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I. Az értekezés témája, célja 

  
 Disszertációmban a magyar nyelvjárási atlaszok – elsősorban számítógéppel 
történő – egyesítésének elvi, módszertani és technikai kérdéseivel foglalkozom, 
továbbá egyesített nyelvtérképek felhasználásával nyelvföldrajzi elemzéseket végzek a 
keleti magyar nyelvterületen. A szélesebb körű tájékozódás érdekében szükség szerint az 
egész magyar nyelvterületet bevonom a vizsgálatokba. Dolgozatom számos, különböző 
méretű szövegközi nyelvföldrajzi térképet tartalmaz. 
 Értekezésem a következő fő szerkezeti egységekből áll:  
  Bevezetés 
  Az egyesített számítógépes magyar nyelvatlasz 
  Nyelvföldrajzi vizsgálatok a romániai magyar nyelvterületen 
  Mellékletek (a kutatópont-hálózat, címszójegyzékek, áttekintő térkép). 
 A bevezető részben megindokolom, miért ezt a témát választottam. Az egész 
magyar nyelvterületet (Moldva kivételével) feltérképező „A magyar nyelvjárások 
atlasza” (MNyA.) megjelenésekor kutatóink arra számítottak, hogy ez a kiváló 
forrásmunka minden eddiginél jobban fellendíti majd a hazai dialektológiai kutatásokat, 
de a remények nem vagy csak részben valósultak meg. Az okok között szerepel többek 
között, hogy 1. a térképlapokat elemezni tudó szakemberek egyéb feladataik mellett 
kevés időt tudnak szánni a nyelvföldrajzra; 2. a fiatalabb nemzedékből egyelőre kevesen 
vannak azok, akik rendelkeznek mindazzal az interdiszciplináris tudással, amelyre 
szükség van a térképek „megszólaltatásához”; 3. az atlaszokban rejlő több tíz- vagy akár 
százezres nagyságrendű adathalmaz átláthatósága, kezelése, csoportosítása stb. ma már 
hagyományos eszközökkel, vagyis számítógép felhasználása nélkül igen körülményes. 
Értekezésemben – többek között – felvázolom annak a technikai apparátusnak a tervét, 
amely véleményem szerint megnövelné a nyelvatlaszok felhasználásának gyakoriságát és 
minőségét. Ez a technikai segítség egy adatbázis és az azt működtető program, az 
„Egyesített számítógépes magyar nyelvatlasz” (a továbbiakban: ESzA.).  
 Dolgozatom első felében az ESzA. létrehozásának, működtetésének terveiről, a 
mögöttes adatbázis és program gyakorlati hasznáról és a megalkotásához szükséges 
egyéb teendőkről írok. Második felében a romániai nyelvterületről készült nyelvatlaszok, 
illetve nyelvföldrajzi művek, azaz „A romániai magyar nyelvjárások atlasza” (RMNyA.), 
„A moldvai csángó nyelvjárások atlasza” (CsángA.), a „Szilágysági nyelvatlasz” 
(SzilA.), a „Hétfalu nyelvjárási atlasza” (HNyA.), a „Székely nyelvföldrajzi szótár” 
(SzNySz.), valamint a romániai kutatópontokkal is rendelkező MNyA. térképlapjai 
egyesítésével készült számítógépes térképek elemzésével nyelvföldrajzi vizsgálatokat 
mutatok be. A dolgozat végén néhány gondolat erejéig kitérek a nyelvatlasz-egyesítéssel 
kapcsolatos jövőbeli feladatokra. 
 
