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Aranykéziratok és kritikai kiadások közzététele  
az Arany János Emlékévben

Manuel Castells, a hálózati társadalom nagy hatású teoretikusa a memóriaintéz-
mények szerepét a valós virtualitás összefüggésében vizsgálja. A valós virtualitás 
az a kulturális szituáció, amikor a kultúra alapvetően és elsődlegesen a digitális 
médium közvetítésével jut el hozzánk. Ez utóbbi, a digitális médium olyan kommu-
nikációs teret, illetve praxist teremt, amely a kódok széttöredezésével jár, ez pedig 
– szól az érvelés – megnehezíti, adott esetben ellehetetleníti a sikeres kommuniká-
ciót, a közös kódok használatát. Castells szerint ez adja a memóriaintézmények 
kiemelt szerepét, ezek ugyanis képesek a mindennapi digitális praxisokban szét-
töredező kódok helyett a megértés lehetőségét biztosító közös tudásteret alkotni.1

De mi a helyzet akkor, amikor a memóriaintézmények maguk is a digitális 
közegbe költöznek? A kulturális örökség átalakulása digitális kulturális örökség-
gé egyrészt a castellsi értelemben a kommunikációképesség megőrzésének felté-
tele a valós virtualitás töredezett világában, másrészről mint transzmedializáció, 
maga is ki van téve a közeg széttartó effektusainak. Ezen effektusok leírására a 
digitális kulturális örökség és a digitális humán tudományok összefüggésében 
Bruno Latour érvelése2 kínál vonzó elméleti keretet az időben és térben egymástól 
távoli, élő és élettelen cselekvő alanyok (aktorok) paradox együttműködéséről.

Amikor a digitális kulturális örökség világában egymással együttműködő 
akto rok – a közös kulturális mező létrehozása érdekében – szolgáltatásokat építe-
nek, a fenti kettős mediális szituációra kell figyelemmel lenniük. Egyrészről szem 
előtt kell tartani, hogy csak akkor érheti el egy ilyen „sokszereplős” vállalkozás a 
célját, ha a valós virtualitás széttartó diskurzusába a szolgáltatás révén minél egy-
ségesebb (illetve egységes kódolást lehetővé tevő) produktum kerül be, másrész-
ről folyamatosan kezelni kell az együttműködő aktorok különneműségét is, mert 
e különneműség annál elkerülhetetlenebb, minél szélesebb körű együttműködés 
révén valósul meg a szolgáltatásépítés.

A digitális kulturális örökség és humán tudomány világában az aktorok 
együttműködése olyan, első hallásra pusztán gyakorlati jelentőséggel bíró kultu-
rális gyakorlatokon keresztül valósul meg, mint a dokumentum- és metaadat-
szabványok alkalmazása, a különféle céllal létrejött és különféle szemléleteket 
implikáló adatleíró nyelvek közötti fordítás vagy megfeleltetés (mapping), a külön-

1 Manuel Castells, „Múzeumok az információs korszakban”, ford. Esztári Réka, in Múzeum
elmélet: A képzeletbeli múzeumtól a hálózati múzeumig, szerk. és előszó Palkó Gábor, 30–43 (Budapest: 
Ráció Kiadó–Petőfi Irodalmi Múzeum, 2012), 30.

2 Bruno Latour, „A Collective of Humans and Nonhumans: Following Daedalus’s Labyrinth”, in 
Bruno Latour, Pandora’s hope: Essays on the reality of science studies, 174–215 (Cambridge, Mass: Harvard 
University Press, 1999), 183.
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nemű adatokat egy platformra hozó aggregáció, illetve az élő aktorok együttmű-
ködését kanalizáló technológiai interfész, a kutatókörnyezet. Ezek a praxisok és 
technikák határozzák ma meg, a valós virtualitásban a kultúra kódjai hogyan van-
nak (és lesznek) jelen, reflexiójuk azonban nagyon is szegényes a (digitális) bölcsé-
szetben. Ennek egyik oka (Latour egy másik kedvelt kifejezését alkalmazva),3 
hogy a gyakran több ezer különnemű aktor együttműködésével készülő szolgál-
tatások esetében maguk az adatkezelési (vagy általánosabban: filológiai) gyakor-
latok rejtve maradnak: a fekete doboz sötétségében.4 Jelen tanulmány megírásá-
nak célja, hogy egy konkrét projekt ismertetésén keresztül engedjen bepillantást 
egy összetett kulturális produktum létrejöttének technológiai folyamataiba, anél-
kül, hogy e bonyolult (szub)mediális kollaboráció médiaarcheológiai következ-
ményeit képes lenne felmérni.

*

Arany János születésének 200. évfordulóján, 2017. március 2-án Nagyszalontán 
vette kezdetét az Arany János Emlékév, amelynek keretei között számtalan tudo-
mányos tanácskozás, kiállítás, kötetkiadás, egyéb, tudományos és népszerűsítő 
program valósult meg. Az emlékév adott alkalmat annak a nagyszabású digitali-
zálási projektnek a megkezdésére is, amely magába foglalta az Arany-kéziratok 
és az Arany János Összes Művei kritikai kiadások online publikálását a nagykö-
zönség számára. Az Arany-kéziratok digitális fakszimiléit összegyűjtő és egysé-
ges platformon kereshetővé tevő szolgáltatás (Arany János kéziratainak repozi-
tóriuma), valamint a kritikai kiadások jelölőnyelvi átirata a DigiPhil projekt 
koordi nálásában jött létre.

A DigiPhil (Tudományos szövegkiadások, bibliográfiák és kutatási adatbázisok online 
tudástára), a Petőfi Irodalmi Múzeum és az Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
Irodalomtudományi Intézetének közös vállalkozása minden tevékenységtípusá-
ban (tudományos szöveg kiadások online szolgáltatása, írói bibliográfiák készítése 
és publikálása, valamint az aggregációs tevékenység) reflektálni igyekszik a beve-
zetőben említett paradox mediális szituáció támasztotta igényekre (és megfelelni 
azoknak): a valós virtualitás töredezettségével szemben egységességre, és külön-
nemű, egymástól időben/térben/személetben távoli humán és technikai aktorok 
együttműködésének átlátható megszervezésére törekszik.

