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Névterekkel az egységes névkezelés felé 

1. A névterek szükségességéről. Az online elérhető adatbázisokban és közgyűjte-
mények katalógusaiban fellelhető rendkívül sok adat miatt mára már jogosan merül fel 
az igény, hogy egy központi felületen, egy elsődleges (ún. kitüntetett) névalakhoz csa-
tolva találhassuk meg az ugyanarra a tulajdon- és köznévre vonatkozó összes név- és 
írásváltozatot, az azokhoz kapcsolódó információkat, jellemzőket, továbbá lássuk össze-
függéseiket. Mostanra már nem feltétlenül a dokumentumot (tárgyat, képet, bibliográfiai 
forrást) keressük, hanem az információt: tehát magát az információt, az entitást is nyil-
ván kell tartani, egyedi azonosítóval ellátni. Ha valamilyen központi felületről informati-
kailag lehetségessé válik ezek beemelése, beépülése az adatbázisok, katalógusok elemei 
közé, az ugyanazt a fogalmat tartalmazó leírások egy hálózat tagjaivá válnak, melyen ke-
resztül a strukturált adatok is összekapcsolódnak.  

A tulajdonnevek nyelvi elemekként arra hivatottak, hogy egyértelműen azonosítsa-
nak, ezért az adatbázisokban kiemelt szerep jut a személy-, az intézmény- (közgyűjte-
ményi terminussal: a testületi) és helyneveknek. Mindegyikhez jellemzően különböző 
típusú járulékos információk (például személyeknél publikációk, rokonsági kapcsolatok, 
születési hely, szervezeti tagságok stb.; a földrajzi neveknél különböző nyelvű és írás-
rendszerű névváltozatok, közigazgatási függelmi viszonyok stb.) is adatolhatók, azaz e 
különállónak tűnő egységek valójában egymással több szálon is kapcsolódó hálózatokat 
alkotnak. Az ezen a ponton megjelenő igény kettős: az egyértelmű azonosítás – és ennek 
segítségével a visszakeresés – biztosítása mellett e strukturált rendszert, hálózatot, a kap-
csolatokat láttatni, az átjárhatóságot pedig lehetővé kell tenni a vonatkozó információállo-
mányok között.  

Mindezt továbbgondolva könnyen belátható, hogy a könyvtártudományi hasznosítás 
és hasznosulás mellett a névterek jelentős szerepet játszhatnak a nemzeti értékek online 
összegyűjtésében, láttatásában és adataik tárolásában. Ennek köszönhetően kulturális ér-
téknek is nevezhetjük őket, melyek a teljességre törekedve a világ bármely pontjáról 
építhetők, és bárki számára elérhetők.  

2. A névtér. A névtér – definíciója szerint – a „nevek (tulajdonnevek és köznevek) 
rendszerré szervezett, minden közvetlen gyakorlati alkalmazástól független, weben meg-
valósuló szemantikai rendszere” (UNGVÁRY 2012a: 320). A felépítése, kapcsolati hálója 
felől megközelítve a névtér „egy függvény, amely minden lehetséges megnevezésre egy 
és csak egy névhordozót ad vissza” (SZAKADÁT 2017: 4).  

A névterek tartalmaznak: 1. neveket; 2. névhordozókat (a név megnevezettjét, aki/ami 
egy névtérben a vonatkozó enciklopédikus információkat gyűjtő adatlapként jelenik meg); 
3. a nevek és a névhordozók közötti kapcsolatokat (vö. SZAKADÁT 2017). A névtereket e 
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harmadik pont elemei mozgatják és éltetik, ezek segítségével válnak térré. Ahhoz, hogy 
az egyértelmű azonosítás megtörténhessen, a neveket alakilag szabályozzák és szemanti-
kailag strukturálják: a homonim névalakokat szétválasztják, a szinonim névalakokat össze-
kapcsolják, a nevek között pedig „fogalmi, parciális, oksági és egyéb, az asszociációkon 
alapuló relációkat határoznak meg” (UNGVÁRY 2012a: 320).  

