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A SzT. mint nyelvföldrajzi forrás

forrás alapján lokalizálható történeti 
adatok

“...a Tár cédulaanyagában a legtöbb ki-
jegyzés nemcsak nyelvtörténeti, hanem 
kiemelten nyelvjárástörténeti bizony-
ságként is használható.” (Szabó T. 
Attila: I. kötet, Tájékoztató, 13. oldal)
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Kérdések

Hogyan lehet összevetni a nyelvatlaszok 
adatait a SzT. nyelv(járás)történeti 
adataival?

Hogyan egészítheti ki a SzT. adatait az 
EHA. már informatizált része?

Hogyan lehetne automatikusan 
térképezni a SzT. adatait?
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ollâ

ollâ

gidâ

gidâ

kecskefiç

kecskefiç

kecskegida

RMNyA., SzNySz., MCsNyA.
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ellik a kecske

RMNyA.

ollózik

gidózik

fiaddzik

ellik

bárányozik
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SzT. kecskegida

olló
gidó
kecskefiú
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SzT. ellik a kecske

ollózik
gidózik
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i~ü 

kisebb RMNyA.

kissebb

küssebb
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kissebb
küssebb

SzT. i~ü
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i~ü

-idő

-üdő

nagyidő RMNyA.
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idő
üdő SzT. i~ü
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idő
üdő SzT. i~ü

XVI–XVII. század
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idő
üdő SzT. i~ü

XVI. század
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boddza ~ bodza
boddza ~ bodza

bozza ~ boza

bozza ~ boza

borza

borza

bozda

bozda

bojza

bojza

bocfa ~ boccfa

bocfa ~ boccfa

bordza

bordza

A “bodza” alakváltozatai

MNyA., RMNyA., 
SzNySz., MCsNyA.
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SzT. borza

borza
bodza
bojza
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Olló: az EHA. informtizált része
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EHA. bodza
borza
bodza
bojza
bozza
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vakond

patkÅny

patkÅny

vakondok

vakondok

honcsok, häncsäk(tçrâ)

honcsok, häncsäk(tçrâ)

vakhoncsok, vakkancs

vakhoncsok, vakkancs

härcsäg

härcsäg

RMNyA., SzNySz., MCsNyA.
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vakondtúrás

patkÅnytçrÅs

patkÅnytçrÅs

vakond(ok)tçrÅs

vakond(ok)tçrÅs

honcsok, häncsäk(tçrÅs)

honcsok, häncsäk(tçrÅs)

vakhoncsok(tçrÅs)

vakhoncsok(tçrÅs)

RMNyA., SzNySz., MCsNyA.
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SzT. vakond(túrás)

honcsok ‘vakondtúrás’; honcsokos, 
höncsökös

patkány; patkányos; patkánytúrás; 
patkányosbeli

vakkancsos

20



EHA. vakondtúrás?
honcsokos
patkányos
vakkancsos
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Konklúzió

A térképre vetített történeti adatok jól 
kiegészíthetik a nyelvjárási térképeket.

A történeti helynevek bevonása az 
elemzésbe teljesebb képet ad.

 Az adatok informatizálásával a SzT. 
adatai is könnyebben kutathatóvá 
válhatnak.
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Informatizált SzT.

keresés a történeti szövegekben

a forrásban megjelölt települések 
pontos lokalizálása

adatbázis és térinformatikai alkalmazás 
összekapcsolása

dátum szerinti keresés, csoportosítás
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Köszönöm a figyelmet!
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