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A SZÁMÍTÓGÉPES DIALEKTOLÓGIA
MAGYAR VONATKOZÁSAI*

1. A számítógépes dialektológia fogalma
Empirikus tudományként a dialektológia is hangsúlyosan támaszkodik a kutatón kívüli 
világból érkező adatokra, forrásokra. Vizsgálatának tárgya, a nyelvjárások, a XX–XXI. 
században a legtöbb országban jellemzően beszélt formában élnek, ezért az elemzések-
hez szükséges korpusz kialakításához mindenkor szükséges a céloknak és lehetőségeknek 
megfelelő gyűjtési és feldolgozási módszertan kialakítása. A gyűjtött nyelvi adatok rög-
zítésének, tárolásának és feldolgozásának kérdésköre mindig összhangban kell legyen a 
folyamatosan változó technikai környezettel: a gyűjtés és rögzítés során kiaknázható tech-
nikai lehetőségekkel, a feldolgozási cél szempontjából állított elvárásokkal, a vizsgálatok-
hoz szükséges informatikai műveletek (statisztikai elemzések, csoportosítások, térképre 
vetítés, sorba rendezés) elvégezhetőségével.1
 A számítógépes dialektológia „[…] felfogható egy nyelvészeti módszerként, a felada-
tok megközelítési és hatékony megoldási módjaként, amely a terepmunka előkészítésétől 
az adatok informatizálásán és feldolgozásán keresztül az elemzésig segíti a kutatást meg-
felelő nyelvészeti technológiák tervezésével, fejlesztésével és alkalmazásával”2, továbbá 
e terület alatt „[…] a dialektológiában használatos számítógépes adattárolási, bemutatási 
és feldolgozási eljárásmódok összességét értjük”.3 Az eljárásmód fő célja a nyelvi adatok 
olyan állapotba hozatala, melyben sokoldalú felhasználásuk és tartós rendelkezésre bo-
csátásuk biztosított, valamint informatizált adattárak szerves alkotóelemeiként azonos 
beviteli és kódolási technikákkal kerültek feldolgozásra. E nyilvántartási környezetből fa-
kadóan segítségével a legtöbb eredményt a nyelvatlaszkészítés és a nyelvjárásmérés terüle-
tén lehet elérni, mind az emberi erővel is elvégezhető feladatok gyorsabbá és pontosabbá 
tételével, mind a kutatási lehetőségek kiszélesítésével.

* Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar nyelvészet oktatási program 2016. június 15-i 
doktori szigorlatán a Szociolingvisztika-dialektológia alprogram keretében elhangzott előadás szakterületi 
összefoglalója. A dolgozathoz nyújtott értékes észrevételeiért köszönettel tartozom Juhász Dezső professzor 
úrnak.
1 Vö. Bodó Csanád – Vargha Fruzsina Sára: Régi nyelvatlaszok – új módszerek. = Magyar Nyelv, 104. évf. 
2008. 3. sz. 335–351. p.
2 Vékás Domokos: Számítógépes dialektológia. = V. Dialektológiai Szimpozion. Szerk. Guttmann Miklós – 
Molnár Zoltán. Szombathely, Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszék. 2007. 289. p.
3 Kiss Jenő: A számítógépes dialektológia. = Magyar dialektológia. Szerk. uő. Budapest, Osiris. 2001.     
141. p.
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2. Fejlődése
A nyelvatlaszokban foglalt adatok matematikai-statisztikai feldolgozásának terve 1971-
ben fogalmazódott meg először Jean Séguy francia romanista nyelvész munkásságában, 
aki a nyelvjárások osztályozását igyekezett a numerikus klasszifikáció módszerével elvé-
gezni. Próbálkozása az adatkezelés szintjén maradt, a térképes megjelenítés igénye – össz-
hangban a technikai lehetőségekkel – még nem merült fel. E hagyományt folytatta az 
1980-as években Hans Goebl, a salzburgi Román Nyelvek Intézetének munkatársa, aki a 
francia, rétoromán és olasz nyelvatlaszok elemzéseiből 1984-ben három kötetet is meg-
jelentetett. Az 1990-es nemzetközi dialektológiai kongresszuson plenáris előadást tartott 
a témában, valamint e konferencián jelentkezett először külön szekcióval a számítógépes 
dialektológia.4
 Magyarországon Kelemen József  vetette föl elsőként az 1960-as évek közepén A 
magyar nyelvjárások atlaszának számítógépre vitelét, de az akkori technikai lehetőségek 
a befektetett munkát megtérülő módon még nem tették lehetővé. Az 1980-as években 
Simon Zoltán a kanadai Vancouverben végezte el a nagyatlasz 100 kiválasztott szaván a 
395 kutatópontot felölelő azonosságokra-különbségekre fókuszáló összehasonlító elem-
zést, mellyel 38 nyelvjárási egységet állapított meg. Ezek összhangban voltak Imre Samu 
osztályozásával. A számítógépes dialektológia Magyarországon kézzelfogható módon 
1991-ben indult Balogh Lajos és Kiss Gábor révén,5  de az áttörést Vékás Domokos 
Bihalbocs nevű, mai napig meghatározó szoftverének 1996-os elindulása hozta. Egy or-
szágos összefogással készülő adatmegőrző, -feldolgozó és -szolgáltató adatbázis elméleti 
alapjait Juhász Dezső, Radványi Péter és Vékás Domokos tette le 2000-ben megjelent 
tanulmányukban.6 Hegedűs Andrea doktori értekezésében7 felvázolja az egyesített számí-
tógépes magyar nyelvatlasz (ESzA.) működési elvét és a betöltendő szerephez szükséges 
háttérmunkálatokat,8  de ez egyelőre a kezdeményezés állapotában maradt.