A névtérben tárolt, feldolgozott és szolgáltatott nevek és névhordozók, továbbá az 
ezek között fennálló kapcsolatok típusai több forrásból származhatnak. A tulajdonnév 
fajtájától függően elsődleges források lehetnek a különböző elektronikus könyvtári kata-
lógusok, melyekben a vonatkozó szabályzatok szerint (l. SZABÓ 2018) rögzített módon 
érhető el sokféle dokumentumtípus (könyvek, könyvrészletek, folyóiratok, folyóiratcikkek 
mellett például kéziratok, képek, hangfelvételek, kották stb.) bibliográfiai adathalmaza. 
Egy hagyományos könyvtári katalógus esetén ezekben a leírásokban a szerzők és közre-
működők, illetve a „róla szól” típusú személynevek mellett helynevek (például kiadási 
hely vagy nyomda székhelye) és testületi nevek fordulnak elő nagy számban. További 
forrásként jelenhetnek meg helytörténeti adatbázisok, levéltári és múzeumi nyilvántartá-
sok, illetve zenei, képi vagy audiovizuális felvételek katalógusai. Tulajdonképpen bár-
mely olyan adatbázisból épülhet névtér, amely hiteles és megfelelően strukturált adato-
kat tartalmaz.   

Egy névtér azonban akkor válik térré, „élővé”, ha a statikus adatokon túlmutatva az 
ugyanarra az entitásra vonatkozó variánsok összerendezése után minél több szempont 
szerinti járulékos elemmel kiegészülnek, majd azok között is követhetővé válnak a kap-
csolatok, s mindez az online világban is kereshetővé, láthatóvá válik. Személyeknél ez 
jelentheti például az életrajzzal, a publikációk listájával, a kapott díjak nevével vagy akár 
a temetkezési hely megnevezésével való kiegészülést, földrajzi neveknél a települési 
adatoknak (például irányítószámnak vagy lélekszámnak), a közigazgatási hierarchiában 
betöltött szerepnek (és alá-fölérendelt egységeknek), valamint a pontos lokalizálás érde-
kében a hosszúsági és szélességi fokoknak a megnevezését. Ezek az adatok kiadványok-
ban vagy adatbázisokban fellelhető információk alapján kerülhetnek be egy névtérbe. 
(Az egységesítési és technikai kérdésekről, néhány kísérletről és megvalósításról l. pl. 
DUDÁS 2007; UNGVÁRY–PÁSZTI 2008; DANCS 2013, 2016; BÁNKI et al. 2016; UNGVÁRY 

2016; SIMON 2017; SZAKADÁT 2017; az elméleti-filozófiai hátteréről l. UNGVÁRY 2018.) 
Ebből következik, hogy minél több hiteles forrást csatornáznak be egy névtérbe, az egy-
egy központi, elsődleges fogalom köré épülő információmennyiség és kapcsolati háló 
annál összetettebb, színesebb lesz, valamint annál több jellemző alapján lehet keresni.  

Technikai oldalról vizsgálva ez ma már kizárólag online módon képzelhető el, egy 
modern keresőfelület és egy pontosan strukturált háttéradatbázis együttes működésével. 
Mindez összhangban áll a szemantikus webbel, az online keresések sikerességével is, 
melyen keresztül a cél a láthatóság növelése, a kisebb adatbázisok, katalógusok tartal-
mának megfelelő bekapcsolása a keresőrobotok által megtalálható, értelmezett és rende-
zett online térbe (vö. DUDÁS 2007). Informatikailag elengedhetetlen, hogy a névtérbe 
adatokat szolgáltató, illetve abból a saját katalogizáláshoz adatokat felhasználó résztvevők 
adatbázisaival valós idejű kapcsolat épüljön ki, melynek segítségével mindig mindenütt 
a legfrissebb és legteljesebb állomány legyen elérhető. 