A kritikai kiadások műhelyeiben a filológiai munkát előkészítendő és segíten-
dő, forrásjegyzékek, primer és másodlagos irodalmi bibliográfiák készülnek. Jól-
lehet az elmúlt évtizedekben ezek szerkesztése már mindenhol számítógéppel 
történik, a transzmedializáció valójában többnyire még várat magára: a papíron 

3 Lásd például: uo.
4 A blackboxing kifejezés kapcsán lásd még az alábbi kötet névmutatójában a kifejezés előfordu-

lásait: Pál Kelemen and Nicolas Pethes, eds., Philology in the making: Analog/digital cultures of scholarly 
writing and reading (Bielefeld: Transcript Verlag, 2019).
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készült és a nyomtatásban megjelentetett (irodai szövegszerkesztő programmal 
készített) bibliográfia egyaránt a nyomtatott médium keretei között marad. Ezzel 
szemben a könyvtári rendszerek önmagukban, a szemantikus web személetét is 
megelőzve, egy adathálózat elemeiként tekintettek rekordjaikra. Helyi névtereket 
építettek, amelyek publikálásával és egymáshoz kapcsolásával jöttek létre a ma 
digitális kulturális örökségének alapját képező névterek, mint amilyen például a 
VIAF.5 A digitális filológia, szemben a nem szöveg típusú digitális objektumokra 
épülő archívumi gyakorlatokkal, nemcsak a szövegek egészét leíró metaadatokat 
felelteti meg névtérelemeknek, de a szövegszegmentumok szintjén is végez adat-
gazdagítást, vagyis hivatkozik a saját személynévterében és a máshol publikált 
névterekben fellelhető besorolási rekordokra. Ilyen jellegű adatgazdagítás nem-
csak személy- és helynevek esetében történhet, hanem műfaji fogalmak esetén is 
érdemes publikált tezauruszokra, ontológiákra hivatkozni. (A DigiPhil például, 
követve az Europeana példáját, kiadásaiban a műfaji fogalmakat a Getty Art & 
Architecture6 névteréből azonosítja.)

Miért van szükség adatgazdagításra? Az egyik nyilvánvaló indok az aggregáció, 
amely a digitális kulturális örökség talán legradikálisabb és legelőíróbb – de bizto-
san a legtöbb heterogén aktort integráló – gyakorlata. Olyan nagy hatású intézmé-
nyek propagálják, mint az Europeana,7 amely jelenleg a világ legnagyobb volu-
menű és hatású aggregátora, közel 60 millió digitális objektummal. Ennek mintá-
jára hozták létre például a Digital Public Library of America-t (DPLA), amely 
37 millió digitális objektumot tartalmaz.8 Az aggregációs tevékenység során a ki-
sebb helyi gyűjtemények anyagait nemzeti és nemzetközi szolgáltatásokban össze-
gyűjtik és – adatgazdagítás után – kereshetővé és megtekinthetővé teszik.

Az aggregáció azonban nem az egyetlen, talán nem is az elsődleges oka, hogy 
a digitális filológusok adatmegfeleltetést, szemantikus adatgazdagítást végeznek 
a digitális objektum, illetve a szövegszegmentumok szintjén is. Ezáltal ugyanis a 
szabad szavas keresésnél jóval pontosabb és kiterjedtebb kapcsolatrendszer jön 
létre a szövegek között, amelynek különösen a nem szépirodalmi szövegek (leve-
lezés, naplók) esetén van kiemelt jelentősége. Egy adott kulturális közeg kapcso-
lati hálózatának mintázatait csak ilyen sűrűségű adatrendszerben érdemes ma 
vizsgálni. A DigiPhil két projektjében jött létre kulturális mintázatok feltárására 
alkalmas minőségi adathálózat, a Móricz-naplók és -levelek feldolgozása során, 
illetve az Arany János kritikai kiadás munkálatainak eredményeképpen. A követ-
kezőben e munkálatok három területét ismertetjük, előbb a nyomtatott kritikai 
kiadások jelölőnyelvi kódolásának munkamenetét, majd a kézirat repozitórium 

5 VIAF: The Virtual International Authority File, hozzáférés: 2020.03.25, http://viaf.org/. 
6 Getty Art & Architecture Thesaurus, hozzáférés: 2020.03.25, https://www.getty.edu/research/

tools/vocabularies/aat/.
7 Europeana Collections, hozzáférés: 2020.03.25, https://www.europeana.eu/portal/hu.
8 Digital Public Library of America, hozzáférés: 2020.03.25, https://dp.la/.
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technikai fejlesztését és eredményét, végül a mesterséges intelligencia egy kísérle-
ti alkalmazását a digitális filológia területén.

Az Arany János kritikai kiadás digitalizálása9

Az Arany János kritikai kiadás digitalizálása a különnemű aktorok együttmű-
ködésének egy komplex példája. A korpusz terjedelme (mintegy tizenháromezer 
könyvoldal) és az Arany-emlékév időkerete nem tette lehetővé, hogy a kódolás 
munkáját az Irodalomtudományi Intézetben (ITI) működő kutatócsoport 
Arany-szakértői végezzék, olyan külső munkatársak bevonására volt szükség, 
akiknek a többsége nem foglalkozott korábban szövegkiadásokkal (esetleg iroda-
lomtudománnyal sem). A munkamenet kialakítása során tehát figyelembe kellett 
venni, hogy a transzmedializációba bevont munkatársak egy része nem rendelke-
zett filológiai gyakorlattal, s nem ismerte a TEI XML használatát, illetve a DigiPhil 
munkamenetét és specifikációját sem. A DigiPhil számára kihívást jelentett azon 
feltételek megteremtése, amelyek révén úgy állhattak elő jelölőnyelvi átiratok, 
hogy az Intézet által bevont munkatársaknak10 nem kellett több hónapnyi digitá-
lis filológiai oktatáson részt vennie. Ennek érdekében a digitális bölcsész munka-
csoport ergonomikus, egy irodai szoftver felhasználói felületét imitáló virtuális 
kutatókörnyezetet fejlesztett. A grafikus felület mögé „rejtették el” azt az appará-
tust, amely a voltaképpeni jelölőnyelvi átiratot létrehozta.11 Az a törekvés, hogy a 
kutatók elől „elrejtsük” a számítógépes kódokat, nem példa nélküli, a TextGrid12 
szolgáltatáson belül is elérhető olyan modul, amely támogatja a TEI XML-ek 
WYSIWYM („What You See Is What You Mean”) módon történő szerkesztését. 
Mivel a TEI séma jelenleg közel kétezer oldalt tesz ki,13 és számos filológiai jelen-
ség kódolható többféleképpen, használata műhelyenként eltérő, a WYSIWYM 
szerkesztők pedig igyekeznek a teljes TEI elemkészletet lefedni, a használatukhoz 

9 A kritikai kiadások listája az alábbi címen érhető el: Magyar Tudományos Akadémia I. Osztá-
lyának Textológiai Munkabizottsága, hozzáférés: 2020.03.25, http://textologia.iti.mta.hu/csv/kiadvany.
php?item=16.

