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Magyar néprajzi tájegységek és táji-etnikai csoportok 

 (Bevezetés. Alföld, Dunántúl, Felföld, Erdély) 
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„Borsos Balázs könyve merőben újszerű megközelítési módszert alkalmazó, hatalmas tudományos 

vállalkozás. Azzal, hogy a magyar népi kultúra térbeli tagoltságát bemutató kilenc kötetes Magyar Néprajzi 

Atlasz adatait számítógépes klaszteranalízis segítségével feldolgozza és elemzi, voltaképpen egy szintézis 

szintézisét teremti meg. A Néprajzi Atlasz térképlapjai önmagukban álló egységek: az egyes kultúrelemek 

térbeli elterjedését, fajtáját, létezését vagy éppen hiányát ábrázolják. Borsos Balázs viszont a számítógépes 

technika segítségével az egyes térképlapokat egymásra vetíti, és a több mint 600 néprajzi jelenséget 

„együttláttatja". Mindezt kiegészíti az atlasz gyűjtőpontjainak összehasonlító statisztikai vizsgálatával, és a 

kialakult képet összeveti a közigazgatási, nyelvészeti, földrajzi és számos kulturális aspektus szerinti 

tagolódással. Ezzel a kultúra térbeli szerveződésének egzakt képét tudja felvázolni, képes a magyar 

nyelvterület nagy, közepes és kis kulturális régióinak körülhatárolására, lokalizálására, sőt, sajátos kultúrával 

rendelkező kis táji csoportok (az ő szóhasználatában mikrorégiók) meghatározására is. A néprajztudomány 

egyik legnagyobb, több nemzedék fáradozásával megteremtett összefoglalását, a Néprajzi Atlasz eredményeit 

helyezi új dimenzióba, egyben a magyarságot jellemző rendkívül gazdag táji, műveltségbeli tagoltságról 

szerzett eddig ismereteinket igazolja, esetleg cáfolja vagy pontosítja. Ki-ki utánanézhet benne, hogy létezik-e 

Palócföld, meddig tart Kalotaszeg, hol húzódik Göcsej határa, vagy hogy melyik kulturális kisrégióba tartozik 

szülőfaluja.” (Balogh Balázs) 
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 1989 A határainkon túli magyarok néprajza. Budapest  

 

A táji-etnikai csoportok elkülönülésének tényezői 

 etnikai eredet 

 történelmi sajátosságok 

 földrajzi környezet 

 népi kultúra (szellemi és anyagi kultúra, társadalmi szerkezet) 

 nyelvi sajátosságok 

 etnikai tudat  
 − A „mi” tudat megléte, táji öntudat (pl. székelyek, kunok, jászok, hajdúk, 

hóstátiak stb.) 

 − A környezet általi elkülönítés, az „ők” tudat (pl. gúnynévvel). – Az elkülönítés 

okai: pl. vallási, nyelvi különbségek, elvándorlás, területi-közigazgatási különállás stb. 

(pl. csángók, palócok, matyók stb.) 

 

A tájszemlélet változása (történeti jelleg): 

- A táji tagolódás is történeti jelenség, időben változik. – A toponímia változása 

tükrözi az etnikai összetétel megváltozását, a múlt kulturális örökségét, tehát a helynév a 

történettudomány forrása. (Pl. a moldvai csángó betelepedés kérdésében perdöntő 

történettudományi érv.) 

- A változás okai: Kulturális és történelmi-politikai tényezők (pl. városiasodás, 

modernizáció, nyelvi-etnikai asszimiláció stb.) hatására átalakul a mentális térstruktúra. 

Például a Kárpát-medence etnikai viszonyai a nagy történelmi események hatására 

(magyar honfoglalás, Mohács, Trianon stb.) megváltoztak. 

 - A toponímia változása a tájszemlélet változásából következik, mentális okok 

vannak mögötte. Pl. „elkopnak” a helynevek, újak keletkeznek. 

