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Bevezetés 

A nyelvatlaszok a nyelvészet mellett a néprajzi, a település- és 
népiségtörténeti és a helytörténeti kutatások számára is egy-
aránt megbízható források. A széles körű felhasználási lehető-
ségek ellenére azonban a dialektológiai atlaszokkal kapcsola-
tos szakirodalomban és a kiadványok bevezetőiben rendre a 
„könyvtárak polcain porosodás”, a „rozsdatemető”, „kihaszná-
latlanság”, „holt tőke” sarokpontokkal találkozunk, a bennük 
rejlő lehetőségekre felhívó, féltő gondoskodás mellett (a tel-
jesség igénye nélkül l. például DEME 1999, 2004, HEGEDŰS 
2004, 2008, JUHÁSZ 2007, KISS 2006). Ha mi magunk tekin-
tünk rá a kurrens irodalomra, bizonyos magyar régiókhoz tar-
tozó atlaszok használatának, digitalizálásuknak rendkívül ör-
vendetes erősödése mellett változatlanul hiányérzetünk is 
maradhat. Amíg az erdélyi vagy a felvidéki területen az utóbbi 
szűk 10 évben is jelentek meg atlaszok vagy kerültek be integ-
rált adattárakba teljes anyagukkal együtt, addig a magyar 
nyelvterület nyugati felén lévő atlaszok láthatóan kisebb súly-
lyal voltak jelen.  

E doktori disszertáció a Duna észak–déli vonalától nyu-
gatra fekvő 12 dunántúli és egy felvidéki magyar nyelvatlasz 
áttekintését, elhelyezését az összes magyar dialektológiai at-
lasz sorában; valamint az atlaszokban foglalt nyelvi adatokra 
épülő esettanulmányok elvégzését tűzte ki célul.  

A területi szempontú határok kijelölésén túl további szű-
kítő feltételt jelent a nyelvatlaszokhoz való hozzáférés lehető-
sége: jelenleg csak a nyomtatásban megjelent, és ezért bárki 
számára elérhető kiadványokat veszem számba. Ezek ugyanis 
azok, amelyek a szélesebb szakmai közönség és a szomszédos 
tudományterületek művelőihez is biztosan elérhetnek, érdek-
lődésükre számot tarthatnak, és amelyektől e magasabb szintű 
láthatóságuk miatt elsősorban várhatjuk, hogy forrásként be-
épülnek a kutatásokba. A dolgozatban vizsgált nyelvatlaszok 
az alábbiak: MNyA., RMNyA., SzilA., SzNySz., CsángA., 
HéftA., NyvA., KKSzASz., HVMA., MurA., ŐHA., SZA., 
ÁllSA., ZsA., OrmAm., JBarA., SzlavA., SMA., JBánA., 
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JSzA., SzerA., BNyA., MedvA., NybA., KárpA., HHNyA; 
melyek közül a Dunától nyugatra helyezkednek el: ÁllSA., 
HVMA., SzlavA., JBarA., MurA., KKSzASz., MNyA., 
NyvA., OrmAm., ŐHA., SMA., SZA. és ZsA.  

A Duna észak–déli vonalától nyugatra fekvő nyelvatlaszok 
áttekintése 

A dialektológia, s így a nyelvföldrajz területén is alapvető és 
sokrétű változások mentek végbe a XX. század második felé-
től kezdődően. Ezek a változások több szempontból is érintet-
ték a magyar nyelvatlaszok készítési és megjelenítési körül-
ményeit, befolyásolva a ma rendelkezésünkre álló 
feldolgozási, vizsgálati lehetőségeket.  

