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Nemszövegek digitalizálása

Különböztessük meg azt az esetet, amikor szö-
veget digitalizálunk, attól, amikor másvalamit. 
Munkabizottságunknak természetesen csak 
az elsõ esetrõl lehet álláspontja. Akadémiánk 
I. Osztályában viszont a második is elõfordul: 
zenemûvek és mozgóképek számjegyes 
rögzítései.

A nem-szöveg példája legyen a film. 
Felhasználási területe bõvül. Az emberek 
kevesebbet olvasnak, és több filmet néznek. 
Megváltoznak a befogadói szokások.

A digitális feldolgozás nyomán közös 
képzetes térbe kerülnek át a különbözõ 
természetû anyagok, ugyanakkor éppen ez 
az új lehetõség okoz fejtörést az alkotásban, 
archiválásban és a terjesztésben. Az egyik fõ 
probléma, hogy a film erõsen eszközfüggõ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
médium, a mozgóképes tartalom kódolásá-
hoz és dekódolásához bonyolult berendezé-
sekre van szükség. Emiatt a rohamosan 
romló állagú filmes mûvelõdési kincs túlélési 
esélyeit tekintve hátrányban van  az elvont 
szimbólumokkal operáló, kis helyigényû, ol-
csón sokszorosítható írott szövegekkel szem-
ben. Ráadásul a digitális feldolgozás csupán 
elvileg jelent egységes közeget, valójában a 
digitális rögzítés és feldolgozás területén a 
szabványok, kódolási és dekódolási eljárá-
sok nagy változatosságot mutatnak. Mivel a 
digitális képfeldolgozás gyorsan fejlõdik, a 
változatosság egyhamar valószínûleg nem 
fog csökkenni.

Nehéz a mozgóképes tartalmak tartalmi 
feltárása. A leírási módszerek javarészt az 
írott szövegekre alapozott könyvtári metó-
dusok átvételébõl származnak, és alapvetõen 
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metaadatok leírását jelentik. A film esetében 
azonban nincs lehetõség a szövegeknél 
megszokott, a mutatókat többé-kevésbé 
helyettesíteni képes, ún. teljes szövegû ke-
resésre, ami másutt hatékonyan egészíti ki a 
metaadatrendszert.

Csak mostanában indult el a kifejezetten 
filmek feltárását elõsegítõ eljárások kidolgo-
zása, amely automatikus kép- és hangelemzõ 
eljárásokkal, mintafelismerõ algoritmusokkal 
igyekszik szemantikai térképet adni a mozgó-
kép tartalmáról.

A digitalizált mozgóképnek nem lebe-
csülendõ közvetett mûvelõdésszociológiai 
hatása is van. A film területén is jelentõs vál-
tozást hoz a kulturális javakhoz való könnyû 
internetes hozzáférés. Zenéket és filmeket 
a felhasználók az interneten testvériesen 
megosztanak egymással. Elképzelhetõ, hogy 
az új mûvelõdéspolitikai-gazdasági-jogi di-
lemma megoldásában az amerikai eredetû 
GNU/Linux  (www.gnu.org) mozgalom vagy 
az ennek tapasztalatait általánosító magyar f
book–törekvés (www.f-book. com), esetleg a 
legújabb javaslat, az amerikai CreativeCom
mons (www.creativecom-mons.org) nyújt 
megoldást.

Szövegek digitalizálása

1. A szöveg jelek rendezett halmaza.
2. Jel az, amit egy jelkészlethalmaz egy ele-

mébe leképezünk.
3. Pontos másolás történik akkor, amikor 

a forrásul szolgáló szöveg elemeit és 
az eredményül kapott szöveg elemeit 
a jelkészlethalmaznak rendre ugyan-
azokba az elemeibe képezzük le.
Az utolsó meghatározás értelmében csak 

szöveget lehet pontosan lemásolni. Amit 
nem lehet lemásolni belõle, az nem is része 
a szövegnek. A szövegdigitalizálás csupán a 
pontos másolás egy fajtája. Kép-, mozgókép- 
és hangállományok digitalizálása pedig 
nem egyéb, mint szöveggé alakításuk. Csak 
szöveges adatbázisok vannak: nemcsak a 

metaadatok, hanem a kép- és hangadatok is 
csak már szövegekké alakulva kerülhetnek 
be az adatbázisba.