 
II. Az ESzA.  
  
 Disszertációm II. fejezetében megfogalmazom, mit jelent az atlaszegyesítés, 
majd kitérek az atlaszegyesítést létrehozó gondolat forrásaira, ezek után pedig az ESzA. 
elvi alapvetésére. Az atlaszegyesítés gondolatának megszületését a következők 
segítették:  
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 1. A nagyatlaszok és a regionális atlaszok mindamellett, hogy más-más szerepet 
töltenek be a tudományos kutatásban, szépen kiegészítik egymást. 
 2. Néhány atlaszunk olyan nehéz vagy olyan terebélyes, hogy körülményes a 
használatuk. 
 3. Az azonos gyűjtő és szerkesztő által létrehozott regionális atlaszok esetében 
magától értetődő feladat lesz az egyesítésük (l. pl. a moldvai csángó és a székely 
atlaszokat a kolozsvári egyetem munkaközösségétől, illetőleg a volt Jugoszlávia tájaihoz 
kötődő regionális atlaszokat Penavin Olgától).  
 4. Több tíz- és százezres egységet kitevő adatmennyiség tárolása, feldolgozása ma 
már számítógépes segítség nélkül igen körülményes. 
 5. Az atlaszegyesítés gondolata összekapcsolódott a 90-es évektől az ELTE 
Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékén folyó élőnyelvi 
nyelvtechnológiai fejlesztésekkel is. 
 6. A digitális tájszótár(ak) létrehozásának felvetése is serkentőleg hatott az 
atlaszegyesítés továbbgondolásához.  
 A fejezet további részében az általam elképzelt ESzA. elvi alapvetéséről, 
valamint a létrehozását támogató technológiai elemekről, táblázatokról írok.  
 Az adatbázis terveim szerint kötelező és szabadon választható elemeket 
tartalmazna. A kötelező elemek a következők: 1. a térképlapok címszavai, 2. a címszavak 
minősítései, 3. a kutatópontok, 4. hogy melyik atlaszból nyertük az adatokat, 5. néhány 
tájékozódást segítő vízrajzi objektum, 6. az országok, ahol a kutatópontok találhatók, 7. a 
megyék, ahol a kutatópontok találhatók, 8. a nyelvjárási régiók, ahol a kutatópontok 
találhatók, 9. a gyűjtött nyelvi adatok, 10. a gyűjtés körülményeit tartalmazó egyéb 
megjegyzések, 11. a nyelvi adatok kódjai (a nyelvjárási jellegzetességek alapján). – A 
következő táblákat tartom szabadon létrehozhatónak: 1. egyéb nyelvjárási szövegek, 2. 
településtörténeti művek információi, 3. nyelvjárási csoportok. 4. tájegységek. Az 
adatbázis folyamatosan bővülne egészen addig, amíg a magyar nyelvterületen nyelvjárási 
gyűjtések folynak, és elérhető lenne a világhálón. Bővítését szakértők felügyelnék. 
 Az adatbázist kezelő program a leendő térképlap típusától függően működne. 
Létrehozhatna adatbeíró technikával készült térképeket (mivel a térképi adatok sok helyet 
foglalnak el, a megjeleníthetősége erősen korlátozott), szemléltető térképeket és összesítő 
jellegű jelenségtérképeket. Az utóbbiak létrehozása már a szóalakok megfelelő 
feldolgozottsága után valósulhatna meg. Szemléltető térkép esetén az adatokban 
megtestesülő nyelvjárási jellegzetességeket színes körök, szimbólumok vagy ezek 
kombinációi helyettesítik. Informatívabbak és kevesebb helyet foglalnak el a számítógép 
képernyőjén, mint a beírt szóalakok. A összesítő jelenségtérképek általában csak kódolt 
adatok felhasználásával készülhetnek, szóalakok helyett tortadiagrammok, színes körök, 
egyéb szemléltető eszközök jelzik a vizsgált jelenség meglétét, arányait és elterjedtségét a 
vizsgált területen.  
 Az adatbázis létrehozását két táblázat összeállítása segítené nagy mértékben: az 
egyesített kutatópont-hálózat és az egyesített címszóállomány. Az értekezés 