3. Globális névterek. Az úgynevezett globális névterek nyelvtől és földrajzi elhelyez-
kedéstől függetlenül egy online felületen rendszerezik, egységes keretben megjelenítik, 
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majd bárki számára kereshetővé teszik a profiljuk szerinti névtípus elemeit. Az adatokat, 
névformákat jellemzően a nemzeti könyvtárak és további közgyűjtemények katalógusai-
ból és különböző adatbázisokból veszik. A „névterek nevei más nyelven kifejezett ne-
vekkel is összekapcsolhatók”, azonban a különböző nyelvű névterek „nem pontos meg-
felelői egymásnak” (UNGVÁRY 2012b: 94).  

Az egységes adatbázisba rendezésen és szolgáltatáson kívül a globális névterek elő-
nyeként tartható számon, hogy egymással megfeleltetik a különböző nyelvű változato-
kat, valamint minden elsődleges, központi névformához létrehoznak egy egyedi azonosítót. 
Ezeket más forrásokba (például könyvtári katalógusokba, adatbázisokba stb.) beillesztve 
szélesebb körben is elérhetővé válik az elem, és az elsődleges névforma esetleges válto-
zásaitól, bővüléseitől függetlenül mindenkor a garantáltan érvényes, legfrissebb verziójú 
központi megfelelőre mutatnak. Jelenleg a két legnagyobb globális névtér a Virtual Inter-
national Authority File (VIAF) és a földrajzi nevek gyűjteménye, a GeoNames. 

3.1. Virtual International Authority File (VIAF). A VIAF, azaz a ’Nemzetközi 
Virtuális Katalógustár’ a nyelvenként, katalogizálási-rögzítési szabályzatonként és or-
szágonként eltérő formájú névvariánsokat, valamint a nyilvántartott, elsősorban szemé-
lyekhez kapcsolódó adatokat tárolja és köti össze. Ezzel összhangban a célja a névanya-
gok katalógusba rendezése oly módon, hogy az az egész világra kiterjedjen, és online 
módon mindenhol elérhető legyen.  

1. ábra: A VIAF találati oldala: Arany János 
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A VIAF egy szerzői találati oldalon megjeleníti a keresett személy 1. névvariánsait; 

2. katalógusokban fellelhető műveit; 3. társszerzőit, illetve fordítás vagy egyéb közre-
működői funkció esetén az eredeti mű szerzőjét; 4. műveinek fellelhetőségét térképre 
rajzolva; 5. műveinek kiadási idejét tízéves csoportosításban grafikonon ábrázolva; 6. a mű-
veit megjelentető kiadókat; 7. a róla szóló forrásokat, elsősorban Wikipédia-linkeket; 8. a 
technikai továbblépéshez több formátumban a rekord letöltési lehetőségét és a módosítási 
dátumokat – a releváns helyeken mindig jelölve az adatot küldő országot, könyvtárt is.   

A világ minden részére kiterjedő és pontos, hiteles adatokat szolgáltató bibliográfiai 
számbavétel csak nagy hatókörű és stabil hátterű intézmények összefogásával valósítható 
meg. A VIAF három ilyen intézmény: az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusi 
Könyvtára (Library of Congress), a Német Nemzeti Könyvtár (Deutsche Nationalbibliothek) 
és az Online Computer Library Center (OCLC) kezdeményezésére jött létre 2003-ban, 
majd 2007-ben csatlakozott hozzájuk negyedik alapító intézményként a Francia Nemzeti 
Könyvtár (Bibliothèque nationale de France). Mára a világ több mint 80 országából épí-
tik az adatbázist. Magyarországról az Országos Széchényi Könyvtár 2013 óta küld bibliog-
ráfiai adatokat, illetve veszi fel saját katalógusába a szerzők VIAF-azonosítóját. A VIAF nem 
korlátozódik a könyvtárak világára: az egyedi azonosítókat használja például a Wikipédia és 
a magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa, a MATARKA is. 