4 Balogh Lajos – Kiss Gábor: A magyar nyelvjárások atlaszának számítógépes feldolgozása. = Társadalmi 
és területi változatok a magyar nyelvben. Szerk. Kontra Miklós. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete. 
1992. 5–17. p.; Kiss Jenő: Megnyitó a nyelvjárási és névtani adatfeldolgozásról szóló Hangok – helyek konfe-
rencián. = Hangok – helyek: Tanulmányok dialektológiai adattárak és helynévtárak számítógépes feldolgozá-
sáról. Szerk. Bárth M. János – Vargha Fruzsina Sára. Budapest, ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor 
Intézet. 2011. 7–10. p.; Vékás Domokos i. m. 289–293. p. 
5  Bővebben l. Balogh Lajos – Kiss Gábor i. m. 
6 Juhász Dezső – Radványi Péter – Vékás Domokos: Egy dialektológiai adatbázis és elektronikus prezen-
tációs rendszer alapvetése. = Magyar Nyelv, 96. évf. 2000. 1. sz. 47–58. p
7 Hegedűs Andrea: Nyelvföldrajzi vizsgálatok a romániai magyar nyelvterületen az egyesített atlaszok fel-
használásával. Doktori disszertáció. Budapest, ELTE BTK. 2008.
8 Hegedűs Andrea i. m.: 5–51. p.



23

A számítógépes diAlektológiA mAgyAr vonAtkozásAi

2.1. Informatizálás
A számítógépes dialektológia egyik központi fogalma és teendője az informatizálás. A di-
gitalizálás szakterületén ismert analóg-digitalizált-digitális skála mentén az informatizálás 
a legmagasabb kategóriát testesíti meg, melyben az egyes objektumokhoz (nyelvi adatok) 
egyértelműen kötődnek a meghatározott, rá jellemző információk. A dialektológia terü-
letén a nyelvjárási adat a „területi kötöttségű nyelvi adat”, míg az informatizált nyelvjárási 
adat a „kódolt, területi kötöttségű olyan nyelvi adat, amely számítógépes rendszerben 
tárolható, kereshető, elérhető, megtekinthető, illetőleg automatikusan átalakítható, más 
informatikai környezetbe is átemelhető, és akár bonyolult szempontok szerint feldolgoz-
ható az e célra fejlesztett programok segítségével”,9 valamint amennyiben lehetséges, 
kapcsolódik hozzá a hangfelvétel is.10