mellékletében megtalálható a romániai magyar nyelvterületen gyűjtött és kiadott atlaszok 
kutatópontjainak és címszavainak jegyzéke, értelemszerűen a több atlaszban is szereplő 
települések, valamint a korábban különböző formában rögzített, de ugyanazon nyelvi 
valóságra vonatkozó címszavak.  
 A kutatópontlista összeállításakor a következő nehézségekbe ütköztem:  
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 1. A településnevek a különböző kötetekben különböző formában szerepelnek, 
mivel nem a mai közigazgatási gyakorlatnak megfelelően rögzítették őket. 
 2. Több atlaszban ugyanazokra a kutatópontokra esetleg más-más nevet 
használnak. Ez jellemzően a határon túli települések esetén fordul elő, mivel hiányzik a 
korszerű összmagyar helynévi kodifikáció. 
 3. Két ugyanolyan nevű település esetén az egyéb támpontok segítenek a 
lokalizációban és a lexikális differenciálásban, pl. az idegen nyelvi megfelelő vagy a 
megyei hovatartozás.  
 4. Előfordul, hogy egynémely kötetben helytelenül van megadva a település 
idegen nyelvi megfelelője.  
 A pontosítást, helyesbítést a FNESz. vagy Sebők László helységnévszótára 
(Határokon túli magyar helységnévszótár. 1997. Teleki László Alapítvány. Budapest.) 
alapján végeztem el.  
 A címszólista használatát segítő útmutató leírása és a címszólistában szereplő 
valódi és utaló címszavak – sőt a jövőben meghatározandó utalószavak – definiálása után 
a fejezetben a jegyzék összeállításának nehézségeiről szólok, 24 típusba sűrítve. A 
leggyakoribb nehézségeket a következők adták:  
 1. Helyesírási bizonytalanságok (pl. szóösszetételek esetén előfordul ugyanez a 
címszó egy másik kötetben szókapcsolatként). Általában helyesírási szótárak, köznyelvi 
szótárak, esetenként tájszótárak döntöttek a megfelelő címszó megadásában. 
 2. Ugyanazon denotátumra vonatkozó, a köznyelvben kétféle egyenrangú 
variánsban élő címszó, két különböző kötetben. Ilyen esetben „a nagyobb atlasz elve” 
szerint alakult a címszó, azaz a nagyobb atlaszok címszóválasztása fölülírja a kisebbekét. 
 3. Két különböző címszó ugyanazon nyelvi valóságra vonatkoztatva, az egyik 
pontatlanabbul, a másik pontosabban fogalmazza meg a denotátumot. Ilyenkor 
természetesen a pontosabban megadott címszó lett a végleges. 
 4. Két kötetben a különböző címszók ugyanazt a denotátumot jelölik, az egyik a 
köznyelvben is használatos, a másik a terület nyelvjárásában. A köznyelvi alak lett a 
valódi címszó. 
 5. Az atlaszban megadott címszó nem elég informatív a számítógépes 
lexikográfiai rendszer vagy a köznyelvi kompetencia számára, így indokolt különböző 
megjegyzésekkel zárójelben, illetőleg értelmezőjelben pontosítani. Számos esetben 
viszont mellőzhetők a megjegyzések, bár némely kötet él a redundáns tájékoztatás 
lehetőségével. Ilyenkor a véglegesített címszó megjegyzés nélkül szerepel. 
 6. Bár az atlaszok nem tüntetnek fel a címszó után szófaji minősítést, szükségessé 
válhat ilyenek megjelenítése, mert a címszónak van egy homonim párja.  
 7. Ha a címszó minőségjelzős szóösszetételként szerepel valamely atlaszban, 
érdemes (egyéb körülmények miatt is) megjegyzéssel pontosított, egytagú címszóra 
alakítani.  
 8. Román kölcsönszóként feltüntetett címszó esetén időnként nehéz eldönteni, 
hogy van-e köznyelvi, regionális köznyelvi megfelelője.  
 9. A „bab, kukorica, búza, gabona, szőlő” haszonnövények részeinek címszavait 
egységesítettem a jelölésben: pl. tő (a növényé), ill. töve (a növénynek) vagy szár (a 
növényé), szára (a növénynek) stb.  