10  A projekt teljes időtartama alatt az alábbi kollégák dolgoztak a kiadásokon: Csonki Árpád, 
Horváth-Márjánovics Diána, Hunyadi-Zoltán Emese, Káli Anita, Móré Tünde, Roskó Mira, Sárközi- 
Lindner Zsófia, Varga Szilvia, Vétek Bence. A DigiPhil csoport (Palkó Gábor, Fellegi Zsófia, Bobák 
Barbara) munkáját segítették még: Czinkos Zsolt és Metzger Réka (virtuális környezet fejlesztése); 
Kundráth Péter (megjelenítő fejlesztése); Vincze Tímea és Eőri Lilla (adatgyűjtés, adattisztítás).

11 A DigiPhil korábban, a Móricz Zsigmond-levelezéskiadás kapcsán már próbálkozott olyan 
leíró környezetet teremteni a Microsoft Office Word szoftverben, amely kiváltja a TEI kódolást, azon-
ban erről a módszerről kiderült, hogy számos előre nem látható hibalehetőséget tartalmaz. A ta-
pasztalatokról a részletes leírást lásd: Cséve Anna, Fellegi Zsófia és Kómár Éva, „Móricz Zsigmond 
leve lezésének (1892–1913) digitális kritikai kiadása”, Digitális Bölcsészet 1 (2018): 159–174, https://doi.
org/10.31400/dh-hun.2018.1.227.

12 TextGrid: Virtual Research Environment, hozzáférés: 2020.03.25, https://textgrid.de/.
13 TEI Consortium, „TEI P5: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange”, https://

doi.org/10.5281/zenodo.3667251. 
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elengedhetetlen a TEI alapos ismerete. A DigiPhil működésének hat éve alatt fej-
lesztette ki azt a TEI XML specifikációt, amely az összes digitális kiadásban érvé-
nyesül, és ami magában foglalja a szövegjellemzők széles körének kódolási 
mecha nizmusát. Ez a specifikáció biztosítja egyrészt a szolgáltatás filológiai és 
technikai egységét, illetve ez teszi lehetővé, hogy a DigiPhil összes kiadásánál 
ugyanazt a megjelenítő réteget használja, amely lefedi a különböző kiadástípusok 
eltérő jellemzőit. Ha a specifikációban rögzítettől eltérő módon használunk egy 
elemet, akkor az nem, vagy hibásan jelenik meg a DigiPhil oldalán. (Komoly kihí-
vást jelent ugyanakkor, ha egy új kiadás miatt módosítunk a specifikáción, hiszen 
az hatással lehet a már kész kiadásokra is, illetve ügyelni kell a megjelenítő réteg 
globális jellegéből adódó hibákra is.)  

A DigiPhil a kutatókörnyezet implementálására a digitális filológusok köré-
ben az egyik legelterjedtebb szerkesztő eszközt, az Oxygen XML Editor-t használ-
ta, amely biztosítja azokat a technikai jellemzőket, amelyek elengedhetetlenek a 
munkakörnyezet gyors és stabil kialakításához. Az Oxygen eleve rendelkezik 
alapszintű beépített környezetekkel, úgynevezett keretrendszerekkel (framework), 
a TextGrid-hez hasonlóan a TEI-hez is biztosít egyszerű grafikus szerkesztői felü-
letet, amely azonban nem alkalmas komplex kódok generálására felhasználóbarát 
módon. A DigiPhil ezért saját keretrendszert hozott létre a szerkesztőn belül, 
amelyben csak a DigiPhil által meghatározott specifikáció érhető el, és az előre 
definiált szabályok mentén ellenőrzi, hogy az elkészült fájlok megfelelőek-e. 
A grafikus réteg mögött lévő XML nem a TEI sémán alapult, hanem egy annál 
jóval egyszerűbb, magyar nyelvű jelölőket tartalmazó készleten. A munkamenet 
arra épült, hogy a kódolók a lehető legegyszerűbb felületen dolgozhassanak, a 
környezetben létrejövő kódot automatizált algoritmusok ellenőrizzék szintakti-
kai, illetve, ahol ez lehetséges, szemantikai szinten is, majd ezen kódból automa-
tikusan előállítható legyen a publikálásra szánt, a filológiai munka eredménye-
ként értelmezett TEI XML. Erre azért volt szükség, mert egy TEI XML sémának 
megfelelő dokumentum – különösen annak metaadatokat tartalmazó része – bo-
nyolult szintaxissal rendelkezik, számos olyan kötelező elemet és hierarchikus 
beágyazást tartalmaz, amelyek használata jelentősen lassította volna a kódolás 
folyamatát. Olyan köztes, leegyszerűsített kódolási sémát dolgoztak ki, amely 
auto matikusan átfordítható a komplex TEI sémára. A specifikáció kialakításakor 
a DigiPhil először meghatározta a tizenkilenc kritikai kiadáson belül az egyes ki-
adástípusokat. Különböző elemkészlettel írható le ugyanis például egy drámafor-
dítás, ahol jelölni kell a színpadi utasítás és a beszélő személyét, vagy a levelezés, 
ahol a feladót és a címzettet kell leírni. A DigiPhil az egyes kiadástípusokhoz kü-
lön környezetet fejlesztett, így a projekt folyamán összesen hét különálló keret-
rendszer jött létre (drámafordítások, lírai művek, prózai művek, hivatali iratok, 
levelezés I–II, levelezés III–V, apparátus és jegyzetek). A munka a hivatali iratok 
és a levelezéskötetek keretrendszereinek kidolgozásával kezdődött, ezeknek a fel-
építése ugyanis egyszerűbb, mint a szövegváltozatokat is jelölő köteteknek. A kó-
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dolók már készségszerűen használták a munkakörnyezetet, mire a bonyolultabb 
jegyzetapparátussal és több szövegréteggel operáló kötetek leírását megkezdték. 
A levelezéskötetek esetén azért volt szükség két önálló környezet kialakítására, 
mert a II. és a III. kötet megjelenése között több, mint húsz év telt el, a kötetek 
szerkesztési elvei teljesen eltérők voltak, nem lehetett ugyanazzal az specifikáció-
val információveszteség nélkül leírni őket. A kutatókörnyezet ergonómiáját, az 
irodai szoftverek grafikai felületéhez hasonlóan menüpontok és gombok teremtik 
meg: egy gomb vagy menü elem – akár a Microsoft Word makró funkciója – olyan 
műveletsort generál, ami a specifikációnak megfelelő kódrészletet hoz létre. Mind-
ez láthatatlan marad a kódoló munkatárs számára, ugyanis a felhasználói felület 
grafikusan formázott (programkódokat nem tartalmazó) szöveget jelenít meg, a 
kód jellemzőit grafikai jelekkel, színekkel, elrendezéssel vizualizálva (1. ábra).