A fejlődés egyik sarokpontja a tudományterületen belül 
zajló szemléleti változás, a szociolingvisztika és a dialektoló-
gia egymásra találása (l. KISS 1999). A vizsgálatba bevont 
nyelvatlaszok megjelenését felölelő több mint fél évszázadban 
a technikai környezet is hatalmas változáson ment keresztül. A 
számítógépes dialektológia fejlődésének köszönhetően az 
1990-es évek végétől jelentős mértékben szélesedtek ki a gyűj-
tött adatok rögzítésének, feldolgozásának, rendezésének és 
visszakereshetőségének lehetőségei. Az idő előrehaladtával 
egyre kifinomultabb módokon vált lehetővé mind a kiadvány-
ok készítése, mind az atlaszok utólagos digitalizálása, valamint 
nagyobb digitális mennyiség esetén átfogóbb elemzésük (átfo-
góan l. BÁRTH M. – VARGHA szerk. 2011, BODÓ–VARGHA 
2008). A tudományterületen belüli és a technikai-módszertani 
változások mellett további befolyásoló tényezők a XX. század 
második felétől kezdődően egyre gyorsabb tempóban zajló 
társadalmi változások. Ilyenek például a tipikus nyelvjárási 
jelenségeket korábban nyelvében híven őrző paraszti-
földműves réteg helyzetének fokozatos átalakulása, a falvak 
nyelvhasználati variációjának a megnövekedése, valamint a 
megváltozott külső tényezők, a rádió, a televízió, illetve a 
mobilkommunikáció, az internet elterjedése (vö. KISS 1999, 
2006). E változások az adatközlők életkörülményeiben men-
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nek végbe, jelentősen befolyásolva a nyelvhasználatukat. 
Mindebből következik, hogy a megfelelő, a tipikus nyelvjárási 
jelenségeket őrző adatközlők kiválasztásánál ma már nehezebb 
dolga van a kor gyűjtőinek, mint volt az elődeinek, s emellett 
kell azon sokrétű elvárásoknak is megfelelniük, amiket a dia-
lektológia mai álláspontja megkíván.  

Ha több nyelvatlaszra alapozunk vizsgálatokat, az atla-
szok földrajzi elhelyezkedésén túl további, a nyelvi adataikat 
alapvetően meghatározó szempontokat is figyelembe kell ven-
nünk. Ezek az alábbiak: 1. a keletkezési idő és a gyűjtési-
készítési módszertan, 2. a gyűjtési hely, 3. az adatközlők, 4. a 
címszavak és 5. az adatminősítés. A gyűjtési helyhez és a cím-
szavakhoz kötődően az értekezés mellékletében kapott helyet a 
26 magyar nyelvatlasz egyesített kutatópont-hálózata (1. szá-
mú melléklet) és az egyesített címszójegyzék (2. számú mel-
léklet). A 26 magyar nyelvatlasz átfogó vizsgálatai alapján a 
Dunától nyugatra fekvő atlaszokat az alábbiak jellemzik.  

Az atlaszok keletkezési intervalluma az 1950-es évektől, 
a nagyatlasz és az ŐHA. szakmai-módszertani alapokat is 
lefektető gyűjtési-megjelenési idejétől a 2000-es évek elejéig 
terjed. Módszertani szempontból megállapítható, hogy a nagy-
atlasz és VÉGH JÓZSEF regionális atlasza lefektette irányelvek-
hez és ajánlásokhoz alkalmazkodtak a későbbi kiadványok. A 
gyűjtési terület kijelölésekor a nyelvjárási jelenséghatárok 
figyelembevételével majdnem mindenhol találkozunk, és a 
hívómondatok kiválasztásában is hangsúly került az egyező 
törzsanyag biztosítására, kisebb mértékben a helyi sajátossá-
gok gyűjtésére. Ebből a szempontból mindössze a három spe-
ciális szókincsű célatlasz (ÁllSA., HVMA., KKSzASz.)  tér el 
a többi regionális atlasztól. 