  4 

 10. Ha gyakorlatilag ugyanarra vonatkozik két címszó, de az egyik egy 
megjegyzéssel körülhatárolt megoldás, a másik pedig szókapcsolat, és ez így jelenik meg 
az adatokban is, akkor két külön sorban vettem fel őket. 
 A szójegyzék akkor válik teljessé, ha nemcsak valódi és utaló címszavak 
szerepelnek benne, hanem a tényleges utalószók is, vagyis azok a lexikai, grammatikai 
és fonológiai variánsok, amelyek nem címszavai az atlaszoknak, de segítik az 
atlaszkötetekben rejlő lexémák, szóalakok megtalálását. Nyelvatlaszaink többségéről még 
nem készült mutató. Az egyesítés során először az egyes atlaszokhoz kell elkészíteni a 
mutatót, majd az anyagot bele kell illeszteni a közös címszójegyzékbe. A feladat 
nagysága és lexikográfiai bonyolultsága miatt ez a fázis munkacsoport felállítását igényli, 
de az utalózás szempontjait, módszerét, a legfontosabb ismérveket már az érdemi munka 
előtt le lehetne fektetni. Erre vonatkozóan néhány szempontot felvetek az értekezésben. 
Néhány példa: 
 1. Irányadónak mindenekelőtt az MNyA. mutatója, az annak bevezető 
tanulmányában lefektetett szempontok tekinthetők, egyéb munkák, tájszótárak kevésbé. 
De míg az MNyA. mutatója elkészítésekor fontos irányelv volt a nem túl nagy 
terjedelem, az RMNyA., illetőleg az egyesített adatbázis esetében remélhetőleg nem kell 
majd morfológiai vagy fontos fonológiai változatokat kihagyni, mert a mutató már CD-n 
vagy DVD-n is megjelentethető. 
 2. Alapvető szabály lenne, hogy mindenekelőtt a fonetikai variánsok maradnának 
ki a mutatóból.  
 3. A köznyelvivel megegyező mássalhangzóreflexek (pl. hasonulás, összeolvadás, 
kiesés, hangkörnyezetileg vezérelt rövidülés) nem hoznak létre alakváltozatot, tehát a 
kodifikált közmagyar helyesírás szerint írandók.  
 4. Lexikai térképlapok szócikkeiben minden egyszerű, képzett és összetett szót, 
minden szószerkezetet felvennénk, összetett szavak és szókapcsolatok előfordulásakor 
minden második, harmadik (azaz nem szó eleji) elemet is. Az utóbbi esetben az 
összetételi tagok nem a címszóra, hanem arra a szóra, szókapcsolatra utalnának, 
amelyeknek elemei.  
 5. A jelentésbeli tájszók után indokolt a jelentés feltüntetése, valódi tájszavak 
esetén pedig el kell végezni a köznyelviesítést. A köznyelviesítés nem ritkán igen nehéz 
feladat, erre vonatkozóan kimerítő szempontrendszert még nem találtam.  
 6. Az alaki tájszavak köznyelviesítésének első lépésében a különböző fonetikai 
mellékjelekkel ellátott betűket a hozzájuk legközelebb eső grafémával lehet 
helyettesíteni. A fonológiai eltérések átalakítása egyedi elbírálást igényel. 
 Az RMNyA. mutatójának elkészítését elkezdte egy alkalmi munkaközösség 2008 
első félévében, de a szempontrendszer folyamatban levő bővítése és az egymás által még 
nem ellenőrzött anyagok egyelőre még nem tették lehetővé a véglegesítést. 
Értekezésemben a munkaközösség által utalózott szócikkekből néhányat példaként 
feldolgoztam, egyrészt azért, hogy érzékeltessem az utalózási problémák nehézségét, 
másrészt meg azért, hogy saját szempontjaimat példákon bemutathassam.  
 A II. fejezet további részében arról a programról és a programhoz kapcsolódó 
adatbázisról írok, amelyet segítségként használhattam a nyelvföldrajzi vizsgálatokhoz. 
Később az egyesített térképlapok kutatási, hasznosítási lehetőségeire térek ki. A 
nyelvföldrajzi vizsgálataimhoz felhasznált, Machintosh alapú geolingvisztikai szoftver 
neve Bihalbocs, fejlesztője Vékás Domokos. Segítségével szemléltető és statisztikai 
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térképeket lehet generálni. A program első lépésben kódolatlan adatokkal dolgozik. A 
következő fázisban a kódolást maga a felhasználó végzi a térképlapok készítésekor az 
adatoknak különböző csoportokba rendezésével. A csoportok ismérveinek szöveges 
megfogalmazásával hozza létre a térkép legendáját. A képfájlként történő elmentéssel a 
térkép tárolható, sőt kinyomtatható.  
 Az adatok csoportosítása és megjeleníthetősége igen változatos lehet. Például az 
Erzsiékhez címszavú egyesített térképlap hatféle változatban mutatja be a csoportosítási 
és prezentációs lehetőségeket. 
 Az egyesített térképlapok felhasználása széles körű lehet. Legáltalánosabban 
természetesen a szinkrón dialektológia, de más nyelvészeti stúdiumok, sőt más 
tudományterületek is hasznosíthatják. Egyrészt mint minden nyelvföldrajzi munka, 
felhasználható a nyelvészet társterületein, pl. a néprajzi, település- és népiségtörténeti 
kutatásokban, másrészt a különféle nyelvészeti diszciplínákban: areális nyelvészet, 
nyelvtörténet, nyelvjárástörténet, névtan, szemantika, lexikográfia stb. Az ESzA. 
összekapcsolható lenne más, több százezres nyelvi adatot tartalmazó adatbázisokkal, és 
így anyaguk egymással összehasonlíthatóvá válna. 
 