A kutatókörnyezet a DigiPhil által előre meghatározott szintaktikai és sze-
mantikai szabályok alapján folyamatosan ellenőrizte a munkatársak által bevitt 
adatokat, jelölte a kötelezően kitöltendő metaadatmezőket, az egyes jelölők egy-
másba ágyazhatóságát, a jelölők attribútumainak értékeit, illetve az egyes mezők-
be írt adatok (például a dátumok) formátumát. A leírás során, ha a rendszer kó-
dolási hibát észlelt, jelezte azt a felhasználó számára hibaüzenet vagy figyelmez-
tetés formájában (2–3. ábra). 

A komplex adathálózatok létrehozásának egyik legfőbb akadálya a munka-
menet szempontjából, hogy az adatgazdagítás (nevek, bibliográfiai adatok azono-
sítása és az azonosítók kódba illesztése) radikálisan lassíthatja a kiadások szöveg-
kódolási folyamatát. Ennek a problémának a megoldására félautomatikus név-
azonosító funkció került beépítésre a keretrendszerekbe (4. ábra).

A kritikai kiadások névmutatói alapján a DigiPhil névtérben14 elérhető sze-
mélynevek azonosítóit és a legfontosabb azonosítást segítő adatait integrálták a 
rendszerbe. A kódolás során a névazonosító algoritmus személynevek beírásakor 
azokat automatikusan megfeleltette a névtér elemeinek, a kódoló a rendszer által 
felajánlott lehetséges egyezések alapján választotta ki a megfelelő besorolási név-
rekordot, amelynek azonosítója automatikusan íródott be a kódba, ezzel is csök-
kentve a gépelési hibák esélyét. A kódolás során a bibliográfiai rövidítések jelölésre 
kerültek, ezek összekötése a Gönczy Monika által a Koha rendszerben épített 
Arany-bibliográfiával15 még nem történt meg. 

Egy 21. századi digitális filológiai szolgáltatásnak – a digitális médium „illé-
konyságával” szemben – meg kell felelnie az adatbiztonság legmagasabb elvárá-
sainak. Bár a digitális bölcsészet (nem is olyan távoli) hőskorában Magyarorszá-

14 A DigiPhil a Magyar Életrajzi Index (Petőfi Irodalmi Múzeum) névterét építi tovább saját in-
tegrált könyvtári rendszerében, amely a Koha szoftvert használja, hozzáférés: 2020.03.25, http://biblio.
digiphil.hu/.

15 Gönczy Monika, „Az Arany János-bibliográfia”, Értékteremtő tudomány: Az Arany-gyűjtemény 
bemutatkozása, Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet, 2019. no-
vember 20.
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gon is történt komoly adatvesztés,16 a repozitóriumtechnológia és a verziókövető 
szolgáltatások általánossá válásával ennek esélye minimalizálható. A transzmedia-
lizáció során nagy számú digitális objektum jött létre,17 amelyek archiválása és 
változáskövetése volt a munkamenet egyik legkiemeltebb feladata. Mindezt 
a DigiPhil két szinten kellett, hogy megoldja. Egyrészt el kellett kerülni, hogy a 
munkamenet ezen része a kódolók heterogén számítógépes környezetétől függ-
jön, másrészt biztosítani kellett a kódolás első (kódolók, munkakörnyezet) és 
második (a DigiPhil digitális filológusainak feladatai) munkafázisának szétvá-
lasztását. A kódolók által kezelt keretrendszer lehetővé tette, hogy a kódokat tar-
talmazó fájlokat közvetlenül a munkakörnyezetből az erre a célra létrehozott ver-
zió követő szolgáltatásba mentsék, így a munka során használt saját számítógépek 
esetleges biztonságtechnikai vagy egyéb hibái nem veszélyeztették az adatbizton-
ságot. A verziókövető rendszer követi a szerverre feltöltött kódok módosításait, 
így a helyi adatvesztés esetén visszaállíthatók a fájlok, a kódoló számítógépén 
ugyanis csak egy úgynevezett munkapéldány (working copy) található. Az eszköz 
csoportmunka esetén elvégzi a kódokon történt változtatások adminisztrációját. 
Mivel mindenki saját felhasználói profillal rendelkezik, elkerülhetők a kódolás 
során egymástól távol „együttműködő” aktorok által módosított kódok okozta 
adatvesztés. A DigiPhil munkatársai a szerverre feltöltött kódok átalakítását egy 
attól független rendszerben archiválta.

16 Az első hálózati betűhű forráskiadás, a Balassa-kódex átirata, fakszimilékkel együtt 1993-ban 
jelent meg online, kísérleti jelleggel, majd 1995-ben CD-változatban is. 1996-ban már tanulmányokkal 
bővítve jelent meg ismét, azonban 1998-ban megsemmisült. Tóth Tünde, „Online kritikai szöveg-
kiadás Magyarországon az ezredfordulón”, Helikon 50, 3. sz. (2004): 417–442. A kiadás további törté-
netét lásd: Maróthy Szilvia, „A tudományos elektronikus szövegkiadások feldolgozása”, in Valóságos 
könyvtár – könyvtári valóság: Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018, szerk. Kiszl Péter és 
Csík Tibor, 351–356 (Budapest: ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2018), https://
doi.org/10.21862/vkkv2018. 

17 Az egyes köteteknél eltérő, hogy egy digitális objektum, azaz egy TEI XML fájl a kötet mek-
kora egységét fedi le. A levelezésköteteknél például egy fájl egy levelet és a hozzátartozó jegyzeteket 
tartalmazza, míg a drámafordításoknál egy fájl egy felvonást tartalmaz, a teljes darabra vonatkozó 
jegyzetek külön digitális objektumot képeznek. A projekt során összesen több, mint 4200 XML doku-
mentum jött létre.

4. ábra: A félautomatikus névazonosító a környezetben külön ablakban mutatja  
a találati halmazt, amelyből a kutató választhat
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A munkamenet függetlenítését a kódolók egyéni számítógépes környezetétől 
nemcsak a kódok verziókövetése és archiválása érdekében kellett elvégezni, ha-
nem a munkakörnyezet fejlesztése és egységes használata érdekében is. A kódoló 
munkatársak az Oxygen XML Editor szoftveren keresztül, egy szerverre mutató 
link segítségével telepítették a keretrendszert, ami ezt követően minden újraindí-
táskor ellenőrizte az elérhető csomag verziószámát, és amennyiben változtatás 
történt, automatikusan frissítette a rendszert. Ez lehetővé tette, hogy minden 
munkatárs – függetlenül attól, hogy milyen számítógép(ek)en dolgozott – mindig 
ugyanazt a kutatókörnyezetet használja, költséges és időigényes hardveres támo-
gatás igénybevétele nélkül. 