A számítógépek korát ebben az értelem-
ben nem a szövegek visszaszorulása, az ún. 

„Gutenberg-galaxis” vége jellemzi, hanem 
sokkal inkább a szövegeken alapuló kom-
munikáció uralkodóvá válása. A látható és 
hallható felszín gyakran kép, mozgókép, hang 

– a mélyben azonban szövegek áramlanak.
A 2. és 3. meghatározás szerint csak ak kor 

lehet sikeres egy szöveg gépi rögzítése, ha 
történeti ismereteink segítségével azonosítani 
tudjuk a szóban forgó szövegre jellemzõ, 
többé-kevésbé egyedi jelkészlet-halmazt. 
(Vannak szokatlan esetek. Bebizonyították 
például, hogy Mallarmé Kockadobás-ában 
az átírás csak akkor tekinthetõ pontosnak, 
ha megõrzi az eredeti nyomdai betûmetszést 
és -méretet, mivel e tényezõknek épp ebben 
a költeményben jelentésük van.) Az ilyen 
nehézségekbõl az következik, hogy a gépi 
szövegrögzítés elmé leti hozzáértést igényel. 
A tevékenységet nem egyszerû technikai 
mûveletnek, ha nem szöveggondozásnak kell 
tekinteni. Helytelen, hogy a papíron lévõ 
dokumentumok elektronikus változatainak 
megalko tását gyakran mûkedvelõk vagy a 
dokumen tumokat õrzõ gyûjtemények könyv-
tárosai vagy éppen tartalomszolgáltatásra szako-
sodott üzleti vállalkozások sebtében kikép-
zett alkalmazottai végzik. Megfigyelhetõ, 
hogy gyakran épp a szövegrögzítéshez értõ 
tanszékek és kutatócsoportok nem jutnak 
támogatáshoz. A pénzt inkább olyanok 
kapják, akik nem rendelkeznek megfelelõ 
szakértelemmel (http://magyar-irodalom.
elte. hu/biop/barbar/).

Ez a probléma lényegében a szöveg fo-
galmának laikus értelmezésébõl fakad. A 
döntéshozók bizonyára abban a hiszemben 
intézkednek digitalizálási munkálatokról, 
hogy tudják, mirõl van szó.

A géppel rögzítendõ szövegre eredetileg 
jellemzõ jelkészlethalmaz azonosításával 
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többféleképpen megpróbálkozhatunk; itt a 
feladatok három lehetséges megközelítését. 
tekintjük át.

Történeti kutatással megállapítjuk, hogy 
a szövegben mi számít jelnek és mi zajnak, 
majd rögzítjük a jeleket.

Gondoskodunk megfelelõen gazdag mai 
gépi jelkészletrõl, mely alkalmas arra, hogy 
a történeti követelményeknek tökéletesen 
megfeleljen.

Zárójelbe tesszük az egész jelkészlet-kér-
dést, és a jó szerencsére bízzuk magunkat. 
Ezt az utat kell követnünk akkor, hogyha 
nagyon különbözõ korokból és szerzõktõl 
származó szövegeket kell igen gyorsan rög-
zítenünk, lehetõleg önmûködõ készülékek 
igénybevételével. A mai kor könyvtárosa 
olykor ezt az utat kénytelen járni.

Gépi szövegnyilvántartás és kiadás: eredmé
nyek és kudarcok

Magyarországon az 1970–80-as években 
ké szült a régi magyar költészet gépi nyil-
vántartása, mely nagyon sok és nagyon 
különnemû (bibliográfiai, poétikai és iroda-
lomtörténeti) adatot dolgozott fel, egyebek 
közt abból a célból, hogy majd ez lehessen az 
alapja a késõbbi szövegrögzítésnek (http://
magyar-irodalom.elte.hu/repertorium/). A 
Balassi-versek 1998-as hálózati kritikai kiadá-
sa (http://magyar-irodalom.elte. hu/gepesk/
bbom/), majd József Attila prózai munkáié 
(1999, http://magyar-irodalom. elte.hu/ja/) 
nemzetközi összehasonlításban is úttörõ 
vállalkozások voltak. Az 1980-as években 
újdonság volt a szöveges adatbázisban ún. 
relációs adatmodell használata. Új volt a ha-
tástörténeti szempont: a szövegek sorsában 
bekövetkezett összes textológiai esemény 
(másolás, szedés, cenzúrázás, idézés stb.) 
láthatóvá és tanulmányozhatóvá tétele a 
befogadástörténész számára. Az 1990-es 
évek végének hálózati kritikai kiadásaiban 
pedig új volt a programozott véletlenszerû 
olvasás módszere. Az egykori versenyelõny 

mára a támogatások elmaradása nyomán 
megszûnt; a szövegnyilvántartás és a kiadások 
elavultak.