3.2. GeoNames. A GeoNames a helynevek egyértelmű azonosítására szolgáló online 
adatbázis, amely a VIAF-hoz hasonlóan ingyenesen elérhető. Jelenleg a világ minden 
tájáról több mint 11 millió földrajzi nevet tartalmaz, amelyeket 645 kategóriába osztanak. 
Adatai szervesen beépülnek más honlapokba, adatbázisokba, naponta több mint 150 mil-
lió lekérdezést szolgál ki. 
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2. ábra: A GeoNames találati oldalai 
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A helynevek egyértelmű azonosítása érdekében a GeoNames feltünteti a különböző 
nyelvű névváltozatokat (melyekre keresve az elsődleges névalak adatlapjára jutunk), a föld-
rajzi szélességi és hosszúsági fokot, a tengerszint feletti magasságot, települések esetén a 
közigazgatási hierarchiát, a népességszámot és az irányítószámot.  

Az adatbázist elsősorban pontosan dokumentált, nyilvánosan elérhető forrásokból épí-
tik;1 a magyarországi információk a Központi Statisztikai Hivatal nyilvántartásaiból 
származnak. A bekerült adatokat önkéntesként azonban bárki módosíthatja vagy bővítheti, 
illetve letöltés után felhasználhatja. A VIAF-hoz hasonlóan a GeoNames is minden föld-
rajzi névhez biztosít egy egyedi azonosítót, amely egyértelműen az adott rekord aktuális 
változatára mutat, annak esetleges változásaitól függetlenül. 

4. Magyarországi helyzetkép. Magyarországon a névterek izgalmas átmeneti kor-
szakban vannak, amikor a lokális névterek és névadatbázisok működtetése után egy or-
szágosan közös és egységes platform körvonalazódik. Elsőként nézzük meg a legössze-
tettebb magyar lokális névteret! 

4.1. A Petőfi Irodalmi Múzeum névtere. Az utóbbi néhány évben a Petőfi Irodalmi 
Múzeum (a továbbiakban: PIM) érte el Magyarországon a legkiemelkedőbb eredménye-
ket névtérépítésben. Személynévterük2 mintegy 600 000 személyhez biztosít keresési le-
hetőséget. 

Névterükre a „műfaji gazdagság a jellemző: életrajz, adattár, genealógia egyaránt 
képviselve van” (BÁNKI et al. 2016: 471). Forrásai elsősorban korábban önálló egység-
ként működő életrajzi művek, nyilvántartások, amelyekből az egyes személyekhez kap-
csolódva a saját szócikkel, katalógusbeli jelenléttel nem bíró személyeket (pl. rokonokat) 
is rögzítették a névtérben, ezzel minden eddiginél szélesebb spektrumot alakítva ki.  

A PIM névtere egy találati oldalon megjeleníti a keresett személyre vonatkozó kö-
vetkező adatokat: 

1. a MARC-rekordokból származó alapvető információkat: egységesített nevét és 
névvariánsait, születési és halálozási dátumát, foglalkozását, születési helyét és annak 
közigazgatási felettesét, temetési helyét, társasági tagságait és az adatok forrásait (ezek 
összeállításának módszertanáról és egységesítésükről l. BÁNKI et al. 2016: 472–476); 

2. rokoni kapcsolatait (félautomata kialakításáról és hálózatként való működéséről l. 
HUBAY megj. e.); 

3. kapcsolódó megjegyzéseket; 
4. az adatok forrásait; 
5. a Wikipédia-szócikkét és a Wikidata-adatbázisban tárolt adatlapját (ennek a sze-

mantikus weben betöltött szerepéről és keresőoptimalizálási hangsúlyáról l. HUBAY 
megj. e.); 

6. a PIM-ben elérhető műveit; 
7. a PIM-ben elérhető képi bibliográfiai forrásait; 
8. főbb személyes kapcsolódási pontjait, grafikusan megjelenítve.  