- A Kárpát-medencében a XIX. század második felében rögzül a mai 

tájszemlélet. Kialakulnak a tájegységek nevei. Trianon után kevés új tájnév jön 

már létre. – A történeti Magyarország vonatkozásában ma is érvényesnek 

tekinthető az utolsó magyar helységnévtár: A Magyar Szent Korona Országainak 

helységnévtára (1913.) 

- A 20. századi változások (Trianon, modernitás körülményei) hatása a 

tájszemléletre: 

1. Új nagytájak Magyarországon: a Duna–Tisza köze, Dunántúl, Tiszántúl 

hármas felosztás, Viharsarok stb. 

2. Hivatalos román névadás, tájnevek, és településnevek magyar 

tükörfordításai Erdélyben. 

 

Néhány anomália, példa: 

a) Erdélyi Középhegység vagy Erdélyi Szigethegység (rom. Carpaţii 

Occidentali); Magyar Alföld (romániai része) (rom. Câmpia de Vest) stb. 

b) Kolozsvár és más erdélyi városok bel- és külterületi neveinek változása. – 

Lehetséges problémák a történeti tudat zavarai: 1. felejtés: Főtér → Szabadság 

tér/Piaţa Libertăţii → Piaţa Unirii; Belső Szén utca → Trefort utca → Victor 

Babeş; Híd utca → Nagy utca → Horthy út → Horea út; Bel-Magyar utca → 
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Kossuth Lajos utca → B-dul 22 Decembrie stb.; 2. bizonytalanság (melyik az 

érvényes magyar változat?) 3. tükörfordítások 

c) A „régiók” szerveződése a mai korban, a közigazgatási beosztás 

átalakulása: a) a „megyésítések” Romániában, Szlovákiában (pl. Hargita megye?) 

b) a régiók szerveződése (milyen elv szerint állapítjuk meg a régiók határait a 

modernitás körülményei között?) 

 

Magyar nagytájak, népcsoportok 
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I. Alföld 

 - Történelem: A honfoglaló magyarság főleg a folyók völgyeit szállja meg. – A középkorban 

aprófalvas, sűrűn lakott. – A törökdúlás következtében elnéptelenedik. A „három város” (Cegléd, 

Nagykörös, Kecskemét) adózik a töröknek. – Újratelepül a XVIII–XIX. században, főleg a 

Felvidékről. 

 - Nagytájak: Duna–Tisza köze, Tiszántúl, Bánság („Temesköz” a középkorban, 1552-ben 

Temesvár elesik, 1717-ben foglalják vissza → elvadul, újratelepítés: 1778-ig Bécsből 

kormányozzák, előbb kizárólag németekből telepítik újra, majd franciák, szerbek, csehek, 

szlovákok, románok, magyarok érkeznek + krasovánok = délszlávok – 1918 után Románia és 

Szerbia része lesz; 1883-ban az Al-Dunához telepítik a bukovinai székelyek egy részét)  

 - Kistájak: Bácska (XVIII. sz. → betelepedés), Kis- és Nagykunság (kunok = török nyelvű 

nomád nép; IV. Béla idejében kb. 40 000 kun harcos települ Magyarországra családostul; széki 

szervezettségük, kiválóságtudatuk, asszimilációjuk, a kun Miatyánk a XX. századig fennmarad), 

Jászság (észak-iráni eredetű nép, amely a kunokkal együtt érkezett Magyarországra a XIII. 

században, rokonaik a velük együtt érkező kaukázusi alánoknak; településeik: Jászberény, 

Jászkisér, Eszlár és a moldvai Jászvásár), Hajdúság (eredetileg: „hajdú” = ’marha-, 

barompásztor’, később zsoldos katonák; Bocskay István telepíti le őket, kb. 9 000 vitézt saját 

birtokaira; a hat „öreg hajdúváros”: Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, 

Hajdúdorog, Hajdúhadház, Vámospércs), Nyírség, Érmellék, Szamoshát, Tiszahát (utóbbi három 

nem tartja magát alföldinek) 

 - Nyelvi sajátosság: ö-zés (főleg Szeged és környéke, Kecskemét stb.) 
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II. Dunántúl 

Történelem: A honfoglalók szláv, avar és valamelyes német (bajor) népességet találnak itt. 

