépni”. Még két ógörög példa magát a szóképzést szemléltetendő: 

 
phane=fény,  

de  phanosz=fényes,  
 

pür=pír (tűz, tűzfény),  
de  pürrosz=piros, 
 pürroszisz=pírozás (pirítás) 

 
 
4. Itt nincs lehetőség igazolni részletesen, hogy sok egyéb szóképző elem is azonos, s 
tökéletes állapotban megmaradt, így csak néhányat említek. Ógörög:  

 
a.  kithara=citera,  

de  kitharaz=citeráz,  
 

oür=őr,  
de  oüriz=őriz,  
 

(És még például: kniz=kínoz, aitiz=áhitoz.) 
 

b.   oür=űr 
 de oüresz=űröz (ürít) 
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oüreszisz=űrözés (ürítés) 
   
  thesz=tesz 
 de theszisz=teszés (tevés) 

 
  kr=kör 
 de krászisz=körözés 

 
c. Oly sok mellett az igen jellegzetes -mány, -mény is megvan az ógörögben: 

 
teükhomenosz=tákó(l)mány(osz), 
thünamen=tünemény. 

 
c. Nagyon jellegzetesek az ilyen magyar szavak: megszámóta, rajzóta, mit hozó? (hozol), 
majd kapó (kapol) egy pofont, akkó (akkor), mikó (mikor). Általában az figyelhető meg, hogy 
e szóvégi hosszú ó után ma r vagy l hangot ejtünk. 
Példa erre, csak az igék körül (az ógörögben hiányzó l-t zárójelben a szó végére teszem): 
 

roizó(l)=rajzol, de rajzik is, lásd rajzó méhek: ugyanis itt a karcolás és a  
méhrajzás egyaránt kellemetlen hangjáról van szó, ezért a rajzás és a 
rajzolás szavak azonossága, 

teükhó(l)=tákol 
püréó(l)=pírel, azaz eléget, 
pürrádzo(l)=parázsol 
bászkó(l)=(b>m) mászkál 
násszó(l)=nassol: teletöm, 
noéó(l)=(l>z) néz, né-ol szóalakra példa: nől, hajol  
koptó(l)=koptol: kopogtat, üt, ver, 
légó(l)=legel (felszed, összeszed), ám legel nem egyéb, mint élegel, tehát az  

ógörögben kiesett a kezdő é hang. 
  másszó(l)=masszol (gyúr, dagaszt). 
 
5. És még pár példa a mára jobban elváltozott (vagy a helyesírás által eltorzított) ógörög 
szótári szavakra:  

 
ait=áhít 
átükhia=átok (szerencsétlenség),  
bukrasz=bugris (ökörfej),  
ftheng=zeng,  
gráf (grav)=rov,  
ierosz=erős, h előhanggal: hierosz, ez szentet is jelent, alapjelentés ugyanis: 

kiemelkedő, s az alapszó: har, hor. Lásd Hargita, Horusz stb.  
khiton=kötény (köt-eny),  
patageo=pattog, csattog (innen a patak szó is: csörög, csörgedezik),  
szkolop=cölöp, e szkolop-ból hangátvetéssel az oszlop is,  
sztoba=ostoba,  
szükophantosz=bakafántos (akadékoskodó),  
thenar=tenyér,  
üakinthosz=játszint,  
üpsza=opsza, magasra (lásd: hopsza=opsza),  
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és még külön két példa hangátvetésre:  

tupha=buta (de az eredeti alak is megvan: topa), 
katharosz=takaros, vagyis tiszta, lásd takarít: tisztít, innen a katarzis is, a lélek  

kitakarítása. Tehát megfordítás: kat=tak, mint som(olyog)-mos(olyog). 
 
 
6.  Eddig egyedülálló szavakat mutattam be. Most pedig vizsgáljunk meg néhány 
összetett ógörög szótári szót is, hiszen ha valamely szóösszetételben az összetételt alkotó két 
szó érthető, de egyúttal az összetételük jelentése sem szorul fordításra, akkor az önmagában is 
támadhatatlan, teljes körű bizonyítékot ad két nyelv (és szókincs) egykori azonosságára.  
 

a. Szüszmadia 
Két szó összetétele: szüszma-dia. 

