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Az előadás témái

• A tulajdonnevek és kutatásuk

• Névtárak, névadatbázisok, alkalmazások

• Nevek és megnevezettek, nevek és 
névváltozatok: példák a megoldandó 
problémák köréből

• Megjegyzések és következtetések



A tulajdonnevek és kutatásuk

A tulajdonnevek

• minden ismert nyelvben és társadalomban 
léteznek

• erős történeti, társadalmi, kulturális 
beágyazottság

• funkciói: megkülönböztetés és azonosítás,  
egyéni és kollektív identitások kifejezése és 
képzése, a világ megismerése és értelmezése 

• gyakorlatias és szimbolikus funkciók



A tulajdonnevek és kutatásuk

A tulajdonnevek kutatása általában

• sokféle szempontból és megközelítésben

• segédtudomány, alkalmazott terület

• önálló, interdiszciplína

• hungarológiai stúdium

A tulajdonnévkincs számbavétele

• nyelvi jel + enciklopédikus tartalom

• szótári vs. enciklopédikus

(érintkező pontokkal)



A tulajdonnevek és kutatásuk

A tulajdonnevek típusai

• leginkább közérdekűek

– személynevek (többféle típusra oszlik)

– földrajzi nevek (helynevek)

– testületi nevek (intézménynevek)

– szellemi alkotások nevei (márkanevek, címek)

• szótári / enciklopédikus megközelítésben

személynév vs. földrajzi név vs. testületi név

(inkább általános – inkább egyedi)



Névtárak, adattárak, alkalmazások

Típusaik

• főbb névtípusok szerint

• történeti vagy jelenkori

• hagyományos vagy elektronikus vagy informatizált



Névtárak, adattárak, alkalmazások

Utónevek szótári jellegű feldolgozásai

• történeti:

– névszótárak, adatbázisok 

– web:

http://dmnes.org/

• jelenkori:

– utónévkönyvek, -szótárak

– web:

http://corpus.nytud.hu/utonevportal

http://dmnes.org/
http://corpus.nytud.hu/utonevportal


Névtárak, adattárak, alkalmazások

Családnevek szótári jellegű feldolgozásai 

• történeti, jelenkori szótárak, névadatbázisok

• web:

http://www.csaladnevatlasz.hu

• web: 

http://www.macse.hu/names/names.aspx

http://www.csaladnevatlasz.hu/
http://www.macse.hu/names/names.aspx


Névtárak, adattárak, alkalmazások

Földrajzi nevek szótári és névtári feldolgozásai

• gyakoribb az enciklopédikus jellegű feldolgozás

• különböző típusú névadattárak, különösen:

– helységnév-azonosító szótár

– történeti helynévtári sorozatok

• különböző adatbázisok, webes fejlesztések is



Névtárak, adattárak, alkalmazások

Lehetséges kapcsolódási pontok

• általában:

módszeres, reprezentatív adatbázisok vannak

• személynevek:

ált. nem konkrét személyekre

kivéve családnév-változtatási adatbázis, 1815-1933

• földrajzi nevek:

ált. konkrét helyekre

történeti és jelenkori adatok sora

szakszerű etimológia (pl. FNESz. ultima manus kiad.)



Nevek és megnevezettek

A Nemzeti Névtérben

• nevek és megnevezettek összekötése: alap

• több enciklopédikus ismeret kapcsolása: lehetőség

Ugyanakkor

• nem feltétlen egyszerű, pl. Centauri, Anonymus

• egy/több név ~ egy/több megnevezett

(a többnevűség természetes)



Nevek és megnevezettek

Egy név → több megnevezett

• kevésbé ismert esetek

pl. Eperjes település (Szlovákia / Mo. Csongrád m.)

• extrém esetek

pl. Kisjenő település (Románia Arad m. / *Moldova)

Google MapsNemzeti Névtér



Nevek és megnevezettek

Több név → egy megnevezett

• *15. sz. Bothos István, Félegyházi István, Tahi István

• Csokonai Lili és Esterházy Péter író

vö.:

• Horváth János irodalomtörténész, *?

• férjezett nők és leánykori nevük



Nevek és megnevezettek

Egy megnevezett → több név

• pl.

• valójában különböző értékű nevek

ezekről korlátozottan képes informálni



Nevek és névváltozatok

Az egységes v. elsődleges névalak kérdése 

• hagyományos kiadványoknál szükséges

pl. Szenczi vagy Szenci → Szenci (?)

vagy

• meghatározása nem feltétlen egyértelmű

főleg a történeti nevek esetében: 

hivatalosság hiánya, változatosság és változékonyság



Nevek és névváltozatok

Nyelvi és politikai határainkon túli megfelelők

• földrajzi nevek

történeti v. mai idegen nyelvű, külföldi v. nemzetiségi

• személynevek

l. még:

• testületi nevek



Nevek és névváltozatok

A hivatalosság és állam keretein túli megfelelők

pl. 

és:

pl.

és:

• a határtalanítás programja és problematikája



Nevek és névváltozatok

A pontos névalak 

• a névkezdő névelők problémája

könyvtárosi szabány: nem – itt: igen 

• a helyesírás kérdései

pl.

vö.



Megjegyzések, következtetések

Eleve sok megoldandó feladat

vö. névkezelés a könyvtári feldolgozásban

Előadásom szempontjai
• jelezni a feladat nagyságát,

• a megoldandó feladatok sokféleségét, komplexitását,

• néhány problématípus felvillantásával

Alapértékei
• létezik, 

• ilyen módon, 

• ilyen tartalommal, 

• ilyen távlatokkal



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