Utóbbiaktól tanulják meg a szőlőművelést. – A feudalizálódó magyar állam közigazgatási, vallási 

és kulturális intézményei alakulnak itt ki (Székesfehérvár, Esztergom, Pécs, Veszprém, 

Pannonhalma stb.) – A török pusztítások csak részben érintik. Délről menekülők letelepedése: 

magyarok, horvátok, szerbek. → aprófalvas településterület  

Kistájak: Ormánság, Drávaszög, Szlavóniai magyarság (= törökdúlást túlélő magyarság), Őrség 

(határvédelmi, gyepűvédő céllal történt telepítés az Árpád-korban, 18 magyar község, szabad 

jogállásúak a 17. századig), Göcsej, Bakony erdeje, Balatonfelvidék (szőlőművelés), Kisalföld, 

Csallóköz (ármentesítés a 18. században, mezőgazdasági termőterület) 

 

III. Felföld (ma: Felvidék) 

Történelem: Déli részén a magyarság honfoglalás korában telepedett meg, de már szláv 

nyelvszigeteket találtak itt. – A török hódoltság korában (XVI. sz.) a terület a délvidéki 

menekülteket fogadja be. – A trianoni határ kettészeli.  

Kistájak: Palócföld (etimológia: szláv „polovec“ = kun; eredetileg a szórványos kun népelemet 

jelölte a XIII. században, még a nagy kun betelepedés előtt asszimilálódtak; a Palócföld tág 

értelemben a teljes Felföld szinonimája lett; az igazi palócok a Nógrád megyei Cserhát községei; 

jellemző nyelvi sajátosságuk a rövid á hang; Mikszáth Kálmán novelláskötetei: Tót atyafiak, A jó 

palócok), Zobor vidéke (archaikus népi kultúra, pl. Kodály Zoltán balladagyűjtései), Garam 

mente, Hegyalja (nevezetességei: tokaji bor, Rákóczi Ferencet támogató városok: Sátoraljaújhely, 

Sárospatak) 

 

IV. Erdély 

Etimológia: Erdő + elve (erdőn túli terület) → Ardeal, vö.: Transilvania. Német: Siebenbürgen 

Etnikumok, történelem: Honfoglalás korában gyér bolgárszláv lakosság. A magyarság a 10–11. 

században szállja meg, a Szamos, a Sebes-Körös és a Maros völgyein bevonulva. 

Tájegységek, néprajzi csoportok: 

 

SZÉKELYFÖLD 
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„Vallási viszonyok és hagyománnyá vált történeti kiváltságok kohéziót teremtő ereje talán 

sehol másutt nem olyan szembetűnő a magyar nyelvterületen, mint a Székelyföldön. A közös 

származás tudata, a közös szabadság, a közös birtok és a közös jogok valósága éppúgy, mint ezek 

felelevenített emlékei a középkortól mostanig évszázadokat átívelő stabilitást eredményeztek. Ez 

az összetartás és összetartozás-tudat túlélte az uralmi viszonyok változásait, a vallási 

sokszínűség kialakulását, a határőr ezredek létrehozását, a közigazgatás átszervezését, a székek 

megyésítését és megszüntetését, népesedési viszonyok megváltozását – noha teljes 

változatlanságról persze távolról sem beszélhetünk. Ez a közös tudat maga is földrajzilag 

rétegzett: kötődik a székelységhez és a Székelyföldhöz mint egészhez; azon belül valamelyik 

egykori székhez, továbbá azon belül valamelyik településhez. (Külön érdekes kérdés, hogy a 

székekhez való kötődés megvalósulhat olyan esetekben is, ahol és amikor a szék maga már 

korábban alkotó része lett egy nála nagyobbnak, mint Kézdiszék Háromszéknek vagy Kászon 

Csíkszéknek.) (Mohay Tamás: A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás. Budapest, 2009. 177.)  
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 A székelyek eredete bizonytalan, eredetileg talán valamilyen török nyelvet beszélhettek, 

de korán elveszítették a nyelvüket, az is lehet, hogy többségük már a honfoglaláskor magyarul 

beszélt. Az is lehet, hogy felsőbb parancsra magyar népelemekből szervezték meg őket. (Erre 

utalnak az egymás közötti nagy nyelvjárási különbségek, ill. a székely nyelvjárások rokonsága a 

különböző más magyar nyelvjárásokkal.) 