 Ezzel összhangban alapvetően kétféle módon tehető a nyelvjárási adat informatizálttá: 
a nyomtatottként már megjelentek esetében digitalizálással; a gyűjtött nyelvi adat elsőként 
ilyetén feldolgozásával, majd nyomtatott formában csak utólag megjelentetésével (esetleg 
meg sem jelentetésével). A nyomtatottból informatizáltat készítő módszer a klasszikus 
értelemben vett digitalizálás, amikor egy papíralapú dokumentumból egy adatok szintjéig 
menő, több szempont szerint kódolt, elemezhető és visszakereshető digitális változat 
születik. A tájszótárak,11  a korábban felvett élőnyelvi anyagokból összeállítandó „Magyar 
Népnyelvi Hangtár”12  és általában a hangzó felvételek13,  valamint a nyelvatlaszok közül 
az utóbbiak informatizálása területén sikerült nagyobb eredményeket elérni,14 elsősorban 
az 1996-ban indult fejlesztésű Bihalbocs nevű szoftvernek (http://www.bihalbocs.hu) 
köszönhetően (párhuzamos fejlesztésre és vizsgálati módszerekre l. pl. P. Lakatos szerk. 
2012).15 Ilyen típusú rögzítés esetén a nyomtatott szöveg, és ha rendelkezésre áll, a hangzó 
anyag az elsődleges, melyet a megfelelő kódolási technikákkal ellátva kell szoftveresen 
rögzíteni, majd hozzákapcsolni a hangzó anyagot. Ha elsődlegesen informatizálva kerül 
feldolgozásra a nyelvi adat, a sorrend megfordul, s a hangzó szöveg alapján készített 
leirat, kódolás, majd feldolgozás útján készített térképek, jelentések válnak felhasználha-
tóvá az elemzésekben.

9 Kiss Jenő 2001. i. m.: 141–142. p.
10 Vö. Vékás Domokos i. m.: 289–290. p.
11 Kiss Jenő: Az első tájszóközlésektől az egyesített digitális tájszótárig. = Magyar Nyelvőr, 132. évf. 2008. 
1. sz. 27–36. p.
12 Sebestyén Árpád: Egy nyelvészeti tartozásunk – tudománytörténeti háttérrel. Gondolatok egy magyar 
népnyelvi hangtárról. = Magyar Nyelv, 95. évf. 1999. 1. sz. 1–9. p.
13 Juhász Dezső: A dialektológia számítógépes támogatása. Rövid hazai körkép. = Magyar Nyelvjárások, 52. 
évf. 2014. 57–64. p.
14 Vö. Bodó Csanád – Vargha Fruzsina Sára i. m.; Juhász Dezső i. m.
15 P. Lakatos Ilona szerk.: Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén: többdimenziós nyelvföldrajzi 
térképlapok tanúságai. Budapest, Tinta Könyvkiadó. 2012. 141. p.
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2.2. A kódolás
Az informatizálás, digitálissá tétel szempontjából kulcsfontosságú a kódolás, melynek 
segítségével a számítógép nyelvére lefordíthatók, valamint a későbbiekben egy közös 
szempontrendszer szerint rögzíthetők és nyilvántarthatók az azonos nyelvi-hangtani je-
lenségek, variánsok. A kódolás első szintje a fonetikus átírás, amely megőrzi az eredeti 
közlés minden hangszínvariánsát, a második szintje a szavak fonológiai, morfológiai vagy 
lexikális markerekkel való ellátása. Az alaki változatosság tükröztetésének részletessége 
a felhasználón is múlik, így ugyanazon anyagból különböző jellegű és finomságú térké-
pek készíthetők, illetőleg ugyanazon probléma szűkebb vagy bővebb mintán tanulmá-
nyozható.16  A saját, géppel olvasható „kódrendszer” kidolgozása minden olyan esetben 
szükséges, amikor a rendelkezésre álló karakterkészletből hiányzó írásjeleket is tartalmaz 
a digitalizálandó szöveg, vagy a nyelvi adatokhoz kapcsolódó járulékos információkat is 
ki kívánunk fejezni (pl. hangzó kiesését vagy az adatközlőre vonatkozó ismérveket). E 
feladat tipikusan a szöveg- és forráskiadásokat érinti, ezért a dialektológia mellett pl. a 
nyelvtörténetben17,  a néprajzban18  vagy a történettudományban19 is gyakorta kell megol-
dást, saját adatbázis-építési, átírási-kódolási rendszert kitalálni. 
 A dialektológiában Balogh–Kiss rendszere szerint20 A magyar nyelvjárások atlasza szá-
mítógépes feldolgozása során a mellékjelek arab számokkal (pl. ha az illabiális ejtés jele a 
8-as, az ȧpȧ gépi rögzítése a8pa8) vagy a vizualitáshoz közelebb álló, a betűk magasságá-
val azonos szintre hozott mellékjelezéssel (pl. ȧpȧ helyett a.pa.) lennének helyettesíthe-
tők, a köznyelvitől eltérő fonematikus és morfológiai jelenségeket új jelek bevezetésével 
(pl. perjel) lehetne jelölni, míg az adathoz tartozó kutatópontot az átirat elé írva (pl. 412 
angyalbögyörő E-4: a 412. térképlap E-4-es pontjának adata) tüntetnék fel. Elképzelésük 
szerint a kódolás teljes körű megoldást biztosít, s egy hatékony „lekérdező rendszer”21 
képében megjelenik a feldolgozás-tárolás-felhasználás hármas harmadik tagja is. A Bihal-
bocs a nyelvjárási adatokat a Vékás Domokos által kidolgozott, a magyar egyezményes 
hangjelölési rendszernek megfelelő analitikus nyelvjárási kódrendszerben rögzíti, mely-