A klasszika filológia hazai mûvelõi egy-
részrõl igyekeznek a hazai és külföldi kutatók 
számára föltárni és közzétenni azokat a for-
rásokat, amelyek lelõhelyük, õrzési helyük, 
tárgyuk vagy egyéb miatt elsõsorban a hazai 
kutatás látókörébe tartoznak, másrészrõl 
bekapcsolódnak a szakok nemzetközi 
vérkeringésébe. Az elsõ csoport jellegzetes 
példája a Corpus Inscriptionum Graecarum 
Pannonicarum (CIGP, http://delfin.klte.
hu/~history/sophia/feliratk.html vagy http://
www.iif.hu/dokumentumok/niif_fuzetek/
okortud/okor8.html), mely – mint elnevezé-
se utal rá – a Pannonia provinciához köthetõ 
ókori, görög nyelvû feliratok több szempon-
tú dokumentálására és feldolgozására vállal-
kozott. A magyar ókortudományi kutatások 
teljes körû bibliográfiai feltárása a célja a Bib
liographia Studiorum Antiquorum in Hun
garia (BiSAH, http://luna.btk.ppke.hu) nevû 
vállalkozásnak, melynek keretében korszerû 
szabványok és eszközök (unicode http://
www.unicode. org/, SQL http://www.sql.
org/, linux http://www.linux.org/, apache 
http://www. apache.org/, PostgreSQL http://
www. postgresql.org/) fölhasználásával 
olyan rendszer épült ki, melynek minden 
egyes eleme szabadon fölhasználható akár 
más, hasonló feladatok megoldására, akár 
az elkészült adatbázis továbbfejlesztésére. 
Nemzetközi együttmûködésben, magyar 
kutató részvételével készül az oxfordi köz-
pontú Electronic Text Corpus of Sumerian 
Literature (ETCSL, http://www-etcsl.orient.
ox. ac.uk/). (Egy technológiailag elavult, 
de még használható kísérlet egy fizetõs szö-
vegadatbank szabad eszközökkel való im-
plementálására a Betatex = http://clphx. btk.
ppke.hu/classics/gam/betatex.html). Több 
kutatóhelyen is készül olyan – (latex, http://
www.latex-project.org/, http://www.math.
bme.hu/latex/, illetve edmac (http://www.
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homepages.ucl.ac.uk/~ucgadkw/edmac/) 
formában – kritikai kiadás, mely elég követ-
kezetes tagolással jár ahhoz, hogy például 
valamilyen SGML-változatba (http://www.
w3.org/MarkUp/SGML/, http://xml.cover-
pages.org/sgml. html) konvertálható legyen 
(Janus Pannonius; Hipereidész).

Mind a magyar, mind a klasszika filoló-
giában a digitális kritikai kiadások elkészí-
tését jelentõsen hátráltatja, hogy azok tech-
nológiai és tartalmi szempontból egyaránt 
folyamatos karbantartást igényelnek, és ez 
stabil és legalább részben az adott feladat-
hoz rendelt személyi feltételeket kívánna 
meg, ezek azonban a kutatóhelyeken ma-
napság csak elvétve állnak fönn. Minden 
ilyen feladatnak – ha színvonalasan végzik 

– nagy az élõmunkaigénye, azonban sem 
(a nyomtatottól elütõ) megjelenési formája, 
sem (a hozzá nem értõk szemében) pusztán 
reproduktívnak tûnõ jellege nem jár olyan 
megbecsüléssel, amely a kutatók számára 
különösebben vonzóvá tenné ezt a fogla-
latosságot.

A tudományos megbecsülést megadhatja 
a nyomtatott megjelenés, különösen ha 
külföldi és tekintélyes a kiadóvállalat; azon-
ban másrészrõl éppen ez jogi akadálya lehet 
a korszerû, szabadon hozzáférhetõ digitális 
közzétételnek.

