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Korábbi kutatások

A kölcsönszók gyakorisága az adatokban a 
MCsNyA. kutatópontjain (Bodó 2007)!

A MCsNyA. dialektometriai elemzése (Bodó–
Vargha–Vékás 2013)
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1. Északi falvak!

2. Tázló mentiek!

3. Bákó környékiek!

4. Tatros mentiek
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Bákó környéki

Tatros menti

Román kölcsönszók a MCsNyA.-
ban (Bodó 2007)



A MCsNyA. dialektometriai 
elemzése

Bodó–Vargha–Vékás (2012)!

4 terület:!

északi!

Szeret menti/Bákó 
környéki!

Tázló menti!

Tatros menti
Gabmap: www.gabmap.nl
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Tatros menti

északi

Bákó 
környéki
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Levenshtein módszer

Groningen (Nerbonne, Heeringa)!

Betűláncok automatikus összevetése!
betoldás, törlés, csere!

denevér : benevér (85,8%)!
denevér : szárnyasegér (30%)!
denevér : bőrmadár (12,5%)!
benevér : hajkapó (0%)!
hajkapó : hajlopó (71,5%)
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Kérdések
A nyelvi és a földrajzi távolság átalában erősen korrelál (Heeringa & 
Nerbonne 2001, Goebl 2005, Gooskens 2005, Stanford 2012, Pickl et al. 2014). 
Milyen mértékű a korreláció Moldvában a kölcsönszók függvényében?  Ha 
feltételezzük, hogy a moldvai magyart érő román nyelvi hatás újabb keletű (a 
kitelepülést követően jött létre), akkor kimutatható-e a dialektometriai 
elemzésben, hogy a román kölcsönszók felülírják a kölcsönszói réteget kizáró 
elemzés hasonlósági viszonyait?!

A kölcsönszók általában úgy jelennek meg a szakirodalomban, mint másik 
nyelvből átvett, egy integrálódási folyamat eredményeképpen az átvevő 
nyelvben meghonosodott lexikai elemek (Poplack & Dion 2012). 
Tekinthetünk-e a kölcsönszók terjedésére úgy, mint a magyarnyelv-használat 
térbeli adaptációs folyamataira, vagyis átadódhatnak-e a 
kölcsönszók településről településre, a földrajzi távolság függvényében, 
közvetlen környezetnyelvi hatás nélkül is?
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Hipotézisek

A kölcsönszókat is tartalmazó térképek nyelvi 
hasonlósági viszonyai eltérhetnek a kölcsönszókat 
nem tartalmazó térképekétől, különösen azon 
településeket érintve, ahol magasabb a kölcsönszók 
aránya az adatokban.!

A kölcsönszók nyelvi hasonlósági viszonyokra 
gyakorolt hatása inkább lexikai szinten érzékelhető, 
mivel a kölcsönszók fonetikailag adaptálódnak az 
őket átvevő nyelvhez, nyelvjáráshoz.
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Módszer 1.

Kölcsönszavakat tartalmazó és kölcsönszavakat nem 
tartalmazó térképek dialektometriai elemzésének 
összevetése (719 vs. 320 térképlap)!

Fonetikai részletekre érzékeny és “lexikai” elemzés 
mindkét csoportról!

Földrajzi és nyelvi távolság összevetése!

A “nyelvjáráshatárok” alakulása különböző 
elemzések esetében
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Módszer 2.

Levenshtein alapú dialektometriai elemzés a 
Bihalbocsban!

A mátrixok összevetése egymással és a 
földrajzi távolsággal az R és a Gabmap 
alkalmazások használatával!

Térképes elemzések a Bihalbocs és a Gabmap 
használatával
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Példák kölcsönszók területi 
megoszlására 
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kovács

ferár

cigán

vasverő

(vas)mester

vasmíhes

hívogató

vornicsel

vornik

purkoláb

gazda



Mátrixok

Kölcsönszavakat nem 
tartalmazó térképek

Kölcsönszavakat 
tartalmazó térképek

Fonteikai részletekre 
érzékeny elemzés FON- FON+

Nagy mértékben 
egyszerűsítő 

elemzés
LEX- LEX+

11



Példák az adatok összevetésére fonetikailag 
eltérően érzékeny mátrixok esetében (49. létra) 

adatok: 

FON: 

LEX: 

FON: 

LEX: 
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Földrajzi távolsággal való összevetés 1. (FON)!
[a sötét piros szín a legmagasabb értéket jelöli, ez az érték nem 1 és 0,975 közötti]

Mantel-teszt, r = 0,5856603 Mantel-teszt, r = 0,6470878 
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Gorzafalva: 0,828
Ploszkucény: 0,093

Szalánc: 0,821

Nincs kölcsönszó

Lészped: 0,229

Lehet kölcsönszó

osztásköz = 0,025

0,2290,093

0,8280,821



Mantel-teszt, r = 0,5912218 

Nincs kölcsönszó

osztásköz = 0,025

Mantel-teszt, r = 0,6731989 

Földrajzi távolsággal való összevetés 2. (LEX)!
[a sötét piros szín a legmagasabb értéket jelöli, ez az érték nem 1 és 0,975 közötti]

Lehet kölcsönszó
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Ploszkucény: 0,066
Gorzafalva: 0,847

Lészped: 0,176

Dózsa: 0,859

0,1760,066

0,8590,847



Hasonlósági mátrixok közti korreláció!
(Kölcsönszókat tartalmazó vs. kölcsönszókat nem tartalmazó térképek )

FON r = 0,8633849

LEX r = 0,7118896
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“Lexikai” mátrixok korrelációja
} 0,025

= 0,599

= 0,830
= 0,817
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Kalugarény

LujzikalagorGajdár



Kalugarény LEX
Nincs kölcsönszó Lehet kölcsönszó
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Gajdár LEX
Nincs kölcsönszó Lehet kölcsönszó
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Lujzikalagor LEX
Nincs kölcsönszó Lehet kölcsönszó
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Klaszteranalízis, Ward-féle eljárás

LEX !
nincs!
kölcsönszó

LEX !
lehet!
kölcsönszó

Gabmap: www.gabmap.nlGabmap: www.gabmap.nl
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Következtetések

Az eredmények alapján a kölcsönszók valóban hozzájárulhatnak 
a nyelvjárások közti hasonlósági viszonyok változásához, a 
kutatópontok közti földrajzi távolság függvényében.!

Az eredmények kompatibilisek azzal az elképzeléssel, hogy a 
meghonosodott kölcsönszók átadódnak egyik nyelvjárásból a 
másikba, közvetlen román kontaktus nélkül is.!

A kölcsönszók úgy módosítják a nyelvjárásközi kapcsolatokat, 
hogy a földrajzilag közeli, a kölcsönszói réteg nélkül jelentősen 
eltérő nyelvjárású kutatópontok (a lexikon szintjén) 
hasonlóbbakká válnak egymáshoz.
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Tanulságok további elemzésekhez

A kölcsönszók jelenlétének hatása finom 
fonetikai elemzés esetén kisebb, mégis 
feltételezhető, hogy tágabb területi 
összevetésben (más adattárakkal való 
integrálás esetén) pontosabb képet kaphatunk 
a történeti nyelvjárási kapcsolatokról, ha az 
elemzésben a kölcsönszókat nem vizsgáljuk, 
illetve kizárólag kölcsönszókat eleve nem 
tartalmazó térképeket integrálunk.
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Köszönjük a figyelmet!
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A kutatás a PD-108442 és a K-112447!
 számú OTKA-pályázat támogatásával készült.