16 Juhász Dezső i. m.
17 L. pl. Dömötör Adrienne: Az ó- és középmagyar kori magánéleti nyelvhasználat morfológiailag elemzett 
adatbázisa. = Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben: A 7. Nemzetközi Hungarológi-
ai Kongresszus két szimpóziumának előadásai. Szerk. Fazakas Emese – Juhász Dezső – T. Szabó Csilla – Terbe 
Erika – Zsemlyei Borbála. Budapest–Kolozsvár, ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialek-
tológiai Tanszék – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. 2014. 11–21. p.
18  L. pl. Borsos Balázs: A magyar népi kultúra regionális struktúrája: a Magyar Néprajzi Atlasz számítógé-
pes feldolgozása fényében. I–II. Budapest, MTA Néprajzi Intézet. 2011. Különösen: 51–68. p.
19 L. pl. Borsos Balázs: A magyar népi kultúra regionális struktúrája: a Magyar Néprajzi Atlasz számítógépes 
feldolgozása fényében. I–II. Budapest, MTA Néprajzi Intézet. 2011. Különösen: 51–68. p.
20 L. pl. Zólyomi Gábor: Digitális ókor: az asszíriológia és az internet. = Magyar Tudomány, 176. évf. 2015. 
4. sz. 425–429. p
21 Balogh Lajos – Kiss Gábor i. m.: 10. p.
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ben a mellékjeleket egyesével rakják ki az alapjelre. Ennek köszönhetően viszonylag kis 
számú elem használatával bármilyen alapjel-mellékjel kombinációt egyszerűen létre lehet 
hozni, ugyanakkor a programban el is lehet tüntetni a fonetikai finomságokat jelző mel-
lékjeleket, ezzel egy elnagyoltabb, de alkalmanként mégis szemléletesebb összkép megraj-
zolását téve lehetővé. A hangfájlokból történő lejegyzés során a hangrészletek megszólal-
tathatók és oszcillogramként (hullámformában) megjeleníthetők, a lejegyzés és a hangfájl 
szinkronizálása pedig a hangfájlok vonatkozó időpillanataira mutató szövegbeli időzítési 
markerekkel megoldott.22 
 A nyelvi adatok kódolásának egyik standard feladata szükség esetén a nyomtatásban 
megjelent lejegyzés összhangba hozatala az adatbázis feldolgozási szabályaival. A nyelvat-
laszokban például a magyar egyezményes hangjelölés egyöntetű használta ellenére nem 
egységes gyakorlat mentén történt a hangjelölés (a diftongusokra l. Vargha 2015).23 E kü-
lönbségeket az adatrögzítés során ki kell küszöbölni, mert a hangjelölésben rejlő esetleges 
különbségek területi különbségekként realizálódhatnak a vizsgálatokban.