Nagyobb különbségeket mutatnak az atlaszok, ha a szer-
zőiket, szerkesztőiket vesszük számba. Míg az egykori jugo-
szláviai terület gyűjtési és készítési szempontból egy, a romá-
niai régió több, de egymással szorosan együtt dolgozó kutató 
munkájához kötődik, addig a Duna észak–déli vonalától nyu-
gatra fekvő atlaszoknál sok szerzővel számolhatunk. A gyűjté-
si idők közötti eltérések sem tették lehetővé, hogy szoros 
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együttműködésben készüljenek a kiadványok, valamint egy 
közös bázist, összetartó helyet, például egy tervező és irányító 
intézményt nem figyelhetünk meg. A szerzőként jegyzett ki-
adványok közül egyedül KIRÁLY LAJOS nevéhez fűződik két 
atlasz (az ÁllSA. BALOGH LAJOSsal, valamint önállóan a 
SZA.), illetve az egykori Jugoszláviához kötődő magyarlakta, 
Dunától nyugatra eső vidéken PENAVIN OLGÁhoz kapcsolódik 
három (a MurA., a JBarA. és a SzlavA.). 

A térképlapok felépítésének struktúrája egységes, a gyűj-
tési területet a kutatópontokkal ábrázoló rajz – jellemzően – 
felett vagy alatt a címszót és a hívómondatot látjuk. A térké-
pek két kivétellel nyomtatottak, a mellékjelek pontosan tapad-
nak a vonatkozó karakterhez, míg a HVMA. és a KKSzASz. 
írógépelt, szerényebb technikai megoldásokkal.  

Az adatközlők kiválasztása és a tőlük gyűjtött adatok tér-
képes megjelenítésének módja, az adatminősítés két erősen 
összefüggő terület. Amennyiben nem csak a faluátlagot gyűj-
tik az atlasz készítői, hanem differenciáltan több csoportot 
kívánnak áttekinteni, szükségessé válik a térképlapokon az 
adatokat a társadalmi érvényükkel vagy mozgási irányukkal 
együtt jelölni. Ennek azonban gátat szabhatnak a technikai 
lehetőségek. A Duna észak–déli vonalától nyugatra fekvő 
nyelvatlaszok általában igazodnak a nagyatlasz és a VÉGH 
JÓZSEF regionális atlasza lefektette alapokhoz és ajánlásokhoz, 
több korosztályt is megkérdezve, illetve az adatok változási 
irányát is minősítő jelekkel jelölve. Ezek között nagy eltérések 
nincsenek, az adatminősítés mindössze két írógépelt célatlasz-
ból, a HVMA.-ból és a KKSzASz.-ből hiányzik.  

A gyűjtési terület lefedettsége, a kutatópontok száma 
szempontjából Magyarországon belül sokkal jobban feldolgo-
zott a Duna észak–déli vonalától nyugatra fekvő, mint a keleti 
terület. Előbbin kilenc (MNyA., KKSzASz., HVMA., ŐHA., 
SZA., ÁllSA., ZsA., OrmAm. és SMA.), utóbbin a nagyatlasz-
szal együtt mindössze két kiadvány (MNyA. és HHNyA.) 
vizsgálódik. Ha régiókban és nyelvjárási területekben gondol-
kodunk, a határon túli – NyvA., MurA., JBarA., SzlavA. – 
atlaszokkal együtt az egyesítési munkálatok után 563 egyedi 
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településhez jutunk, összesen pedig 17%-uk ismétlődik leg-
alább egyszer, vagyis szerepel kettő vagy annál több atlaszban. 
Ez az arány magasnak mondható, Romániában ez az arány 
mindössze 9%, 548-ből 52 település.  

A Dunától nyugatra fekvő területen a Nyugat- és Dél-
Dunántúlon a legmagasabb a nyelvatlaszos lefedettség. Ennek 
több oka van: a nyelvjárási jelenséghatárokra kijelölt kutató-
pontok és a gyűjtők személyes kötődése mellett az is, hogy a 
legmagasabb kutatópontszámú regionális nyelvatlaszok gyűj-
töttek ott adatokat. 

A teljes magyar nyelvterületet átfogó MNyA.-nak egye-
dül a muravidéki nyelvatlasszal nincs közös kutatópontja, 
vagyis kijelenthető, hogy a gyűjtési terület kijelölésekor a 
regionális atlaszok tartották magukat a nemzeti és regionális 
atlaszok készítésére tett ajánláshoz (vö. ŐHA. 52).  