 
III. Nyelvföldrajzi vizsgálatok 
 
 Az értekezésben szereplő nyelvföldrajzi elemzéseket megelőzi egy rövid 
kitekintés a romániai magyar nyelvterületet érintő korábbi vizsgálatról, kutatásokról. 
Egyrészt kitérek a kolozsvári kutatókra, atlaszgyűjtéseikre és nyelvföldrajzi elemző 
munkáikra, másrészt érintőlegesen szólok az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, 
Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékén éppen folyó vagy már lezárult romániai 
magyar nyelvföldrajzi kutatásokról: az RMNyA. kiadási munkálatairól, a csángó 
nyelvföldrajzi kutatásokról, a Geolingvisztikai műhelyről, ill. kutatócsoportról. Ezek után 
következnek a hangtani, morfológiai és lexikai vizsgálatok. (Szinte minden elemzéshez 
magam generáltam a térképeket, kivételt képeznek az í-zés témájába vágó térképek, 
ezeket Vargha Fruzsina Sára készítette.) 
 A két hangtani vizsgálatban a szilágysági í-zés témáját járom körül, bár nem a 
teljesség igényével. Az első elemzésben a Szilágyságban relatíve gyakori, az í-zéssel 
feltehetőleg történeti kapcsolatot mutató ¡” előfordulását, kiterjedtségét próbálom 
körülhatárolni statisztikai jellegű térképlapok tanulmányozásával, egy korábbi 
vizsgálatomból kiindulva, de a korpuszt újabb adatokkal bővítve. A bővített korpusz nem 
ad más eredményt, megerősíti az első elemzés tanulságait. 
 A másik í-ző témához 9 szemléltető térképet elemzek. A 9 egyesített térkép közül 
az egyik az egész magyar nyelvterületet mutatja, amelyen három í-ző góc látható. A 
maradék nyolc térképből ötben az í-zés a szó tövében történik, háromban pedig a 
toldalékban. Az í-zés határa egybeesik az előző vizsgálatban leírtakkal. A toldalékban 
jelentkező í-zés helyein egyáltalán nem jellemző nyitódó diftongusos realizáció. Az okok 
tisztázására további vizsgálatok szükségesek. 
 Morfológiai elemzésből négyet végeztem. Ezek közül az első a főnévi igenév  
-nyi és -nya variánsának elterjedtségére vonatkozik. A vizsgálathoz készített 
térképlapok tanúsága szerint a palatalizált -nyi változat a romániai nyelvterületen nem 
jellemző, góca a nyugati és a palóc területre esik. A -nya variáns, amely eredetileg a 
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veláris i-ket tartalmazó igékhez járult, ma már visszaszorulóban van, és előfordulása csak 
néhány ige infinitívuszi alakján tanulmányozható. A magyarországi nyelvterületen 
nagyjából ott található, ahol a -nyi változat. A romániai területen az egész Székelyföldön 
jellemző, Moldvában is gyakori, de kisebb foltokban a Mezőségen is felbukkan. A 
jelenségről elmondható, hogy visszaszorulóban van; az átmeneti zónákban egyes 
szavakban fellelhető, másokban meg nem mutatkozik. A vizsgálat eredményére 
(területiségére, történetiségére) vonatkozóan egyelőre messzemenő következtetéseket 
nem lehet levonni. 
 A következő morfológiai elemzés a többes szám harmadik személyű birtokos 
személyjel -(j)ik variánsának előfordulására vonatkozik. A jelenség elterjedtségét 6 
egyesített térkép szemlélteti. Szépen különválik a -(j)ik az Olt mentén és a moldvai 
területen is, a Nagy-Küküllő mentén tömbszerűen jelentkező -(j)ok alakoktól, a másik 
nagy tömb Magyarországon, a Dél-Dunántúlon látható. A térképeken látható kisebb 
különbségek ellenére elég karakterisztikus kép rajzolódik ki a jelenség területiségét 
illetően. 
 A harmadik morfológiai elemzés a legtöbb adatot felvonultató -nott, -nól, -ni 
családi határozóragok elterjedtségére vonatkozik. A ragok külső helyviszonyok, vagyis 
az adessivusi, ablativusi és allativusi esetek kifejezésére használatosak. Jellemzően 
személynevekhez vagy foglalkozást jelölő közszókhoz kapcsolódnak, csoportra és 
egyénre vonatkoztatva is. A köznyelvben nem jelentkeznek, mára már többféle 
jelentésben is elő-előfordulnak, több helyütt már a köznyelvi ragokkal, illetve azok 
továbbfejlődött egyéb változataival élnek együtt, illetőleg átadták helyüket a köznyelvi 
megfelelőknek. A jelenség szemléltetésére, tanulmányozására számos nyelvatlaszunk 
tartalmazza az Erzsi, a Józsi, a Sándor, a Ferenc és a Mihály külső helyragos formáit. Az 
egyesített térképlapokból kiderül többek között, hogy mind a -nott, mind a -nól és a -ni 
nagyjából ugyanazon a területen használatos, inkább 'éknÁl', 'éktÓl', illetve '-ékhOz' 
jelentésben, de számos keleti palóc és néhány szilágysági, mezőségi és székelyföldi 
faluban csoportra és személyre egyaránt vonatkoztatják. Az izoglosszájuk egyébként nem 
azonos. A három morféma közül az egyalakú -ni-t használják a legkiterjedtebb körben. A 
Székelyföld egyes területein kizárólagos forma. Egyébként a három rag előfordulását 
mára már alaposan megritkították a köznyelvi megfelelők, jónéhány esetben a nyelvjárási 
és a köznyelvi változat egymás mellett él. A ragok többféle jelentésére és az egyéb 
egyéni ragalakulatokra is kitérek a fejezetben. 