                                                 
1 https://www.geonames.org/datasources 
2 https://opac-nevter.pim.hu 

https://www.geonames.org/datasources/
https://opac-nevter.pim.hu/
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A PIM névterének célja „a teljes névrekord” elérése, „ahol a születési, halálozási 
adatok mellett az adott személy foglalkozása, díjai, elvégzett iskolái, családtagjai, külön-
böző társaságokban betöltött tagsága, halálához köthető gyászjelentése és nekrológadatai 
is az eminens névrekord alatt szerepelnek” (BÁNKI et al. 2016: 475).  

3. ábra: A PIM névtere 
 

 

4.2. A Nemzeti Névtér. Külföldi minták nyomán látható, hogy a nemzeti névterek 
kialakítása már több országban megkezdődött (vö. pl. DANCS 2013, 2016). Magyarorszá-
gon a Magyar Nemzeti Digitális Archívum, az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar 
Országos Levéltár és a Petőfi Irodalmi Múzeum szakemberei 2012-ben kezdték el kidolgozni 
a kollaboratív elven épülő Nemzeti Névtér koncepcióját (l. BÁNKI et al. 2016: 476–477).  

A kulcs a kollaboráció: a szakirodalom egyetért abban, hogy a Nemzeti Névtér „ki-
alakításának alapvető feltétele a jelentős névterekkel rendelkező közgyűjtemények és más in-
tézmények szoros együttműködése” (UNGVÁRY 2012a: 321), míg az „alapjait az egyes in-
tézményi névtereknek kell képezniük, és egyes kitüntetett minőségű archívumi névállomá-
nyok képezhetnék a kiindulópontot” (BÁNKI et al. 2016: 476). Mindez érdekazonosságot és 
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szoros együttműködést feltételez. E szoros kapcsolattal a kulturális, közgyűjteményi nyilván-
tartások is átjárhatóvá, egy felületen kereshetővé válhatnának. A cél az, hogy „a látoga-
tók, ahelyett, hogy archívumról archívumra vándorolniuk kelljen ahhoz, hogy az őket ér-
deklő adatokat összegyűjthessék, egyetlen integrált rendszerként láthassák és használhassák a 
magyar kulturális adatbázisok összességét” (a SZAKADÁT–UNGVÁRY szerzőpárostól idézi 
BÁNKI et al. 2016: 477). 

4. ábra: A Nemzeti Névtér találati oldalai:  

a) személynévtér: Arany János; b) testületi névtér: Magyar Tudományos Akadémia;  

c) földrajzi névtér: Nagyszalonta  

 

 
 



 Névterekkel az egységes névkezelés felé 173 

 

 

A 2019 májusában elindult, egyelőre béta verziójú Nemzeti Névtért az Országos 
Széchényi Könyvtár üzemelteti, és a http://abcd.hu oldalon elérhető el. Célcsoportja az 
érdeklődő nagyközönség, de – elsősorban a közgyűjtemények számára értékes módon – 
biztosítja a benne található adatok szabad felhasználhatóságát, a rekordok letöltését is 
MARCXML-formátumban. 

A Nemzeti Névtér jelenleg három fő területen biztosít keresési lehetőséget: a személy-
nevek, a földrajzi nevek és a testületi nevek között. A könnyen átlátható és kezelhető 
portál nyitólapja az általános eligazodást segíti: e három témacsoportban indítható lekér-
dezés mellett kiemelt és véletlenszerűen kiválasztott szócikkek, valamint az adott napon 
született és elhunyt személyek adatlapjait mutatja, továbbá utal a hírek és információk 
felületére.   