A projektbe bevont munkatársak a kutatókörnyezet segítségével közel másfél 
év alatt dolgozták fel az Arany kritikai kiadások köteteit. Ezt követően a DigiPhil 
munkatársai a létrejött fájlokból egyedi fejlesztésű stíluslapok segítségével előállí-
tott ák a publikálásra szánt TEI XML fájlokat, és feltöltötték lektorálásra a szolgál-
tatást biztosító repozitóriumba. A munkatársak az „éles” szolgáltatással minden-
ben megegyező tesztkörnyezetben ellenőrizték a kiadások szövegét, míg a digitális 
filológusok a TEI XML fájlokat vizsgálták át, a javításokra már a TEI XML fájlok-
ban került sor. 

A kötetek publikálásához szükség volt a specifikáció implementálására: a 
megjelenítő réteg fejlesztésére, hiszen a kritikai kiadássorozat kötetei több, mint 
fél évszázad (hatvanöt év) filológiai munkáját – és az azalatt történt szemléletvál-
tozást – foglalják magukba. A szolgáltatás ünnepélyes bemutatására 2019 novem-
berében került sor az Irodalomtudományi Intézetben.18 

Bár a digitalizálási munka lezárult, a virtuális kutatókörnyezetek építése és 
alkalmazása folytatódik. A DigiPhil szakértői a projekt során szerzett tapasztala-
tokra építve olyan környezetet fejlesztenek, amelynek az alapját már nem egy le-
egyszerűsített köztes XML séma adja, hanem a TEI specifikációnak mindenben 
megfelelő, az adott kiadásra alkalmazott végleges séma. Ezzel lehetőség nyílik 
arra, hogy a digitális kritikai kiadások a munkafolyamat kezdőpontjától egységes 
és szabványos formátumban készüljenek, és publikálás után is folyamatosan ja-
víthatók és bővíthetők legyenek a létrehozás folyamatában felhasznált keretrend-
szerrel azonos környezetben. A folyamatban lévő Arany kritikai kiadások már 
ebben a környezetben készülnek, az S. Varga Pál által szerkesztett Arany János 
Kisebb Költemények 3. (1860–1882) jelölőnyelvi átirata, a nyomtatott kiadás javított, 
digitális változata is az új környezetben születik meg.

18  Értékteremtő tudomány: Az Arany-gyűjtemény bemutatkozása, Budapest, Bölcsészettudományi 
Kutató központ, Irodalomtudományi Intézet, 2019. november 20.
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Arany János kézirat-repozitórium

Az Arany kritikai kiadás során Arany-filológusok, digitális bölcsészek és kó-
doló munkatársak működtek együtt egy olyan kutatókörnyezet biztosította digi-
tális térben, amely maga is különféle forrású, korú és elhelyezkedésű, heterogén 
technikai aktorok (kliens és szerver számítógépek, szoftverkomponensek, szab-
ványok, sémák, kódnyelvek) összjátékaként írható le. A következőkben egy tér-
ben és időben még heterogénebb intézményközi kollaboráció felépítését és mun-
kamenetét ismertetjük, amely talán a korábbiaknál is pontosabban példázza a 
digitális kulturális örökség széttartó forrásokra épülő, de egységes felületeket 
képező kortárs gyakorlatait.

Az Arany-kéziratok online publikálását célzó projekt kezdeményezője és koor-
dinálója az Irodalomtudományi Intézet (ITI) volt, a résztvevő intézmények pedig 
a nagyszalontai Arany János Emlékmúzeum, a nagykőrösi Arany János Kulturális 
Központ, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 
(MTA KIK), a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) és az Országos Széché nyi Könyvtár 
(OSZK) voltak.

Az Arany-kéziratkereső létrehozásának alapgondolata az volt, hogy a fizikai-
lag szétszórt, különböző intézményekben fellelhető Arany János kéziratok egyet-
len online térben váljanak elérhetővé a kutatók és a szélesebb közönség számára 
egyaránt, a metaadatok szerint kereshető formában. A kezdeményezésnek külö-
nös hangsúlyt ad a tény, hogy a magyar irodalom kéziratos örökségén (számos 
kisebb gyűjtemény mellett) három nagy intézmény osztozik (OSZK, MTA-KIK, 
PIM), de sem a tömeges digitalizálás, sem a kéziratok le- vagy átírása, sem pedig 
az online közzététel szintjén nem működtek eddig együtt. 

Az Arany kézirat-repozitórium létrehozásához meg kellett teremteni azt az 
intézményi együttműködést, amelynek során a kéziratokat gondozó intézmények 
közös elvek mentén készítik el a kéziratok digitális másolatait és összehangolt 
módszerekkel végzik el a kéziratok leírását. A kéziratkereső specifikációját a 
DigiPhil-csoport alakította ki az együttműködő intézmények könyvtárinforma-
tikus szakértőinek segítségével. 

A digitalizálás első lépéseként az Országos Széchényi Könyvtár és az Irodalom-
tudományi Intézet munkatársai elvégezték az Arany János Emlékmúzeumban és 
az Arany János Kulturális Központban található kéziratok digitalizációját. A folya-
mat során nagy felbontású képfájlok jöttek létre, majd ezekből a fájlokból készül-
tek el a publikálásra szánt nézőképek. Az OSZK, a PIM és az MTA KIK a saját 
gyűjteményeikben fellelhető kéziratok digitalizálását a belső szabályzataiknak 
megfelelően végezték el, a képfájlokat a saját rendszereikben tárolták.

A közös szolgáltatás kialakításának egyik sarkalatos pontja az aggregált tartal-
mak egységesítése, illetve a képfájlok elhelyezése volt. Követendő példának az 
Europeana aggregációs modellje kínálkozott: az Europeana csak a metaadatok 
összegyűjtését végzi el, a memóriaintézmények gyűjteményi elemeinek digitális 
szurrogátumait maguk az intézmények teszik közzé: az aggregált metaadatok 
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egyike a digitális objektumra mutató link. Az Europeana a beérkező metaadatok 
egységesítésével sem foglalkozik, azokat saját formátumában fogadja csak el 
(Europeana Data Model, EDM), az adatszolgáltató intézmények saját felelőssége 
a metaadatok konverziója EDM formátumra.

