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Bevezetõ

2001. szeptember 14-én rendezte az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár és a Finnugor Világ-
kongresszus Magyar Szervezete a Kulturális
innováció és információkeresés: A finnugor
kulturális örökség digitalizálása és automa-
tizált tartalmi feltárása címû konferenciát
(Darányi és Dominich, 2001), finnugrisztika
és informatika közös témájában. Az alábbiak-
ban az elõadások motivációival, tudományos
hátterével és perspektíváival foglalkozunk.

A gyûjtéstõl a digitalizálásig

A kis finnugor népek sorsát szívükön viselõ
kutatók nemrégiben még az anyaggyûjtésre
fektették a hangsúlyt. Ma is sürgetõ feladat
az értékek konzerválása, illetve az adattárak-
ban felhalmozódott gyûjtemények átfogó,
olcsó publikálása (UNESCO, 1989, 1999;
Európai Tanács, 1993).

Minden nép fennmaradása szempontjá-
ból igen fontos, hogy az anyanyelv ne szorul-
jon be a szûk családi keretek közé, ne marad-
jon meg a szóbeliségben, hanem minél több
területen, például az iskolai oktatásban, a
közigazgatásban is jelen legyen. A finnugor
kulturális örökség digitalizálása nemcsak
azért fontos, hogy számos veszélyeztetett
kultúra fennmaradjon az utókor számára,
hanem azért is, mert e nélkül a finnugrisztika
tudományterülete menthetetlenül lemarad

más tudományok mögött, amelyek már
most használják az informatika lehetõségeit.

A digitalizálástól az adatbázisokig

A digitalizálás a kulturális örökséget hordozó
szimbólumgyûjtemények létrehozása, fenn-
tartása, kezelése és tartalmi feltárása. Az inter-
netre tett adatbázisok értéke azért nagy, mert
a legközvetlenebb módon a terepmunkából
származnak, tehát a gyûjtõ és a közreadó
kapcsolatai a legszorosabbak, ugyanakkor
multimodálisak is: a világháló természetébõl
adódik, hogy szöveges, képi és hangzó infor-
mációt jóformán egyszerre olvasunk, látunk,
hallunk, mintegy jelen lehetünk rokonaink
életében.

Finnországban már tizenöt nyelvészeti
adatbázisa van a kis finnugor nyelveknek,
készül a Lapp Enciklopédia, illetve az ELTE
Finnugor Tanszékének rokon ihletésû terve,
a Finnugor Enciklopédia. Ki kell emelni az
MTA Nyelvtudományi Intézete által koor-
dinált Uráli Morfológiai Elemzõ projektet,
illetve a Finn Irodalmi Társaságnak a finn
õsköltészet digitalizálására indított projektjét.

Kultúrtér és kvantifikálás

E nagy munkák jóvoltából új lehetõsége nyí-
lik annak, hogy a kultúrtérhez természet- és
mûszaki tudományos látószögbõl (is) köze-
lítsünk és azt ilyen eszközökkel (is) képesek
legyünk vizsgálni. Kiderül ugyanis, hogy a
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kvalitatív jellegûnek hitt jelentéstér kvantita-
tív módon is vizsgálható. A kvalitatív tér
kvantitatív analízise hasonlít Gödel logika-
vizsgálatához számokkal (Kneale és Kneale,
1962), ám a kultúrtérben jóval több kategó-
riával kell szembenézni.

A közgyûjteményekben megtestesülõ
szimbólumkincs a számítógépes adatbázi-
sokban áll elõször össze azzá az egésszé,
amelyben az emberi jelhasználat természet-
rajza a maga tisztaságában, laboratóriumi kö-
rülmények között reprodukálható. A számí-
tógéppel olvashatóvá tett kulturális örökség
adatbázisai azok a laboratóriumok, amelyek-
ben kísérletszerûen, tehát az eredmények
ismételhetõ, elõrejelzõ (prediktív) és utá-
nozható (modellezhetõ) vonásaira összpon-
tosítva vizsgálhatjuk egy fontos találkozási
pont, bölcsészet és természettudomány ha-
tárfelülete viselkedését.

Az eredmények implikációi

Néhány elõadó nem adatállományok közzé-
tételével, hanem azok elemzésével foglal-
kozott. Kísérleteikben a nyelvi jelentés hor-
dozója nem a fonémikus vagy grafémikus
jel, tehát a hang vagy a betû, hanem a geo-
metria, a láttatott tér. Mivel módszerük, az
automatikus osztályozás nem három-, ha-
nem sokkal több dimenziós tereket hoz létre,
ezek vizualizálása a maguk teljességében
észlelésünk korlátaiba ütközik. A korlát azon-
ban megkerülhetõ azzal, hogy e tereket
mégis három kiterjedés mentén, domborzat
gyanánt, azaz mezõként ábrázoljuk úgy,
hogy a mezõ hosszúsága, szélessége és ma-
gassága a szemantika bizonyos (mérhetõ)
komponenseinek felel meg. E megközelítés
– amely Jost Trier szemantikai mezõfogal-
mát állítja párhuzamba a fizikaival  – óhatatla-
nul veti fel: létezhet-e a nyelvi jelentésnek
valamiféle formális elmélete, amely alapján
következetesen kettéválaszthatnánk a tar-
talmat és a formát, a hordozottat meg a hordo-
zót (Machlup és Mansfield, 1983). Az auto-

