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1. A magyar névtudomány jelentős eredményeket mondhat magáénak első-
sorban két központi témakör: a helynevek és a személynevek tanulmányozá-
sában. Ez a tény nem szorul bővebb magyarázatra - gondolom, ez a helyzet
más nemzeteknél is -; mint ahogy az is természetes, hogya helynévkutatá-
son belül a figyelem főképpen a helységnevek vizsgálatára összpontosul. Ami-
lyen mértékben sikeres a helységnevek és külterületi nevek gyűjtése és fel-
dolgozása, majdnem annyira hiányos a nagyobb egységek: a tájak névanyagá-
nak vizsgálata. Pedig aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsallóköz, Nyírség, Ormánság, Erdőhát, Palócföld,

Tiszántúl, FJrmellék stb. nevek a maguk nemében legalább annyi izgalmas név-
tani kérdést vetnek föl, mint más tulajdonnevek. Ezért úgy döntöttem, hogy
doktori dolgozatom tárgyául a magyar tájnévadást választom. Felszólalásom-
ban vázlatosan erről a munkáról számolok be.

2. A rendszerszerű vizsgálat alapja egy tüzetes gyűjtésre támaszkodó n é v -
t á r. Hosszú ideig nem rendelkeztünk ilyennel. 1975-ben jelent meg KOSA
LASZLO és FILEP ANTAL könyve, A magyar nép tájí-történeti tagolódása
(Bp.), amely az etnikai és etnokulturális csoportok számbavételén túl a magyar
kultúrtájakat is nevük rendjében szótárszerűen ismerteti. A kiváló kis kézi-
könyv a Kárpát-medence magyar tájnévanyagának bő gyűjteményét adja, s
bár a táj történetét a rajta élő népcsoport történetével együtt tömören össze-
foglalja, nem történeti névtárnak készült, így inkább csak szinkrón vizsgálatra
alkalmas. VISKI KAROLY, akit a téma egyik úttörőjeként tarthatunk számon,
azon túl, hogy elsők között kísérelte meg egybegyűjteni a fontosabb magyar
táj neveket (Etnikai csoportok és vidékek. Bp., 1938.: A magyar nyelvtudomány
kézikönyve 1/8.), igyekezett régi névadatokat is felsorakoztatni, hogy a diak-
rón vizsgálatokhoz fogódzó kat adjon. Bár munkája tudomány történeti szem-
pontból fontos alkotás - később többen is merítettek belőle -, mégis, tekin-
tettel az összegyűjtött anyag töredékes voltára, már csak adalékként használ-
ható. A tájnévkutatás számára is alapvető forrásmunka továbbá KISS LAJOS
műve, a Földrajzi nevek etimológiai szótára (Bp., 1978.).
A térnaba vágó elm éle ti sza kir o dalom b ól két vékony füzetet em-

lítek meg (a kisebb folyóiratcikkek, tanulmányok ismertetésére itt nincs möd):
VARJAS BÉLA, Középkori magyar tájszemlelet (Bp., é.n. A magyarságtudo-
mány tanulmányai VIlI. sz.) és KAnAR LASZLO, A magyar nép tájszemlé-
lete és Magyarország táj nevei (Bp., 1941. A magyar táj- és népismeret könyv-
tára 3. sz.). MindkétsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmű - jóllehet nem nyelvész tollából született - lénye-
gét tekintve ma is helytálló és fontos névtani megállapításokat tartalmaz.

Mindezek a források elegendőek lennének egy jó összefoglaló tanulmány
megírásához, de egy új eredményeket felmutatni kívánó részletes kísmonog-
ráfiához nem. Ezért úgy határoztam, magam gyűjtök anyagot, s disszertációm
egyik felét a táj nevek történeti szótára teszi ki. Most, mikor ennek az igen fá-
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radságos anyaggyűjtésnek a vége felé járok, elmondhatom, hogy nemcsak ér-
demes, de elkerülhetetlenül szükséges is volt ez a búvárkodás.

3. Az anyag g y ű j t é s térbeli határait körben a Kárpátok hegyvonulata
alkotja, amelyet délről a Száva vonala zár le. Az időbeli határok a honfogla-
lás utáni első írásos emlékek korától napjainkig terjednek. Mivel eszéles idő-
határok mellett döntöttem, szükségszerűen kompromisszumot kellett kötni az
átnézett források tekintetében. A legnagyobb homály a táj nevek mennyiségét,
minőségét, eloszlását stb. illetően az ómagyar kort fedi, ezért itt végeztem a
legtüzetesebb gyűjtést. A közép- és újmagyar korra vonatkozó források száma
kisebb. Legfőbb kútfőim az okmánytárak, oklevélkiadványok voltak. Az úgy-
nevezett nagy okmánytárakon kívül (CD., AÚO., AnjOkm., ZsigmOkl. stb.) igen
hasznosnak bizonyult a családi oklevéltárak (HéderváryOkl., KárolyiOkI.,
ZichyOkI. stb.) átnézése is. GYÖRFFY és CSANKI köteteit oldalanként la-
poztam át, tekintettel arra, hogy e nagybecsű műveknek nincs névmutatója.
Középkori adatok kerültek elő az OkISz.-ból, néhány településtörténeti mo-
nográfiából, nyelvészeti folyóiratok közléseiből. Ugyanezen források egy része a
középmagyar korra is tartalmaz anyagot. Az oklevéltárak gyérülő számú n~-
veit később régi térképekről és kiadott levelezésekből származó adatok egészí-
tik ki. Adalékként felhasználtam. a táj névből alakult családneveket is. Ezeket
1600-ig gyűjtöttem. A táj neveket - ha lehetséges - lokalizálom, és térképre
írt számokkal ábrázolom elhelyezkedésüket.