A fenti modell sem a digitális objektumok, sem pedig a metaadatok kezelése 
szintjén nem volt alkalmazható a projekt számára. A határon túli gyűjtemények 
nem rendelkeztek repozitóriumi kapacitással, vagyis a digitális objektumok szol-
gáltatását is meg kellett oldani. A magyarországi közgyűjtemények ugyanakkor 
eltérő megoldásokat alkalmaztak a digitális fakszimilék közzétételére, amelytől 
nem akartak eltérni, emellett különböző intézményi szabályzatok alapján kezel-
ték a digitális objektumaikat. A probléma heterogén technikai megoldásokat kö-
vetelt meg mind a metaadatok, mind a fakszimilék kezelésében.

A digitális objektumok szolgáltatásához a repozitóriummal nem rendelkező 
határon túli partnerek számára a Bölcsészettudományi Kutatóközpont virtuális 
szerverén a DigiPhil egy olyan repozitórium szoftvert telepített, amely képes a 
digitális fakszimilék tárolására. Ehhez a repozitóriumhoz nem készített nyilvános 
felhasználói felületet, az abban található objektumok közzététele egyedül a közös 
keresőfelületen történik. Ugyanezt a technikai megoldást (és ugyanazt a DSpace 
nevű szoftvert) alkalmazta az OSZK is saját szerverén. A fakszimiléket az 
MTA KIK az EPrints szoftverre épülő saját REAL rendszerében helyezte el, a part-
nerek közül egyedül kézirategységenként egyetlen PDF-be egyesítve, a PIM pedig 
a HunTéka részeként működő JaDoX dokumentumkezelő szoftverben helyezte el 
a képeket. Az MTA KIK és a PIM kézirattára az átadott rekordokban tüntette fel a 
képek elérési útvonalát.

Mivel a projekt elsődleges feladata a kéziratokhoz készülő közös metaadat-
kereső-felület kialakítása volt, figyelembe kellett venni azt a tényt, hogy bár a 
résztvevő intézmények a könyvtári rendszereikben szabványos formátumban ír-
ják le a rekordokat, az egyes könyvtári rendszerekben használt metaadatsémák 
eltérők lehetnek. A keresőfelület kialakításakor a résztvevők a MARC21 könyvtári 
adatcsere formátum használata mellett döntöttek. Mivel a két határon túli intéz-
mény nem rendelkezett megfelelő technikai háttérrel, kézirataikat a DigiPhil 
könyvtári rendszerében írták le az OSZK (Feke Eszter és Rózsafalvi Zsuzsanna) 
és az ITI (Antal Alexandra és Bátori Anna) munkatársai. A Koha által használt 
metaadatformátum ugyan MARC21, azonban a DigiPhil korábban még nem 
írt le kéziratokat, ezért új metaadatspecifikáció kialakítására volt szükség. 
Az OSZK, annak érdekében, hogy a kéziratok leírása egységes legyen, nem a 
saját, HUNMARC alapú rendszerükben, az Amicusban, hanem egy új, erre a cél-
ra telepített Koha példányban dolgozta fel a kézirataikat. A DigiPhil metaadat-
specifikációját a PIM könyvtárinformatikus szakértője, Mohay Anikó készítette 
elő, majd ez került kiegészítésre az OSZK munkatársa, Fejes Judit javaslataival. 
A DigiPhil és az OSZK Koha rendszereiben a kéziratok leírása ugyanazon specifi-
káció alapján zajlott. Mivel a feldolgozást végző munkatársak közül nem minden-
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ki rendelkezett tapasztalattal a könyvtári rendszerek használatában, az adatfelvi-
tel megkönnyítésének érdekében Mohay Anikó magyar nyelvű űrlapokat hozott 
létre, amelyek nem mutatták a teljes MARC21 adatmezőkészletet, csak a leíráshoz 
szükségeseket, emellett sok mező esetében (például proveniencia) pedig előre 
meghatározott listából választhattak a kollégák. A két Koha rendszerben leírt re-
kordok esetében, ahol lehetséges volt, a leíró kollégák adatgazdagítást végeztek. 
Egy előzetesen, a kritikai kiadások helynevei alapján készített listából felvitték a 
helynevekhez a GeoNames névterében található azonosítót, tárgyszavakkal látták 
el a rekordokat, valamint azokat a kéziratokat, amelyek valamely kritikai kiadás-
ban megjelentek, összekötötték a DigiPhil oldalán publikált digitális kiadással. 
Az MTA KIK már 2016 folyamán átállt a MARC21 adatformátumra,19 a PIM saját 
HunTéka rendszeréből szintén ebben a formátumban nyerte ki és adta át a publi-
kálásra szánt rekordokat. Az MTA KIK a saját gyűjteményéhez tartozó anyagok 
metaadatolását az Aleph könyvtári rendszerben végezte. 

A közös adatcsere formátum használatának ellenére felmerültek olyan jelölési 
eltérések, amelyeket egységesíteni kellett a rekordok közös rendszerbe való betöl-
tése előtt. Az MTA KIK által szolgáltatott rekordokban a személyneveket leíró 
100-as (szerző), 600-as (róla szóló) és 700-as (egyéb személynév) mezőkben a ve-
zetéknevet és keresztnevet vesszővel választották el, míg a többi intézmény által 
szolgáltatott rekordokban csak a nem magyar személynevek esetén alkalmaztak 
hátravetést. Annak érdekében, hogy a keresőfelületen ezek az értékek egységesen 
szerepeljenek, az MTA KIK-től kapott rekordokban félautomatikus módon, regu-
láris kifejezések segítségével a magyar személynevekből el kellett távolítani a sze-
parátorokat. Ugyanezen mezők $d almezőjében, amelyben a személy születési és 
halálozási dátuma adható meg, a többi intézménnyel ellentétben a DigiPhil leírá-
sában az évszám zárójelbe került, ezeket szintén egységesítették. Az egységesítés-
nél kiemelt szempont volt, hogy minimális változtatások történjenek a rekordo-
kon és azokat a lehető legrészletesebben dokumentálják, hogy a műveletek bár-
mikor megismételhetők legyenek, hiszen ezek a változtatások nem kerültek 
vissza az eredeti rendszerekbe, egy esetleges frissítés során újra végre kell hajtani 
őket. A mezők kitöltésének eltérésein túl előfordultak olyan esetek is, amikor a 
gyűjteményekben ugyanazt az információt más adatmezőbe vitték fel. Ilyen pél-
dául az egyedi azonosító, ami a DigiPhil és az OSZK által leírt rekordok eseté-
ben a 999-es mezőbe került, míg az MTA KIK a 001-es mezőt használta ugyaner-
re a célra. A különbség a használt könyvtári rendszerekből fakad, a Koha sajá-
tossága, szemben az Aleph-el, hogy a kiosztott azonosítót nem a 001-es mezőbe 
helyezi. Hasonló a helyzet a tárgyszavakkal: míg a DigiPhil és az OSZK a leírás 
során a tárgyszavakat a 650-es mezőbe vitte fel, addig az MTA KIK ugyanerre a 
653-as mezőt használta. Az ilyen jellegű eltéréseket a kereső algoritmus finomí-