A személynévtér a találati oldalon megjeleníti a keresett személy itt nyilvántartott 
névváltozatait, születési és halálozási helyét és idejét, foglalkozásait és tárolt portréit, a 
lexikonokban és egyéb hiteles forrásokban fellelhető szöveges életrajzait, az esetleges 
archontológiai kapcsolódásait, a műveit és a róla szóló műveket (az Országos Széchényi 
Könyvtár katalógusa alapján). A továbblépést és az egyértelmű azonosítást segítendő 
minden személynél közli az ismertebb névterek- vagy adatbázisokbeli egyedi azonosító-
kat (például a VIAF-ot vagy az ISNI-t), valamint linkekkel átjárhatóságot teremt a meg-
felelő Wikipédia-szócikkre, lexikonokra, a PIM és a VIAF névterére.  

http://abcd.hu/
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A három elérhető névtérgyűjtemény közül egyelőre a testületi neveké tartalmazza az 
egyes elsődleges névalakokról a legszerényebb ismereteket. A testületek neve, névválto-
zatai mellett a típusukat (például egyetem, tudományos társaság) és az azonosítóikat lát-
juk, illetve néha az archontológiai kapcsolódásokat a személynévtérrel.  

A földrajzi névtér az Open Street Map térképét használva lokalizálja a keresett helyet, 
majd a földrajzi egység típusától függően mutatja az alapítási (vagy akár megszűnési, 
beolvadási) dátumot, a közigazgatási hierarchiában elfoglalt helyet és fölérendeltjeit, a 
víz- és természetföldrajzi elemeit, a (város)részeit, az ott született személyeket, valamint a 
települések választási statisztikai adatait, melyeket a Központi Statisztikai Hivatal nyilván-
tartásaiból merít. Az azonosítók és linkek itt is megjelennek. Homonim alakok esetén 
(pl. János-hegy) a közigazgatási-földrajzi felettesek teszik lehetővé az azonosítást.  

A Nemzeti Névtér koncepciójának és használati sikerességének alapja a nevek és 
megnevezettek egyértelmű összekötése, a duplumok kiszűrése és az elsődleges névalak 
azonosítása, ami adott esetekben névtani kérdéseket és szempontokat is felvet (l. FARKAS 
megj. e.). Az adatok szerkesztéséről, felhasználásáról szóló együttműködési megállapo-
dások megkötése a közgyűjteményi szereplőkkel folyamatban van, és az adatok további 
feltöltése és kezelése várhatóan e megállapodásokon fog nyugodni. Ez egyúttal azt is je-
lenti, hogy a közösségi erővel épített adatbázisokkal – például a Wikipédiával – ellentét-
ben nem szerkesztheti majd mindenki a Nemzeti Névtért. 

5. Zárásképpen. A tanulmányban ismertetett névtereken kívül még számtalan hasonló 
forrás érhető el az interneten. A köznévtereken (például Getty Art & Architecture Thesau-
rusán3 vagy a Kongresszusi Könyvtár, a Library of Congress Linked Data Service-én4) 
kívül a személynevek nyilvántartásában nem mehetünk el említés nélkül az International 
Standard Name Identifiers (ISNI)5 vagy a Getty Research Institute által létrehozott, a 
személy- és testületi neveket is tartalmazó Union List of Artist Names (ULAN)6 mellett 
sem. Jelentős a Library of Congress személy-, hely- és intézményneveket, valamint esemé-
nyeket is tartalmazó adatbázisa is (Library of Congress Name Authority File, LCNAF).7  
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features, in a central interface, being able to see the connections among them. This need is fulfilled 

by so called name spaces, which are online semantic systems and structured dictionaries of mostly 

personal and place names. The paper describes the general characteristics of name spaces and then 

presents two global name spaces: the Virtual International Authority File (VIAF) and GeoNames. 

Finally, outlining the situation in Hungary, the paper presents a local name space, that of the Petőfi 

Literary Museum, and provides an outlook on the upcoming National Name Space. 