4. A vizsgált területen nagy számban élt és él nem magyar népesség ; ezek-
nek természetesen megvan a maga tájnévi nómenklatúrája. Én azonban csak
mag y art á j nevek e t gyűjtöttem, mert a magyar tájnévadást vizsgálom.
A magyar jelző tehát nem az etimológiára, hanem arra a közösségre utal,
amelytől a tulajdonnév tájnévi "státusát" kapja. A Kalota folyónevet például
szláv lakosság adta, ezt a magyarság átvette, és később az egész Kalota-vidék-
re mint tájra alkalmazni kezdte. (E táj név helyébe utóbb a Kalotaszeg lépett,
és a Kalota megmaradt folyónévnek.)

5. Szólnom kell itt - szintén csak vázlatosan - a táj n é v fog alm á ról.
A táj név olyan helynév, melynek denotátuma természeti-földrajzi és/vagy nép-
rajzi-kulturális, történelmi-társadalmi tényezők hatására kialakult területi egy-
ség. Amikor egy táj név tájnévi voltát vizsgáljuk, meg kell állapítanunk, hogy
a) a jelölt terület megfelel-e a táj kritériumának, b) hogya jelölésre használt
nyelvi alakulat megfelel-e a tulajdonnév (helynév) kritériumának. Ha az a)
feltétel nem teljesül, akkor a nevet a helynevek egyéb kategóriájába (helység-
nevek, határnevek, országnevek, víznevek stb.) kell sorolnunk, ha a b) fel-
tétel nem teljesül, akkor tájmegjelöléssei (nem táj névvel) van dolgunk. A sze-
lektálásnak tehát van egy nyelvi meg egy nyelven kívüli oldala. A táj - ki-
terjedését tekintve - a határrész és az ország közötti széles skálán helyezke-
dik el. Ezen a skálán azonban olyan tulajdonnévvel bíró denotátumok is meg-
találhatók, amelyek elméleti és gyakorlati szempontból kívül maradtak a vizs-
gálati körön. Kihagy tam a megyék és a hozzájuk hasonló közigazgatási egységek
(pl. székely vagy kun székek) neveit. Kimaradt tehát Zala, Somogy, Gö-
mör, Torontál, Udvarhelyszék stb., de bekerült SziZágy(ság), mert ez elsődle-
gesen táj név, területén csak 1876-ban szerveztek megyét. Kimaradtak továbbá
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a hegységnevek és erdőnevek, mert ezek a helyneveknek különálló, saját ka-
rakterrel rendelkező csoportját alkotják.
Igen szövevényes a határesetek kérdése, erre a problémakörre azonban

itt nem térhetek ki. (Legtöbbször az okoz gondot, hogy tájnagyságúnak vehe-
tő-e az egyébként tájnévszerű szóval megjelölt terület. Pl. Erdőhát, Hegyalja,

Nyír, Szilágy, Sárköz, Vízköz névvel falukat meg határrészeket is jelöltek a
középkorban.)

A nevek nél maradva vessünk most egy pillantást a nyelvi oldalra. Határ-
helyzetbe általában olyan újkeletű nevek kerülnek, amelyek a névszerűség
szempontjából kedvezőtlen tulajdonságokkal rendelkeznek : két- vagy több tagú
szintagmák, nehézkes körülírások, vagy a mente, mellé ke, környéke, vidéke

utótagú megjelölések. Ezek az utótagok minden folyónévhez vagy helységnév-
hez hozzákapcsolhatók, így eleve bizonyos alkalmiságot sugall nak. ARába

mente, Zagyva melléke, Pécs környéke megjelöléseket nem fogadjuk el táj név-
nek, de van népi használatban kialakult, hagyomány által elfogadott Vízmente,

Ermellék táj nevünk, és aNyárádmente, Láposmente nevek sem egyszeri, al-
kalmi alkotások. Tájnevek egyébként nemcsak természetes kőrülmények kö-
zött születhetnek, hanem íróasztal mellett, szaktudományi szükségletből is.
Ezeknek csak egy hányada válik általánosan elfogadottá. A közísmertebbeket,
nyelvileg, névtanilag helyeseket a Magyarország földrajzinév-tára I. (Fonto-
sabb domborzati, táj- és víznevek. Bp., 1971.) teszi hivatalossá.

6. A táj nevek szótárához kapcsolódó dolgozat fon tos abb t é m a kör e it
az alábbiakban - címszavakba sűrítve - jelzem. Az első fejezet foglalkozik a
dolgozat tárgyának. a terület szakirodaimának ismertetésével, szól a gyűjtött
anyag térbeli, időbeli határairól, néhány, anyaggyűjtéssel kapcsolatos kérdés-
ről, meghatározza a táj név fogalmát, és elemzi más helynevekkel való kapcso-
latát. A második fejezet a táj névadás korszakait veszi sorra, és összegzi a
táj nevek születésének, változásának és kihalásának okait, körülményeit, a köz-
ponti és helyi táj szemlélet érvényesülését. A harmadik fejezet tartalmazza a
táj nevek tipológiáját. A negyedik fejezet a táj nevek nyelvi sajátosságait tag-
lalja. A fejezeten belül morfológiai, lexikai, stilisztikai vizsgálatot végzek,
érintem a névdifferenciálódás kérdéseit. Az utolsó fejezet a szóföldrajzi tanul-
ságokat tartalmazza.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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