19 Gyuricza Andrea, „Szabványos metaadatok jelentősége a kooperatív szolgáltatásokban: Átál-
lás HUNMARC-ról a MARC21 szabványra a WorldCat-csatlakozás előkészítéseként”, Könyvtári Figye
lő 63, 2. sz. (2017): 218–225. 
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tásával oldották meg, például a tárgyszavak esetében a rendszer egyszerre fi-
gyeli mindkét mezőt. 

Az Arany-kéziratok repozitórium keresőfelülete egyszerre támogatja a szabad 
szavas és facettás keresést a metaadatok között. A „Részletes keresés” menüpont 
alatt találhatók azok a keresőmezők, amelyek az egyes metaadatmezőket repre-
zentálják, ezekben szabad szavasan és legördülő listából való választással egya-
ránt kereshet a felhasználó (5. ábra).

A facettás kereső használatakor a felhasználó egyszerre több metaadatmező-
ben végezhet szűkítést, továbbá az egyes listák esetében is egyszerre több értéket 
jelölhet ki, ekkor a szűkítés során a keresőmotor minden kiválasztott értéket fi-
gyelembe véve jeleníti meg a találatokat (6. ábra).

A keresőrendszer kialakításakor elsődleges szempont volt egy olyan, nem ro-
busztus, nyílt forráskódú eszköz választása, amelynek hosszú távú fenntartása, 
fejlesztése biztosított, emellett az adatbetöltés, frissítés felhasználóbarát módon 
történhet. A választás az eXistDB nevű adatbázis-kezelő szoftverre esett, amely 
képes nagy mennyiségű XML formátumú fájl tárolására és kezelésére, miközben 
a felhasználói felület egyszerűen testre szabható. A DigiPhil projekt ugyanezt az 

5. ábra: Keresőmezők az Arany-kéziratok repozitóriumában 
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eszközt használta a Móriczlevelek keresőjének fejlesztéséhez is.20 A szolgáltatás 
kialakításakor fontos szempont volt, hogy a magyarországi közgyűjtemények 
maguk szolgáltassák a digitális fakszimiléiket, a keresőbe csak a metaadatok ke-
rüljenek fel töltésre. A felhasználói felület tervezésekor sikerült megoldani, hogy a 
DSpace rendszerekben tárolt fájlok magán a közös keresőfelületen kerüljenek 
megjelenítésre.

A programban résztvevő intézmények a projekt végére összesen 2003 rekor-
dot szolgáltattak. Bár a projekt véget ért, az MTA KIK folyamatosan javítja és egy-
ségesíti a katalóguscédulákból létrejött rekordjait, valamint feldolgozza a még 
digitalizálatlan kéziratokat, így ezekkel tovább bővül majd a szolgáltatás. A pro-
jekt során kialakított munkafolyamat alkalmas arra, hogy a jövőben hasonló mó-
don dolgozzuk fel és publikáljuk más szerzők kéziratos hagyatékát. A kialakított 
heterogén aggregációs modell azt is lehetővé teszi, hogy a szolgáltatáshoz külön-
féle technológiai és intézményi feltételekkel csatlakozhassanak memóriaintézmé-
nyek és kutatócsoportok.

20 A Móriczlevelek keresőfelülete, hozzáférés: 2020.03.25, http://digiphil.hu/mzs-lev-kereses/
index.html.

6. ábra: Szűrés az Arany János Nagykőrösön és Nagyszalontán található verskézirataira
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Kéziratátírás gépi intelligencia részvételével

Az eddigiekben olyan szolgáltatásokat ismertettünk, amelyek különnemű 
aktorok együttműködésében jöttek létre, és amelyekben a humán közreműködők 
kollaborációját valamely magában is heterogén virtuális kutatókörnyezet vagy 
technológiai platform kanalizálta. Az ismertetett szolgáltatásokban tevékeny 
(emberi és nem-emberi) aktorok köre ugyanakkor a megszokott vagy szabályo-
zott keretek között maradt mind a humán, mind a technikai oldalon: digitális böl-
csészek, szabványok, széles körben használt szoftvereszközök működtek közre. 
Ugyanakkor a digitális kulturális örökség, illetve filológia területén számos olyan 
gyakorlat létezik ma, amely a fentieknél radikálisabban nyitja meg az aktorok 
körét. Az egyik ilyen, mind szélesebb körben alkalmazott praxis a kéziratok átírá-
sának közösségi (crowdsourcing) kiterjesztése. A már klasszikusnak számító 
Bentham Project21 mellett érdemes az Europeana hasonló, még szélesebb kört 
megszólító kezdeményezését is szóba hozni.22 Az ismeretlen, vagyis kontrollálat-
lan kompetenciával (és intenciókkal) rendelkező szereplők bevonása szigorúan 
filológiai projektekbe különféle technológiai aktorok közreműködésével kont-
rollál ható (például automatikus kolláció révén), de a magukat humán közreműkö-
dőnek álcázó rosszindulatú kódok kiszűrését is gépi aktorok végzik.23 Még radiká-
lisabb azonban az a gyakorlat, amelyik a gépi intelligenciát a korábban kizárólag 
emberi szereplők kompetenciakörébe utalt feladatokba integrálja. Ilyen terület a 
mesterséges intelligencia felhasználása a kéziratok átiratainak elkészítésében.