2.3. Az informatizált adatok vizsgálati módszerei, eredményei
A nyelvi adatok számítógépes rögzítése egy matematikai szempontú logikai rendszerbe 
illesztést feltételez, ezért az adatok feldolgozása során is e szempontok és lehetőségek 
kerülnek előtérbe. Az adattárban elérhető, a kívánalmaknak megfelelően kódolt szavak 
alapvetően kétféle módon dolgozhatók fel. A Hans Goebl nevéhez kötődő salzburgi 
iskola az egyes nyelvjárások közötti hasonlóság és különbségét mértékét a hagyományos 
atlaszlapokból elvont munkatérképek kvantitativ szintézisével végzi. Ebben a kutatópon-
tokhoz a vizsgált jelenség mértékét tükröző számok tartoznak, s a kutatópontok közötti 
megfelelések alapján színskálával jelölve készül el a hasonlóság mértékét mutató számsze-
rűsített térkép (részletes alapvetését l. Goebl 2006).24 A másik jellemző módszer a fone-
tikusan lejegyzett nyelvi adatok páronkénti összevetése és a távolság számszerűsítése egy 
matematikai eljárással, jellemzően a Levenshtein-algoritmussal. E módszerrel az adatok 
csoportosításának feladata mellőzhető, a számszerűsített eredményekhez jutás egy infor-
matikai algoritmusra bízható.25 Két teljesen azonos adat esetén a hasonlóság 100%, ha 
egyetlen közös hang sincs bennük, 0%. Az összevetések számszerűsített végeredménye 
egy hasonlósági mátrix, amely megmutatja, átlagosan milyen arányban mutatnak egyezést 
egymással az egyes kutatópontok adatai. Így bármelyik kutatópontról megállapítható, 

22 Bodó Csanád – Vargha Fruzsina Sára i. m.
23 Vargha Fruzsina Sára: Atlaszintegrálás és kvantitatív adatelemzés. = A nyelv dimenziói. Tanulmányok 
Juhász Dezső tiszteletére. Szerk. Bárth M. János – Bodó Csanád – Kocsis Zsuzsanna. Budapest, ELTE BTK. 
2015. 242–249. p.
24 Goebl, Hans: Recent Advances in Salzburg Dialectometry. = Literary and Linguistic Computing, vol. 21. 
2006. No. 4. 411–435. p.
25 Vékás i. m.: 290–291. p.
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hogy adatai mely kutatópontok adataival mutatnak nagyobb, illetve kisebb hasonlóságot 
(bővebben Heeringa tanulmányai nyomán l. Vargha 2015)26. 
 A salzburgi iskola készítette el a Visual DialectoMetry nevű szoftvert, mellyel azóta 
pl. ladin, toszkán és francia adatokat is feldolgoztak (l. a Dialektometrie Projekt területi 
aloldalain)27, valamint korábbi vizsgálatok újravégzésével kutatási eredményeket ponto-
sítottak (az északnyugat katalán dialektusokra l. Casassas–Rivadeneira 2009)28. Az Atlas 
Linguistique de la France (1902–1910) feldolgozása kapcsán elért eredményeikről és át-
fogó működési elveikről Goebl számol be.29  Atlaszok digitalizálásával, közös platformon 
kereshetővé tételükkel látványos eredményeket spanyol területen Aurrekoetxea ért el, aki 
a baszk nyelvatlasz (rövidítve: EHHA.) országhatárokon átívelő, több intézmény kutatóit 
összefogó elkészítésének és a térképek generálásának folyamatát ismerteti tanulmányá-
ban30,  és Perea, aki a katalán nyelvatlaszok digitalizálása és gazdaságossága mellett érvel 
mintegy 500 000 adat feldolgozásának tapasztalatai alapján.31  
 Magyar területen elsősorban a Bihalbocs nevű szoftver köré épülve készül a nyelvat-
laszok és hangzó anyagok informatizálása. A két legnagyobb címszóállománnyal dolgo-
zó nyelvatlasz digitálissá tétele jó hatásfokkal megtörtént, A magyar nyelvjárások atlasza 
nyomtatásban megjelent térképlapjainak informatizálása 2014-ben fejeződött be, A ro-
mániai magyar nyelvjárások atlasza (a továbbiakban: RMNyA.) – mely az első magyar 
nyelvatlasz, amely számítógép segítségével készült – nyomtatásban megjelent 3297 tér-
képlapjából 2837 informatizálva van, ebből 1516 térképlap informatizált változatának 
az ellenőrzése is megtörtént32  (az aktuális állapot l. alább). Vargha Fruzsina Sára szíves 
közlése alapján 2016 májusában a teljes kép az alábbi módon alakul:
 1. Informatizált atlaszok és szótárak: MNyA., A moldvai csángó nyelvjárás atlasza 
I–III. (az első két megjelent kötet és a kéziratban maradt harmadik kötet is, az adattár 
táblázatos formában CD-n publikálva jelent meg), Székely nyelvföldrajzi szótár (de az 
eredeti anyag nagyobbik fele továbbra is kéziratos atlaszlapok formájában van Kolozsvá-
ron), Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza (melynek érdekessége, hogy az elektronikus 