Gépi jelkészlet a szövegnyilvántartás
és kiadás számára

A nyelvészet legõsibb történetének is már a digi-
talizálás az alapja. Hiszen a folytonosan változó 
akusztikai jelenségbõl, a beszédfolyamnak a 
diszkrét jegyekre: szótagokra vagy betûkre 
bontása talán a legkorábbi digitalizálási 
hullám az emberiség történetében. Ez ter-
mészetesen független volt az elektronikus 
technológiáktól.

A különféle írásrendszerek jeleinek szá-
mítógépes reprezentálása azonban nem tri-
viális probléma. Mindezt még súlyosbítja az 
a tényezõ is, hogy a számítógépes kutatások 

legfõbb közege épp egy olyan nyelv, mely-
nek írása szinte a legkevesebb jelet használja.

A mai nyelvek ma használatos írásainak 
jeleire az utóbbi évtizedekben többféle 
kódolási mechanizmust dolgoztak ki. A 
korábbi idõkben különféle 8 bites kód-
táblák váltogatásával törekedtek úrrá lenni 
a nehézségeken, de mivel ez egyszerre 
csupán legfeljebb 256 jel használatát tette 
lehetõvé, számos problémát megoldatlanul 
hagyott. A két legfõbb: egyrészt egy nyelvre 
rendszerint számos versengõ kódolás is 
létezett, így elkerülhetetlen volt a gyakori 
konverzió; másrészt azok a dokumentumok, 
amelyek (például többnyelvûségük okán) 
egymás mellett több kódtáblát használtak, 
nem teljesítették az egy jel = egy kód elvét, 
így a különféle szövegmûveletek (keresés, 
csere stb.) jelentõs bonyodalmat okoztak. A 
megoldást a Unicode jelentette. Ennek mára 
elterjedt szegmense 16 bites kódolást, tehát 
több mint 65 ezer jel egyidejû használatát 
teszi lehetõvé, de elvben lehetõség van a 32 
bites reprezentációra, azaz több mint 4 mil-
liárd jel egyszerre történõ használatára is.

A régebbi irodalommal foglalkozók 
igénylik, hogy a ma már nem használatos 
nyomdai, sõt kódexbetûket számítógéppel 
elõ tudják állítani, a szövegek pontos, betûhû 
megjelenítésérõl ugyanis sem a nyelvész, 
sem az irodalmár nem mondhat le.

A Unicode konzorcium azonban a külön-
féle régi betûk kódolását egyelõre nem ol-
dotta meg. Ezen jelek túlnyomó része nem 
magyarspecifikus, hiszen a környezõ nyel-
vek (különösen a német, illetve elsõsorban 
a rövidítések, ligatúrák terén a latin) régebbi 
gyakorlatában szintúgy megtalálhatók voltak.

Az elszigetelt egyéni próbálkozások tanú-
bizonysága szerint a különleges betûk elõ-
állítása technikailag megoldható. Néhány 
hónapja megalakult munkabizottságunk elõ 
fogja segíteni, hogy egységes, könnyen elér-
hetõ és általánosan használható, szabványo-
sított karakterkészlet álljon a kutatók és olva-
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sók rendelkezésére. A számítógépes nyelvé-
szet Magyarországon az 1960-as évek óta 
számos nagy eredményt ért el. Méltatlan e 
történethez a magyar betûkódok helyzete.

Az ipari szövegrögzítés mûhelye:
a könyvtár

A hagyományos könyvtári dokumentum-
fogalom nehezen illik rá a digitális informá-
cióhordozóra.1  A lezárt, idõtálló hordo-
zón létezõ dokumentumokhoz szokott 
könyvtárosnak szembe kell néznie a digitális 
információ olyan tulajdonságaival, mint a 
változékonyság, a fizikai adathordozók sé-
rülékenysége, az információ kezeléséhez 
szükséges hardverek és szoftverek gyors 
elavulása. Emiatt lett távlati cél a hosszú távú 
megõrzést szolgáló ajánlások, szabványok, 
technológiák kialakítása. A könyvtárak 
támogatják az eszköz- és gépfüggetlen 
adatformátumokat, illetve olyan virtuális 
számítógépek kifejlesztését, amelyek képesek 
az eszközfüggõ adatok olvasására. Sok könyv-
tárban muzeális információtechnológiai 
részleget is kialakítanak, melyekben elavult 
hardverek és szoftverek biztosítják az infor-
máció értelmezését. Fel kell készülniük 
nagy mennyiségû digitális objektum kon-
vertálására és szállítására is.