Az optikai karakterfelismerés (OCR) gyakorlatait már jó ideje alkalmazzák a 
kulturális örökség digitalizálásában, legtöbbször olyan hibrid, a digitális és az 
analóg médium határán egyensúlyozó formátumok létrehozásában, mint ami-
lyen a kétrétegű dokumentum, amelyik a nyomtatott médium elrendezését 
(layout) a kereshetőség igényével párosítja. Köztudott, hogy az OCR technológia 
kevéssé alkalmas kézírásos dokumentumok átírására, az azonban kevéssé ismert 
tény, hogy már az ’50-es évek közepétől, párhuzamosan a nyomtatott szövegek 
gépi átírásának fejlesztésével, a kéziratos anyagok gépi átírására is történtek kí-
sérletek.24 A kézírás-felismerés (handwritten text recognition, HTR) alkalmazása a 
pénzügyi és banki ágazatokra korlátozódott (például levélcímzés felismerése, 
csekkek elemzése). A tömeges gyűjteményi digitalizálás hozta magával azt az 
igényt, hogy a kéziratok kikerülve, vagy legalábbis előkészítve a humán aktorok 

21 A Bentham Project oldala, hozzáférés: 2020.03.25, https://www.ucl.ac.uk/bentham-project/.
22 Enrich Europeana, hozzáférés: 2020.03.25, http://transcribathon.eu/.
23 Jussi Parikka and Tony D. Sampson, „Censored”, in The spam book: on viruses, porn, and other 

anomalies from the dark side of digital culture, eds. Jussi Parikka and Tony D. Sampson, 213–215, Hampton 
Press communication series: Communication alternatives (Cresskill, N. J.: Hampton Press, 2009). 

24 Guenter Muehlberger, Louise Seaward, Melissa Terras, Sofia Ares Oliveira, Vicente Bosch, 
Konstantinos Zagoris et al., „Transforming Scholarship in the Archives through Handwritten Text 
Recognition: Transkribus as a Case Study”, Journal of Documentation 75, no. 5. (2019): 954–976, 966, 
https://doi.org/10.1108/JD-07-2018-0114.
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végezte átírás lassú és fáradságos folyamatát, ugyanúgy kereshetővé és gépek 
számára is feldolgozhatóvá váljanak, mint a nyomtatott és OCR-ezett szövegek. 

A HTR technológia legnagyobb kihívása a kézírás egyedisége, erre jelent meg-
oldást a gépi tanulás friss trendje, a neuronháló (Artificial Neural Network, ANN) 
technológia alkalmazása a HTR folyamatában. Amennyiben egy szerzőtől megfe-
lelő mennyiségű átirat és fakszimile áll rendelkezésre, a gép képes lehet megta-
nulni a „kézre” jellemző stílusjegyeket és létrehozni egy olyan modellt, amely 
felismeri, kiolvassa a szerző kézírását. Minél több átirat és nagyobb számítási 
kapacitás áll rendelkezésre, a modell annál pontosabb lesz.

2016-ban hozta létre az Innsbrucki Egyetem Digitalisierung & Elektronische 
Archivierung25 kutatócsoportja a READ (Recognition and Enrichment of Archival 
Documents)26 projekt keretében a Transkribus szolgáltatást.27 A Transkribus volt 
az első olyan platform, amely nyílt hozzáférést biztosított egy felhasználóbarát 
felülettel rendelkező és neuronhálón alapuló HTR eszközhöz. 

Az ELTE Digitális Bölcsészet Központ az ITI-vel együttműködve kezdett kísér-
letezni Arany János hivatali iratainak felismertetésével a Transkribus szolgáltatás-
ban. A Transkribus rendelkezett ugyan kész kézírás-felismerő modellekkel, azon-
ban azokat angol és német nyelvű kéziratokon tanították be, így magas hibaszáza-
lékkal működtek az Arany-kéziratokon. A Transkribus lehetőséget biztosít arra, 
hogy saját modellt hozzunk létre, így a Központ munkatársai száz kéziratlap átira-
tát készítették el, amelyből a Transkribus algoritmusai létrehozták az első 
Arany-kézírás modellt. Az első modell ellenőrzése során kiderült, hogy karakterek 
szintjén mintegy 30%-os hibaszázalékkal (Character Error Rate, CER) működött. 
A második modell előkészítésében és tesztelésében már a DigiPhil munkatársa, 
Bobák Barbara és az ITI munkatársa, Gábori Kovács József vettek részt.28 Újabb 
száz, Arany által írt kéziratlap került átírásra, így az új modell már kétszáz kézirat-
lap átirata alapján készült el. A Transkribus a második modell elkészülte előtt javí-
tott a modellt készítő algoritmuson, a Google által fejlesztett Tensorflow alkalmazá-
sával.29 Ennek következtében jelentősen javult a neuronháló teljesítménye. Ahogyan 
Bobák és Gábori írják,30 a második modell hatékonysága erős javulást mutatott, a 
CER a felére csökkent. A Transkribus saját tapasztalatai szerint a modell tanításával 

25 Digitalisierung & Elektronische Archivierung (DEA), hozzáférés: 2020.03.25, https://www.uibk.
ac.at/germanistik/einrichtungen/dea.html.

26 Recognition and Enrichment of Archival Documents, hozzáférés: 2020.03.25, https://read.
transkribus.eu/about/.

27 Transkribus, hozzáférés: 2020.03.25, https://transkribus.eu/Transkribus/.
28 Bobák Barbara és Gábori Kovács József, „Kézírásfelismerés Arany János levelein”, in Network

shop 2019, szerk. Tick József, Kokas Károly és Holl András, 38–44 (Budapest: HUNGARNET Egyesület, 
2019), https://doi.org/10.31915/NWS.2019.5.

29 Muehlberger, Seaward, Terras, Ares Oliveira, Bosch, Zagoris et al., „Transforming Scholar-
ship…”, 966.

30 Bobák és Gábori Kovács, „Kézírásfelismerés Arany János levelein”, 6.
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a CER akár 5% alá csökkenthető.31 Mivel a modellt csak az Arany által írt kézirato-
kon tanították be, jelenleg nem alkalmas arra, hogy más szerző kézirataiból jó minő-
ségű átiratokat készítsen, azonban a modell tanítóanyagának bővítésével lehetővé 
válhat általánosabb érvényű modellek megalkotása is.

A Transkribus szolgáltatás egyik nagy előnye, hogy az átírás eredményét, 
legyen az gépi közreműködés eredménye vagy humán aktor által javított, a hét-
köznapi formátumok mellett (TXT, PDF) olyan TEI XML formátumban is expor-
tálhatjuk, amely tartalmazza az átirat és a fakszimile kép kapcsolatát. Ezáltal 
lehető ség nyílik arra, hogy a gépi intelligencia közreműködésével meglepően rö-
vid idő alatt olyan digitális forráskiadásokat készítsünk, amelyek – emberi közre-
műkö dés sel – kritikai kiadások alapjául szolgálhatnak, hiszen a feldolgozás az 
első lépésektől szabványos környezetben történik.

31 Muehlberger, Seaward, Terras, Ares Oliveira, Bosch, Zagoris et al., „Transforming Scholar-
ship…”, 962. 
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