26 Vargha Fruzsina Sára i. m.
27 Dialektometrie Projekt – Salzburg. Elérhető: http://dialectometry.com, a hozzáférés ideje: 2016. má-
jus 8.
28 Casassas, Xavier – Rivadeneira, Marcela J.: New Insights into the Use of  VDM: Some Preliminary Stages 
and a Revisited Case of  Dialectometry. = Dialectologia: Revista Electrònica 2009. No. 2. 23–35. p.
29 Goebl, Hans: Dialectometry: Theoretical prerequisites, practical problems, and concrete applications 
(mainly with examples drawn from the „Atlas linguistique de la France”, 1902–1910). = Dialectologia, 2010. 
Special Issue 1. 63–77. p.
30 Aurrekoetxea, Gotzon: Basque linguistic atlas-EHHA: from speech to automatic maps. = Dialectologia: 
Revista Electrònica 2008. No. 1. 107–119. p.
31 Perea, Maria-Pilar: Mapping morphological and phonetic features of  Catalan: a general template for 
contemporary atlases and corpus. = Dialectologia: Revista Electrònica, 2008. No. 1. 121–135. p.
32 Vargha Fruzsina Sára i. m.: 242. p.
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adattár volt meg előbb, s ebből generálták az atlaszlapokat), Somogy-zalai nyelvatlasz, A 
szerémségi magyar szigetek nyelve.
 2. Részben informatizált adattárak: RMNyA. (javítva 1525 térképlap, az 5–8. kötetek 
teljesen, a többiből részlegesen. Az első két kötetből 144 darab, a többi kötetből javí-
tatlanul minden megvan), Szilágysági nyelvatlasz (200 térképlap), Szamosháti atlasz (22 
kérdőfüzet, 22 kutatópontról), Hétfalu nyelvjárási atlasza (gépelt adatbázis, de a többi 
adattárral ellentétben jelenleg nem használható).
 3. Hangos atlaszok: A moldvai csángó nyelvjárás atlasza (melyhez követéses vizsgálat 
is kapcsolódik)33, MNyA. beszélő atlasz, Csallóközi nyelvatlasz.
 Európán kívül a japán Inoue a japán szókincs standard nyelvváltozatából kiválasztott 
szavak nyelvjárási eloszlását, elterjedési távolságát faktor- és klaszteranalízissel vizsgálja. 
Újdonság a nyelvi jelenségek távolságának meghatározásakor a vasúti távolság tényező-
ként bevezetése, mely a jelenségek elterjedésében a valósághoz közelebbi értéket tükröz 
a légvonalbeli távolságnál34.  E módszerrel megállapítja, hogy Kiotó a rejtett eredeti kiin-
dulási központja a standard japán nyelvváltozatnak, s Tokió csak a XIX–XX. században 
került nyelvi szempontból előtérbe. Labov és munkatársai 2005-ben megjelent könyvük-
ben35 Észak-Amerika nyelvváltozatait vizsgálták, átfogóan bemutatva a dialektusok kiej-
tés- és magánhangzórendszerét. Művükben a hangzó anyag elsősségét hirdetik.

3. Külső hatások
A nagy mennyiségű és hiteles nyelvi adat kezelésének igénye szinte rákényszerítette a 
nyelvjárástant az új nyelvtechnológiai eszközök alkalmazására és fejlesztésére.36  Az ehhez 
szükséges anyagi és tudománypolitikai támogatás nélkül azonban fejlődése megtörhet, 
és leszakadhatunk a nemzetközi élmezőnytől.37  A számítógépes dialektológia jellegéből 
fakadóan mind a létrehozás technikai és környezeti, mind a feldolgozás több tudomány-
területet érintő volta miatt szoros kapcsolatban áll az informatikai lehetőségekkel és ten-
denciákkal. Elsősorban a nyilvántartás és tárolás területén az utóbbi évtizedben a könyv-
tár-informatika oldaláról az alábbi tendenciák és módszerek indultak el, melyek hatással 
lehetnek, ill. támogathatják a nyelvi adatok informatizálását.

