
Számítógépes megoldások a 
nyelvföldrajzban

Vargha Fruzsina Sára – Vékás Domokos

Nyitra, 2013. november 14.



Miről lesz szó?

geolingvisztika, nyelvföldrajz, nyelvatlaszok 

nyelvjárási adattárak informatizálása 

hang és szöveg összekapcsolása, hangoskönyvek 

számítógépes nyelvjárási térképek, kimutatások 

dialektometria



Nyelvi változatosság
kacsa

kácsa

réce

kacsa
MNyA. 372., RMNyA. 406.

ruca



Nyelvföldrajz, geolingvisztika

Nyelvföldrajz 
a nyelvjárási változatosságot térben ábrázolja, a nyelvi 
jelenségeket térképe(ek)re vetíti 

Geolingvisztika 
nyelvföldrajzi kutatások 
nyelvközi viszonyok térbeli vonatkozásainak vizsgálata

















A MNyA. fésű térképlapja



MNyA. fésű részlet



A fésű első szótagi magánhangzója

fÑsè (MNyA., RMNyA.)

fÑ- ~ fi›É’- ~ fÉ›i’- ~ fej-
fÑ- ~ fi›É’- ~ fÉ›i’- ~ fej-

fè- ~ fé-

fè- ~ fé-

fã- ~ fä›é’- ~ fé›ä’-

fã- ~ fä›é’- ~ fé›ä’-

fá-

fá-



denevér 1. (MNyA., RMNyA., SzNySz., 
MCsNyA., SzilA., MedvA.)

denevér 
benevér 
szárnyasegér 
bőregér, bőrféreg 
bőrmadár 
púpegér, pupperegér 
hajkapó, hajlopó 
liliák(madár) 
féregmadár



denevér 
szárnyasegér 
bőregér, bőrféreg 
bőrmadár

denevér 2. (MNyA., RMNyA., SzNySz., 
MCsNyA., SzilA., MedvA.)



Jelentéstani térkép MNyA.
‘vakond’ 
‘patkány’

A patkány szó jelentése 
(MNyA. 618., 615.) 



Integrált jelentéstani térkép

A patkány szó jelentése 
(MNyA. 618., 615., RMNyA. 
768., 771., SzNySZ. 234., 293., 
MCsNyA. 530., 539., SzilA. 301., 
153., MedvA. 442., 588.) 

‘vakond’ 
‘patkány’



MNyA. ellenőrző gyűjtés, adatbázis



Adatfájl megnyitása az adatbázisból



Hang kirajzolása és meghallgatása



fésű 
MNyA. ellenőrző gyűjtés



A fésű első szótagi magánhangzója

fÑsè (MNyA., RMNyA.)

fÑ- ~ fi›É’- ~ fÉ›i’- ~ fej-
fÑ- ~ fi›É’- ~ fÉ›i’- ~ fej-

fè- ~ fé-

fè- ~ fé-

fã- ~ fä›é’- ~ fé›ä’-

fã- ~ fä›é’- ~ fé›ä’-

fá-

fá-



Csallóközi nyelvatlasz

Menyhárt-Presinszky 2013



A felhő a CsKNyA.-ban, életkor szerint

Menyhárt-Presinszky 2013



Dialektometria

nyelvjárási adatok kvantitatív vizsgálata 

Séguy (szomszédos k.pontok összevetése) 

Mátrix alapú interaktív térképek 
Goebl (munkatérképek manuális csoportosítással) 
Nerbonne, Heeringa (Levenshtein algoritmusa)



Adatok összevetése Levenshtein algoritmussal



Nagyhind Nyitra-
gerencsér Kemence Ipoly-

tölgyes

Nagyhind 1000

Nyitra-
gerencsér 914 1000

Kemence 801 836 1000

Ipoly-
tölgyes 698 753 747 1000

Hasonlósági mátrix



Nyelföldrajzi kapcsolatok kimutatása

térképek ??? Hogy lehet ezt érzékeltetni statikus 
térképeken?

Mihályi



Nagyhind
Mátrix: ES



Nyelvjárásterületek elhatárolása 

Kemence



Nyelvjárásterületek elhatárolása 

Ipolytölgyes



Kupuszina (Bácskertes)
Mátrix: ES



Kupuszina (Bácskertes)
Mátrix: ESMátrix: ES 
szűrés: Dávod



Dialektológia az interneten

www.bihalbocs.hu 

http://geolingua.elte.hu/maps/mnya/ma2/ 

http://frufru.web.elte.hu

http://www.bihalbocs.hu
http://geolingua.elte.hu/maps/mnya/ma2/
http://frufru.web.elte.hu


Adatok összevetése: Levenshtein 
egyszerűbb denevér legyen

vakondak ES dj0 dj2 dj4



Nyelvföldrajz

“A nyelvföldrajz a nyelvi variabilitást a 
térben ábrázolja, a nyelvi jelenségeket 
térképe(ek)re vetíti, a térbeli jelenségeket 
rendszerszerűnek elfogadva, belőlük 
nyelvi és nyelven kívüli következtetéseket 
von le.” 

(Juhász 2001) 



Geolingvisztika
“A g e o l i n g v i s z t i k a a n y e l v i 
változatosságot és változást térben 
értelmező kutatási terület, amely a 
térbeliség többrétegű kategóriáján 
alapuló szemlélettel vizsgálja a nyelv és 
nyelvhasználat variabilitását, különös 
tekintettel a nyelvi újításokra és a nyelvi 
határok folyamataira.” 
!

(Bodó 2012)