Az egyesített kutatópont-hálózat melletti másik alaptáblá-
zat a nyelvatlaszok térképeinek címszavait rendszerező egyesí-
tett címszójegyzék. A következetes logika mentén végigvitt 
atlaszegyesítési munkálatok után (módszertanára l. HEGEDŰS 
2008: 17–29., 2016; SZABÓ 2012) a magyar nyelvterület nyu-
gati felén egy 2377 egyéni címszót számláló listát kapunk. E 
vezérszóknak azonban a közel 75%-a csak egy atlaszban for-
dul elő, ami sokkal magasabb, mintha a teljes magyar hálóza-
tot néznénk (62%). Mivel magyarázható ez? Elsőként az atla-
szok jellegével: mindhárom regionális tájatlaszunk a Duna 
észak–déli vonalától nyugatra fekvő területhez kötődik. Má-
sodsorban a készítési módszerekkel és a szerzők, szerkesztők 
közötti laza kapcsolattal: amíg a magyar nyelvterület többi, 
nagyobb régiójában az azonos szerző(k)nek vagy a központi 
irányításnak köszönhetően minden szempontból egységesebb 
kiadványok készültek, addig a Duna észak–déli vonalától nyu-
gatra fekvő területen ez a címszóállományra is befolyással 
lévő összetartó erő hiányzott.  

A több atlaszban is előforduló címszavak közül a 12 du-
nántúli és egy felvidéki atlasz esetében az 5-ös ismétlődést 
célszerű vízválasztónak tekintenünk. Ha öt vagy annál több 
atlaszban is kikérdezték a hívómondatot, akkor a nagyatlasz és 
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a három egységes PENAVIN-atlaszon kívül is előfordul leg-
alább egy kiadványban. A legalább öt kiadványban megtalál-
ható címszavak az alábbiak:  

– Ötször: bírótól, címere (a kukoricáé), csimasz, disznó-
csorda, fürödni, gabonakereszt, gereben, gunárzik, halánték, 
hápog 1 (kacsa), hétfő, idő 1 (időjárás), iskola, jön, kétfülű 
kosár, könnyű, körte, kulcsot, lepke, megyünk, mondja 1, övé, 
párnatok, péntek, sehol, sündisznó, szakajtó, szú, tejből, ubor-
ka, ütötte, vánkos 1, varangyos béka, zsebe.  

– Hatszor: borotva, burgonya, csutka 1 (kukoricáé), dió, 
egres, eresz 1, gatyakorc, koldus, meghív, nagykacs, naprafor-
gó, polyva 2 (a kukoricáé), szemölcs, testvérét, vakondok, visít 
1 (disznó), zsírosbödön 1.  

– Hétszer: disznósajt, fejőedény, gácsér, ing, jövök, létra, 
megyek, őket, petrezselyem, szénvonó, szövőszék.  

– Nyolcszor: borítólevél (kukoricáé), csalán, fészektojás 
1, kenyér, töpörtyű, üzekedik 2 (tehén), vonít.  

– Kilencszer: cicerél 1 (kakas).  
A vizsgált területen a legmagasabb ismétlődés a kilences 

együttállás, amelyet a MNyA., a NyvA., a MurA., az ŐHA., a 
SZA., az ÁllSA., a JBarA., a SzlavA. és a SMA. ad össze. A 
magas egyezéseket mutató címszavaknál megfigyelhetjük, 
hogy többségük a hagyományos paraszti élet szókincsének 
része, egyértelműen utalva ezzel az atlaszok fő fogalmi-lexikai 
gyűjtőkörére is.  