Az utolsó alfejezet a morfológiai elemzések közül a -val/-vel határozórag nem 
hasonult és nem illeszkedett előfordulásai elterjedtségére vonatkozik. A jelenség 
bemutatása céljából nyelvatlaszaink számos -val/-vel ragos címszót tartalmaznak: mind 
magánhangzóra, mind mássalhangzóra végződő tövűeket, valamint magas és mély 
hangrendűeket. Az egyesített térképlapok a következő képet mutatják: Általánosságban a 
köznyelvi forma terjedt el. Az ettől eltérő, archaikus, illetve neológ formák a nyelvterület 
szélén találhatók. A nem hasonult forma a palóc és bizonyos keleti, északkeleti 
nyelvjárásokban jellemző. A csíki székelyeknél és Moldvában is a nem hasonult alak a 
leggyakoribb, és a hétfalusiaknál is felbukkan. A nem illeszkedő alakok kivétel nélkül a 
nyugati nyelvterületen, Őrség, Hetés és Göcsej környékén találhatók, a négy ausztriai 
kutatópont közül pedig hármon -jel variánsa is megjelenik a -val/-vel ragnak. A 
Szilágyságban szinte kizárólag köznyelvi formákkal válaszoltak. A ragbeli v hang 
archaikus variánsának minősülő bilabiális zöngés spiráns a nyelvterület keleti felén fordul 
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elő, de ott is csak szétszórtan. A v labializált variánsa inkább a Mezőségen jelentkezik, itt 
is elszórtan néhány településen. A moldvai csángó területen elég elterjedt a v nélküli  
-val/-vel előfordulása, vagyis a tő és a rag között hiátus keletkezik. Moldvában egyébként 
mind a köznyelvivel egyező alakok, mind a labializálódott v-vel szereplő adatok 
jellemzőek.  
 A lexikai alapú vizsgálatok közül hármat szerepeltetek a disszertációban. Mind a 
három állathangutánzó ige, amely jól mutatja az onomatopoetikus igékre jellemző 
problematikát. Rendkívül változatos alakban jelentkeznek, bonyolult a szegmentálásuk, 
így az egyes igetövek közötti kapcsolat nehezen deríthető ki. Térképenként 20-30 
lexémát lehet elkülöníteni. Megpróbáltam a szóalakok kezdő hangjai alapján is 
csoportosítani az adatokat. A kísérlet sikeresnek bizonyult: elég élesen elhatárolódnak a 
különféle szókezdetek a térképeken, viszonylag jól kijelölhetők az izoglosszák, a 
településtörténeti kapcsolatok is megmutatkoznak. A téma további elemzést érdemel. 
 
 
 
 
IV. Pillantás a jövőbe 
 
 Dolgozatom nem lezárt egység, hanem hosszabb távú kutatás, egy nagyobb 
munka része. Az értekezés végén felsorolok néhány jövőbeli feladatot, javaslatot az 
atlaszegyesítéssel kapcsolatosan. Például olyan munkafázisokat, amelyek akár egyetemi 
hallgatókkal is elvégeztethetők, és amelyek kevés pénzből is megvalósíthatók, de az 
eredmény nagy segítséget jelentene a későbbi elemzések számára. Magam is újabb 
feladatok elvégzését tervezem, elsősorban a teljes címszójegyzék és a teljes kutatópont-
hálózat összeállításával összefüggésben és további nyelvföldrajzi vizsgálatokat egyesített 
térképlapok felhasználásával. 
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