 Az Árpád korban mint magyar katonanépet említik: 1116: a Lajta mentén a besenyőkkel 

együtt segédcsapatok, elővéd szerepben, ez arra utal, hogy később csatlakoztak a magyarsághoz. 

– Az Árpád korban a gyepűvonalak mentén: Dunántúl (Baranya, Tolna, Fejér), Délvidék 

(Szerémség), Felvidék (Abaúj, Gömör), Pozsony vidéke (a morva határszél védői), Biharban a 

Körösök vidékén (ld: helynevek! → őrzik az Erdélybe vezető utakat) és Temesben. Szétszórt 

csoportjaik lehettek, amelyek a 15. század végére elveszítik területi-népi különállásukat (az 

Erdélybe telepítettek kivételével). 

 Betelepedés Erdélybe: amikor a 11. században a besenyő támadások miatt sor kerül a 

magyar gyepűvonalak kiterjesztésére a Kárpátok vízválasztójáig, a szétszórt székely csoportokat 

összegyűjtik: 

 a) Marosszék és Udvarhelyszék a Bihari székelyekből települt (ún. „telegdi székelyek”) 

 b) Dél-Erdélyből (a két Küküllő köze, Szászsebes–Szászkézd környéke) települ 

Háromszék (Kézdi-, Sepsi- és Orbai székek) 

 c) Csíkszék Udvarhelyszékből települ be később 

 d) Aranyosszék: a 22 falu a tordai várbirtok része volt, a kézdi székelyek telepítik be 

1264–1271 között. Vásáros helye: Felvinc, később Torda. 

 A székelyek sok helyen gyér bolgár-szláv lakosságra telepedtek rá (erre utaló helynevek: 

Somlyó, Zsögöd, Delne, Borzsova, Taploca stb.); esetleg korábban települt magyarok is jelen 

lehettek már. Udvarhelyszék a betelepedés idején teljesen lakatlan volt, Háromszék volt a 

legsűrűbben lakott. 

 A letelepedéskor a székelyek többsége magyarul beszélt már, bár lehettek közöttük nem 

magyarul beszélő törökös népelemek és avar töredékek is. 

Foglalkozásuk kezdetben szilaj állattartás + határvédelem → nem kerülnek földesúri 

függésbe. Adójuk: állatadó, „ökörsütés” = időszakos ököradó a királynak koronázás, 

házasságkötés és elsőszülött fiú születésekor. Letelepedés után: a földek felosztása: földművelés 

+ erdőirtások.  

Társadalmi-adminisztratív szerveződésük: 

Kezdetben törzsi jellegű: törzsenként 6–6 nem, a nemek 4–4 ágra oszlottak (ezek között 

nincs török eredetű) 

A széki szervezettség csak a 14−15. században alakul ki: a 7 székely szék („Universitas 

Sicolorum septem sedium”), 1876-ig, a vármegyék szervezéséig tart. 

Az ún. „fiúszékek” kialakulása túlnépesedés miatt következett be: pl. Kászon 1390-ben 

elszakadt Csíktól, Gyergyó különállását 1466-ban említik, Bardóc és Keresztúr fiúszékek a 17. 

században elváltak Udvarhelyszéktől stb. 

A székelyek társadalmi rétegződése: primorok (nemesek), lófők, közszékelyek. 

Eljobbágyosodásuk: az 1562-es székely felkelés után, János Zsigmond a közszékelyeket 

megfosztja kollektív szabadságuktól; később a fejedelmek, hogy megnyerjék jelentős hadi 

erejüket, többször visszaállítják a „székely szabadságot”. Végleges felszabadulásuk csak 1848-

ban a jobbágyfelszabadítással történik meg, a székelyek is betagolódnak az akkor kialakult 

polgári magyar nemzetbe.  