A könyvtárak hagyományos feladata az 
írott örökség összegyûjtése, nyilvántartása, 
megõrzése és szolgáltatása. Az internet új 
feladatok elé állítja a könyvtárt. Az írásbeli ség 
új formái jelentek meg (e-mail, fórum, chat, 
blog stb.). Ilyenkor mindig szembe kell 
nézni a helymeghatározás, azonosíthatóság, 
hitelesség kérdéseivel. A könyvtárak ezért 
aktívan támogatják a karbantartható egye-
temes helymeghatározó rendszer (URN, 
http://nbn.urn.hu/) továbbá a digitális 
objektumok egyedi azonosítását lehetõvé 
tevõ rendszerek (például DOI, http://www.
doi. org/) kifejlesztését és elterjedését, vala-

mint a digitális dokumentumokba beépülõ 
metaadatokra és azonosító jelekre irányuló 
kezdeményezéseket (EXIF, XMP, IPTC stb.: 
http://www.exif.org/, http://www.adobe. com/
products/xmp/, http://www.iptc.org/).

A digitális információ hatalmas mennyi sége 
miatt annak összegyûjtése, nyilvántartása, 
megõrzése új módszerek bevezetését teszik 
szükségessé. Kísérletek folynak a világháló 
szakaszos archiválására (http://www.archive.
org). Egyre több könyvtár vállalkozik az ún. 
nemzeti web-terek (http://www.webarchiv.
cz/) vagy néhány fontosnak ítélt hálózati 
hely archiválására. Tizenkét nagy könyvtár 
közremûködésével 2004-ben létrejött az In-
ternational Internet Preservation Consortium 
(IIPC, http://www. netpreserve.org/). A nagy 
adatmennyiség feldolgozása is új módszerek 
bevezetését teszi szükségessé. Biztató kísér-
letek folynak szöveg- és képelemzõ rendsze-
rek kiépítésére, illetve automatikus metaadat-
rögzítõ eszközök kifejlesztésére is.

A könyvtárak alapvetõ feladata lett a ha-
talmas mennyiségû hagyományos könyvtári 
anyag digitalizálása és hozzáférhetõvé tétele. 
Napról napra újabb dokumentumok digi-
tális változata válik elérhetõvé. A könyvtári 
digitalizálásba bekapcsolódtak a piaci szféra 
olyan óriásai is, mint a Google (http://books.
google.com) vagy az Open Content Alliance 
(http://www.opencontentalliance. org/). A 
technika lehetõvé teszi, hogy a könyv tárakban 
õrzött anyag nagy része be látható idõn belül 
digitális formában is elérhetõ legyen.

A könyvtár, különösen a mindenhol 
központi szerepet játszó nemzeti könyvtár 
helyzete és feladata jelentõsen megváltozott. 
Digitális dokumentumok összegyûjtésével, 
illetve azok folyamatos, online közzétételé-
vel nagyhatású kulturális tömegmédium 
szerepét kezdik el betölteni. Az online 
olvasói létszám nagyságrenddel haladja 
meg a hagyományos látogatói létszámot. A 
digitalizálás és a technológiai feladatok miatt 
a könyvtárak egyre szorosabb kapcsolatba 

 1  Információhordozón nem a fizikai adathordozót, 
hanem a digitális kódot értjük.
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kerülnek a piaccal és a mûszaki kutatással. 
A szakértõk az elmúlt hónapokban vetették 
föl a könyvtárak és az internet új modelljének 
(WEB 2.0) kapcsolatán épülõ új könyvtári 
modellt (Library 2.0).

Az egyre gyorsabb ütemû fejlõdés sem 
tud megbirkózni a digitális vagy digitalizált 
szövegek tömegének pusztulásával. A tör-
ténelem során az emberek eleddig a fontos 

szövegeket kevés példányban, tartós szö-
veghordozón vagy akár megbízhatatlan 
szöveghordozón, de sok példányban igye-
keztek elhelyezni. Most elõször fordul elõ, 
hogy fontos szövegek kevés példányban, 
törékeny hordozón léteznek. A mûvelõdés 
kincseit eddig békében õrzõ könyvtár, az új 
tömegmédium, nehezebb helyzetben van, 
mint valaha.