matikus osztályozás eredménye híven re-
produkálja a nyelvi közmegegyezést, a jelen-
tésviszonyokat (Ogden és Richards, 1930;
Sebeok, 1994). Ugyanakkor a geometriai je-
lentéshordozó modelljét eddig Ludwig Witt-
genstein kontextuális, Rudolf Carnap logikai
szemantikájának, John Lyons szintetikus ma-
gyarázatának, valamint Trier elképzelésé-
nek sikerült megfeleltetni (Darányi, 2000).
Ebbõl a szempontból jelentõs elõrelépés,
hogy a közelmúltban a Johann Gottlob Fre-
ge, illetve John Saunders Peirce nevével
fémjelzett ún. szemiotikai háromszög is ér-
telmezhetõvé vált a vektortér-modellben.
A szemiotikai háromszögben a nyelvi jel, tár-
gya (jelölete) és fogalmi jelentése megbont-
hatatlan hármas egységet alkot úgy, hogy
az emberi elmében tárolt jelentés egyben
egy következõ jel is, tehát talppontja a kö-
vetkezõ háromszögnek, s a jelezés (szemió-
zis, jelfolyam) e hármas egységek láncolatá-
ban szövi át az élõvilágot. Az új eredmény
lényege az, hogy valós számok vektortere
helyett komplex számokat használ, ezzel le-
hetõvé válik az utalás, amelyben valaminek
az a lényege, hogy nem önmaga, hanem
másvalami. Ezt úgy érjük el, hogy az informá-
ciót, a formai elemet a komplex szám valós
koordinátájának feleltetjük meg, a tartalmit
pedig a képzetes koordinátának. A teljes
komplex koordináta ekkor értelemszerûen
a tartalom és a forma egységét, közös helyét
rögzíti a vektortérben.

Interakciós információkeresés

A jelentésviszonyokat rögzítõ adatbázisok-
ban az információkeresésnek jelenleg három
klasszikus (Boole-féle, vektortér, valószínû-
ségi), néhány alternatív (cluster, fuzzy, LSI,
neurális hálózat, genetikai algoritmus, tudás-
bázis alapú), valamint két nem klasszikus
(logikai, interakciós) modellje létezik.

Az interakciós modell (Dominich, 1994,
2001) a kvantummechanikai mérés kop-
penhágai értelmezésén (Bohr, 1928; Roland,
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1994) alapszik. Az adatbázisban tárolt anyag
adja a megfigyelt rendszert, a keresõkérdés
pedig a mérõeszköznek felel meg. A keresõ-
kérdés megválaszolását jelentõ információ-
keresés a mérés folyamatának analógja: ami-
ként a kvantummechanikában a mérés ered-
ménye a mérõeszköz és a mérendõ rendszer
– nullára soha nem csökkenthetõ – kölcsön-
hatásának eredménye, a keresõkérdésre ka-
pott válasz a kérdés és az adatbázis interak-
ciójából bontakozik ki. A kérdés kölcsönha-
tásba lép az adatbázisban tárolt anyaggal,
abba beépül, e beépülés hatására az adatbá-
zis részlegesen átszervezõdik, s az aktivált
lokális memóriák adják meg a válaszokat a
kérdésre. Az interakciós információkeresés
szabványos tesztkollekciókon elért kísérleti
eredményei, és implementációinak, gyakor-
lati alkalmazásainak (World Wide Web meta-
keresõ) keresési hatékonysága jóval meg-
haladja minden más modell teljesítményét.

Az interakciós modellnek elméleti jelen-
tõsége is van: minden klasszikus modell (és
így minden alternatív modell is) e modellnek
valamely sajátos esete egy paraméter függ-
vényében (miközben maga az interakciós

modell önálló, az összes klasszikus és másik
nem klasszikus modelltõl különbözõen és
azoktól teljesen függetlenül is létezhet). Ez
az eredmény az információkeresés modelljei
fejlõdésének belsõ konzisztenciájára és di-
namizmusára utal, amit formális matematikai
bizonyítás is igazol.

Összegzés

A finnugrisztika és a digitalizálás, illetve in-
formatika összefogása mindössze szemlélteti
azt, mire mehet egymással bölcsészet és ter-
mészettudomány. Az egymástól hagyomá-
nyosan távolinak minõsített két terület, a kul-
turális örökség valamint a természet- és a
formális tudományok kölcsönhatása egyben
az egymásrautaltság egyik neme is, s ha ér-
demi lépéseket kívánnak tenni, akkor ki kell
mozdulniuk sok éve birtokolt „felségvizeik-
rõl”, közösen felderítendõ tengereken is kell
hajózniuk.

Kulcsszavak: kulturális örökség, digitalizá-
lás, információ-visszakeresés, automatikus
osztályozás, információs társadalom, finn-
ugor, kisebbségek
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