 A székely határőrség szervezése 1762–1764 táján Csíkot, Háromszéket és Erdővidéket 

érinti; következménye a madéfalvi veszedelem (1764. jan. 7.), majd kivándorláshullám 
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Moldvába. A későbbi folyamatos székely kivándorlások (Ó-Románia, Budapest, Amerika stb.) 

okai: túlnépesedés, elszegényedés, vasút és ipar hiánya. 

A székelységből kiszakadt ún. „csángó” népcsoportok: 

 hétfalusi csángók (Brassói szászok jobbágyai) 

 gyimesi csángók (a Tatros völgyében a 17–18. századtól) 

  moldvai székelyes csángók (főleg a 18. század vége) 

  bukovinai székelyek (falvaik: Fogadjisten, Istensegíts, Andrásfalva, Hadikfalva, 

Józseffalva; áttelepítésük Magyarországra: 1. al-dunai székelyek telepítése 1883-

ban: Hertelendyfalva, Sándoregyháza, Székelykeve; 2. a századfordulón Hunyad 

megyébe telepített ún. „dévai csángók”; 3. a II. világháború idején Bácskába, majd 

onnan Nyugat-Magyarországra [Tolna, Baranya] telepített bukovinai székelyek). 

A székelyek a 17. századig megőrizték a türk típusú, ún. „székely rovásírást”. A székely 

népi kultúrának leginkább a szellemi része (folklór) kutatott, a népi kultúra más részeit kevésbé 

ismerjük.  

 

MEZŐSÉG 
 Mintegy 300 település román, magyar és (régebben) szász lakossággal. Jellegzetes 

magyar települése Szék (a 13–18. század között kiváltságos város volt). Vásáros központja: 

Mócs. 

 A középkorban magyar lakossága van, ami a 16–17. században megfogyatkozik, a 

Mezőség elrománosodik, ma a magyarság itt mindenütt szórványban él. 

 Népi kultúrájukat a 20. század második felében fedezte fel a magyar néprajztudomány 

(zene, tánc – Lajtha László, Kallós Zoltán, Martin György gyűjtései). 

 

KALOTASZEG: 

Negyven részben vagy egészen magyarlakta település. Református lakossága van, csak 

két falu (Jegenye, és zömmel Kisbács) katolikus. Központja: Bánffyhunyad. Nevezetes falvai: 

Magyarvista, Gyerővásárhely, Méra, Körösfő, Magyargyerőmonostor, Magyarvalkó, 

Kalotaszentkirály stb. 

A magyarság itt települt meg a legkorábban Erdélyben. A magyar lakosság a 17. század 

háborús viszonyai közepette (Várad eleste – 1660: II. Rákóczi György lengyelországi hadjáratát 

megtorló török-tatárdúlás stb.) gyérült meg. 

A Kalotaszeg népművészetének (építkezés, fafaragás, hímzés, viselet) felfedezése a 

századfordulón nagy hatással van a népi kultúra megítélésére. Kalotaszeg népművészete ihlette 

Kós Károly építészeti, grafikai és iparművészeti munkásságát. A Kalotaszeg népi kultúrájáról 

lásd Jankó János, Kós Károly, Kallós Zoltán, Martin György, Vasas Samu műveit. 

 

SZILÁGYSÁG 
A középkorban magyar lakosságú, a románok a 16. században költöznek be, a 18. 

században néhány német község is keletkezik. A magyar falvak etnikailag homogének. Kisebb 

tájai: Kraszna vidéke, Berettyó-mente, Tövishát.  

 

TOROCKÓ ÉS TOROCKÓSZENTGYÖRGY 

Vasbányászat -és feldolgozás a középkorban. A lakosság zöme 11. századi eredetű 

magyar etnikum. 

 

V. Moldvai csángók 
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Lásd külön vázlatban A moldvai csángók vallásos folklórja című tematikus egységben! 

 