33 L. Bodó Csanád: Követéses geolingvisztikai vizsgálat Moldvában. = V. Dialektológiai Szimpozion. Szerk. 
Guttmann Miklós – Molnár Zoltán. Szombathely, Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszék. 
2007. 37–47. p.; és uő.: A nyelvi változás vizsgálatának lehetőségei Moldvában. = Hangok – helyek: Tanulmá-
nyok dialektológiai adattárak és helynévtárak számítógépes feldolgozásáról. Szerk. Bárth M. János– Vargha 
Fruzsina Sára. Budapest, ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet. 2011. 33–59. p.
34 Inoue, Fumio: Geographical distance center and multivariate analysis of  the standard Japanese. = Dialec-
tologia, 2008. No. 1: 65–81. p.
35 Idézi Vékás i. m.: 291. p.
36 Vö. Juhász i. m.: 57. p.
37 Juhász i. m.; és Kiss Jenő: A magyar dialektológiáról tudományszociológiai megközelítésben. = Magyar 
Nyelv, 111. évf. 2015. 4. sz. 385–394. p.
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3.1. A tudományos adat mint kutatási egység
Az utóbbi évtized egyik fontos változása a tudományos adat előretörése, önálló, struktu-
rált formában a kutatók rendelkezésére bocsátandó, szabványos rendszerekben feldolgo-
zandó egységként megjelenése. A publikációk mennyiségének exponenciális növekedésé-
vel összhangban a tudományos adatok száma is rohamosan nő, amit a kutatók számának 
növekedése mellett az adatokat gyűjtő műszerek és számítógépek számának, valamint az 
adatgyűjtő képességüknek fejlődése is generál.38  Az adatok közzétételével a kutatás utó-
lag ellenőrizhetővé válik, valamint mód nyílik a másodfelhasználásra és a széles körben 
kutathatóságra. A téma aktualitását és jelentőségét jól jelzi, hogy a 2015-ben Budapesten 
megrendezett The International Group of  Ex Libris Users (IGeLU) konferencia nyitó 
plenáris előadása  is a tudományos adatok könyvtári-informatikai környezetben kezelésé-
ről szólt (Jan Brase, Head of  Research and Development, Göttingen State and University 
Library: Research data in library context).39  
 A tudományos adatok feldolgozására, metaadatolására és közzétételére különböző 
technikai lehetőségek állnak fenn. A választott nyilvántartási-tárolási rendszer eleve ma-
gában hordozza a szabványos feldolgozási formátumot is: ún. minősített repozitóriumok 
esetén ez a Dublin Core (DC), a fejlettebb könyvtári katalógusokban a  MARC, illetve 
annak különböző formái (MARC21, USMARC).  E két formátum megfeleltethető egy-
másnak, közöttük az adatkonverzió biztosított (vö. pl. az ELTE-n az Aleph integrált 
rendszer és az ELTE Digitális Intézményi Tudástár közötti kapcsolatot). Mindkettő vi-
lágszerte használt szabványos alap, de ebből fakadóan a magyar nyelvi adatok kódolására, 
metaadatolására szűkebb és előre definiált mezőrendszerük miatt jelenleg csak fejlesztés, 
illetve a helyi szabályozás megalkotása után lennének alkalmasak. A nyelvi adatok, és első-
sorban a hangzó szövegek tárolására és a visszakereshetőség szintjéig menő feldolgozásra 
jelen technikai környezetben a repozitóriumok (szövegek és hangzó anyagok archiválá-
sára szolgáló nyílt forráskódú, egyedi azonosítást biztosító dokumentumszerverek) jó 
választásnak bizonyulhatnak a felmerülő technikai, jogi kérdések40 tisztázását követően.