 
A Duna észak–déli vonalától nyugatra fekvő nyelvatlaszok 
vizsgálati lehetőségeiről 

Az atlaszokban fellelhető nyelvi adatok és a kódoláskor, inde-
xáláskor melléjük csatlakozó járulékos információk mennyisé-
géből könnyen belátható, hogy 26, vagy akár csak 13 nyelvat-
lasz adatainak az átfogó, mindenre kiterjedő feldolgozása és 
kereshetővé, összevethetővé tétele hagyományos módon nem 
valósítható meg. Az ilyen, elsődlegesen nyomtatásban megje-
lent kiadványok esetében a megoldást a kötetek utólagos digi-
talizálása és feldolgozása jelentheti.  
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A számítógépes dialektológia „[…] felfogható egy nyel-
vészeti módszerként, a feladatok megközelítési és hatékony 
megoldási módjaként, amely a terepmunka előkészítésétől az 
adatok informatizálásán és feldolgozásán keresztül az elemzé-
sig segíti a kutatást megfelelő nyelvészeti technológiák terve-
zésével, fejlesztésével és alkalmazásával” (VÉKÁS 2007: 289), 
továbbá e terület alatt „[…] a dialektológiában használatos 
számítógépes adattárolási, bemutatási és feldolgozási eljárás-
módok összességét értjük” (KISS 2001: 141). Az eljárásmód fő 
célja a nyelvi adatok olyan állapotba hozatala, amelyben sok-
oldalú felhasználásuk és tartós rendelkezésre bocsátásuk bizto-
sítva van, valamint informatizált adattárak szerves alkotóele-
meiként azonos beviteli és kódolási technikákkal kerültek 
feldolgozásra. E nyilvántartási környezetből fakadóan a számí-
tógépes dialektológia segítségével a legtöbb eredményt a 
nyelvatlaszkészítés és a nyelvjárásmérés területén lehet elérni, 
mind az emberi erővel is elvégezhető feladatok gyorsabbá és 
pontosabbá tételével, mind a kutatási lehetőségek kiszélesíté-
sével.  

A számítógépes dialektológia jellegéből fakadóan mind a 
létrehozás technikai és környezeti, mind a feldolgozás több 
tudományterületet érintő volta miatt szoros kapcsolatban áll az 
informatikai lehetőségekkel és tendenciákkal. Elsősorban a 
nyilvántartás és tárolás területén az utóbbi évtizedben a könyv-
tár-informatika területéről több olyan tendencia és módszer 
indult el, amely hatással lehet, illetve támogathatja a nyelvi 
adatok informatizálását. A két legfontosabb a tudományos adat 
kutatási egységként megjelenése, valamint a nyílt hozzáférés, 
az Open Access.  

A dolgozatban közölt térképeket egy erre a célra fejlesz-
tett, MySQL adatbázisból dolgozó és Windows-rendszerekre 
optimalizált térképkészítő programmal generálom. A program 
platformfüggetlen, amelynek köszönhetően a szoftver az ösz-
szes olyan operációs rendszer alatt elindítható, ahol van telepí-
tett Java-futtató környezet (JRE). A térképek generálásához 
szükséges „település” háttértáblában csak a disszertáció meg-
írásához szükséges, a Duna észak–déli vonalától nyugatra 
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fekvő 13 nyelvatlaszbeli kutatópontot rögzítettük, a MNyA.-
ból csak a relevánsakat. Alapképként a Google Maps nézeteit 
használjuk, amelyen a főbb vízrajzi elemek és nagyobb telepü-
lések segítik a térbeli tájékozódást. Az elkészített térképeken a 
nyelvi adatok egy-egy településhez kötve jelennek meg. 
Amennyiben az adatok mennyisége vagy a vizsgálat jellege 
indokolja, adatkiírás helyett választható szimbólumokat hasz-
náló megjelenítés is.  

A disszertáció az alábbi címszavakról tartalmaz fonetikai, 
morfológiai és lexikai esettanulmányokat: kenyér, hamuval, 
csépelni, dorombol, juha. 

Az értekezés eredményei a nyelvföldrajzzal rokon szakte-
rületek számára is felhasználhatók, például a névföldrajzi 
vizsgálatok egyik forrásaként is megjelenhetnek. A nyelvat-
laszok létrejöttét nem névtani szempontok és igények motivál-
ták, de ettől függetlenül kisebb mértékben tartalmaznak névtu-
dományi szempontból releváns adatokat. Ezekről az adatokról 
egy összefoglaló táblázat és két névföldrajzi térkép zárja a 
fejezetet. 
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