Azonnal felrémlik, hogy alighanem a csizmadia szó ez. Ezt könnyű is igazolni (bár már 
az is bizonyíték, hogy ekkora véletlen egyezés nem lehetséges):  

A szüszma-csizma szóban a csisz (csiszol) szó rejlik, s azt jelenti itt, hogy csiszolt 
(mármint a bőr), vagyis fényesített.  

Az ősi, görögök által dia, tia alakban leírt szónak sokféle kiejtése ismeretes: zia, csia, 
tia, té, innen a tesz is és a csiál, cseál>csinál is, de még a csin – mint csinos – szó is: 
cseált, csinált (mármint a küllem). Csínja-bínja, csízió is a csiálás módja. Így tehát 
részleteiben is pontosan értjük a csizma-dia szót mindmáig: csizma-csináló.  

 
b. Melodia  
Két szó összetétele: melo-dia.  

A dia szót láttuk elébb. 
A méz szavunk eredetileg mél, mély hangrendben mál volt, mert csupán csak annyit 

jelent, hogy mál, málós (máll: az l kettőzése csak hangsúlyozás), azaz lágy, nyúlós, 
szétmenő. A mál-om (ma malom) szó is csak annyit jelent, hogy mál-asztó, ahogyan a 
mál-na is: málós. 

E mál-mél-ből lett l>z módosulással a méz szavunk.  
Eszerint a melo-dia jelentése mál-csia, mint pl. mál-ító, azaz lágyító (ellágyító, 

andalító). Tehát a melódia megértéséhez nem kell a szomszédba mennünk. (Szomszéd 
ógörögül: szümpszauté.) 

 
c. Méliédesz  
Két szó összetétele: méli-édesz.  

A méli, melo jelentését láttuk fenn, itt csak annyit kell hozzá tenni, hogy a méli i 
végződése is természetes: régenten sokszor ejtettek magánhangzót a szó után, pl. kezi 
(kéz), veri (vér).  

Édesz=édes.  
Tehát méliédesz=mézédes. 
 
Megjegyzés ehhez: az éd általános jelentése élvezet, gyönyör, lásd: édeleg 

(„gyönyörög”). Ógörög edoné=élvezet, gyönyör. Az éd hehezetes kiejtéssel: hed, pl. 
hedonista (mint üper-hyper, ürosz-hérosz). Tehát az éd jelentéstartományának csak egyik 
része az íz. A Czuczor-Fogarasi szótárban ezt találjuk az ÉD-ről: „annyit jelent 1) mint 
kéj, gyönyör (voluptas); 2) az első emberek lakhelye, tehát gyönyör helye, a gyönyör 
kertje, paradicsom.” Ez az Éden. Tehát az ógörög Édon, lágyan ejtve Édony, Édeny szót 
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mondhatnánk így is: „gyönyöreny”. Például a Bakony, vagy Bükköny épp úgy neveztetett 
el a sok makkról, mint az Édeny az édről, a gyönyörről.  

 
d. Oligopisztosz 
Két szó összetétele: oligo-pisztosz. 

Oligo=alig, pisztosz=biztos.  
Tehát oligopisztosz=aligbiztos. Szótári jelentése: kishitű.  
 
(S még példa: pisztósz=biztosan, apisztosz=nem biztos: bizalmatlan).  

 
 

E rövid bemutató is elegendő ennek igazolására, hogy az ógörög és a magyar nyelv 
egykoron egy és ugyanaz a nyelv volt, s végül is az ógörög a csángó-magyar nyelv egyik 
leány-nyelve. A részletes elemzés ezt teljesen bizonyossá is teszi. 

Végezetül: semmi különös sincs abban, hogy némely ókori nyelv a magyar leánynyelve, 
mert minden nyelv az, a közelben, távolban. Én már főképp azt keresem, hogy melyik nem az, 
ám eddig még egyet sem találtam, pedig roppant tanulságos lenne összevetni annak rendszerét 
a mi nyelvünk rendszerével. (Igaz, még több mint 2000 azon nyelvek száma, amelyekről 
semmit sem tudunk.)  

 
 
Pilisszentiván, 2005, december 16. 

 