38 Holl András : Információáradat és hullámlovaglás. = Magyar Tudomány, 174. évf. 2013a. 4. sz. 473–
478. p.
39 Brase, Jan: Research data in library context. [Nyitó plenáris előadás a 10. IGeLU konferencián.] 2015. 
Elérhető: http://igelu.org/wp-content/uploads/2015/08/Brase-IgeLu.pdf, a hozzáférés ideje: 2016. május 
12.
40 Vö. Kontra Miklós: „A nyelvészet eltűnhet” (Walt Wolfram) – és a nyelvi adatok? = Elmélet és empíria 
a szociolingvisztikában. Szerk. Kontra Miklós – Németh Miklós – Sinkovics Balázs. Budapest, Gondolat 
Kiadó. 2013. 253–269. p., különösen: 263–265.
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2.2. Az Open Access
A tudományos szakirodalomhoz való nyílt hozzáférés (Open Access, a továbbiakban  
OA) igényét 2001 végén Budapesten fogalmazták meg (Budapest Open Access Initia-
tive). Az OA célja a publikációk szabad közzétételével a kutatási eredmények hozzáférhe-
tőségének növelése, az adatbányászat lehetőségének megteremtése.41  Magyarországon a 
Magyar Tudományos Akadémiával fennálló munkaviszony (vö. 27/2012. (IX. 24.) elnöki 
határozat A tudományos művek nyílt hozzáférésű közzétételének irányelveiről) és pályá-
zati rendszerek (pl. MTA KFB kiírásai, akadémiai kutatócsoportok, NKFIH-pályázatok) 
esetén is elvárt a kutatási eredmények OA-típusú közzététele. A tudományos adatok OA 
közzétételi kötelezettsége nemzetközi szinten egyre szélesebb körben jelenik meg, az Eu-
rópai Unió Horizon 2020 programja már kötelezővé fogja tenni a nyílt hozzáférést,42  az 
Egyesült Államok kormányzatának Open Access kezdeményezésében (Holdren memo-
randum) pedig szintén szerepel az erre vonatkozó kitétel.43  Az irányelveknek teljes körű-
en eleget tenni valószínűleg csak hosszú távon lehet, de a tudománypolitika által megjelölt 
irány egyértelmű. A nyelvi adatokra vonatkoztatva valószínűsíthető, hogy visszamenőle-
gesen is mind külső, a felhasználók felől, mind belső, esetleg pályázati elszámolás feltéte-
leként szabott elvárás lesz az adatok nyílt közzététele. Ennek megtételével a dialektológia 
tudományszociológiai környezetét vizsgáló tanulmányban javasolt egyik teendő – „3. a 
dialektológia eredményeinek jobb megjelenítése, láthatóbbá tétele, hatékonyabb bejutta-
tása a nyelvtudomány vérkeringésébe.”44 – teljesítése felé nagy lépést lehetne tenni.

41 Holl András 2013a i. m.
42 Holl András 2013a i. m.
43 Holl András: Adatok, lehetőségek, feladatok. = Magyar Tudomány, 174. évf. 2013b. 10. sz. 1208–
1212. p.
44 Kiss Jenő 2015 i. m.: 392. p.
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A számítógépes dialektológia magyar vonatkozásai

 A tanulmány a számítógépes dialektológia magyarországi helyzetét foglalja össze. El-
sőként tisztázza a számítógépes dialektológia fogalmát és tárgyát, majd az 1970-es évektől 
induló nemzetközi fejlődésének főbb állomásait mutatja be. A magyarországi történeté-
nek ismertetése után kitér az informatizálás és kódolás technikájára, azok megoldásának 
lehetőségeire. Az írás nagyobb egységeként jelennek meg az informatizált adatok gyakori 
vizsgálati módszerei, majd az ebből létrejött főbb nemzetközi és magyar eredmények 
számbavétele. A tanulmány záró egysége a számítógépes dialektológiára kívülről hatással 
bíró lehetőségekkel foglalkozik.

The role of  electronic dialectology in Hungary

 The study gives a summary of  the standing of  electronic dialectology in Hungary. 
Firstly, it clarifies the definition and subject of  dialectometry and highlights its key points 
in international development beginning from the 1970s. Following a review on its history 
in Hungary, the study analyses the technology involving informatisation and coding, and 
the ways of  decoding. The main body explores the recurring methods of  examination of  
digitised data, and the review of  international and Hungarian outcomes resulting from 
them. Lastly, the study focuses on the outside possibilities that might bear an effect on 
dialectometry.
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