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Barátné Hajdu Ágnes 

A percepció és megjelenítés jelentősége az 
információkereső nyelvekben 

A tanulmány megkísérli felvázolni, hogy az ismeretszervezés mind elméleti, mind gyakorla-
ti szinten kapcsolódik az érzékeléshez. A percepciós jellemzők megfelelő ismerete és 
használata segítheti a tartalomfeltárás tevékenységének valamennyi összetevőjét. 

Annak, hogy a percepció (érzékelés, észlelés, a 
tudatunktól független valóság közvetlen visszatük-
rözése az érzékszervek által) vizsgálódásom látó-
terébe került, több oka is van: 
● Az osztályozás fogalmi szinten történik – bár 

különböző kódolási megoldásokon (nyelvek, 
absztrakciók stb.) keresztül jut el a felhasználó-
hoz. A fogalomalkotásnak mint kiindulópontnak 
meghatározó szerepe van a folyamatokban. 

● Az internet terjedésével az információkeresés-
ben a felhasználók jelentékeny része webes felü-
leteken érintkezik a feltáró rendszerekkel. A ke-
resők számának ugrásszerű növekedése, és e 
réteg jelentős részének tapasztalatlansága, va-
lamint ösztönös keresési módszerei új problé-
mákat vetnek fel. Ezek szoros kapcsolatban áll-
nak többek között az érzékeléssel, észleléssel is 
[1]. 

● A tartalomfeltárás hagyományos eszközeinek 
internetes megjelenítése, OPAC környezetbe va-
ló transzformálása felveti a klasszikus eszközök 
ábrázolásának és ábrázolhatóságának kérdését. 
Ez a megjelenítés természetesen nem lehet ön-
célú, hiszen a kereshetőségnek a hiperstrukturált 
térben lényegesen más lehetőségei vannak. 
Szükség van értékeink, minőséget felmutató 
szabványos feltáró rendszereink és a segítsé-
gükkel feltárt információk megőrzésére és hasz-
nálatára. 

● Attól, hogy az információkeresés új felhasználói 
felületeken, nagyobb tartalmi és formai gazdag-
ságban jelenik meg, még nem változik a tarta-
lomfeltárás egyik alaptétele. Jelesül, hogy csak 
több rendszer, több célú megvalósítás, egymást 
átfedő és kiegészítő megoldások együttes alkal-
mazásával lehet megfelelő színvonalú eszközt 
előállítani, tartalmi feltárást és keresést végezni. 

● Mindebből következik a tartalomfeltárás művelő-
inek egyéni felelőssége. Minden eszközt meg 
kell ragadnunk, hogy eddigi értékeinket megőriz-
hessük, minőségi munkánknak megfelelő becsü-
letet szerezzünk, és nem utolsósorban, magas 

szintű információszolgáltatást nyújtsunk a fel-
használóknak. Nem véletlen tehát, hogy dolgo-
zatom végén az ETO megjelenítésével foglalko-
zom, és elemzem az online katalógusokra jel-
lemző gyakorlatot. 

 
 
A fogalomalkotás és a percepció 
 
Alapkérdés, hogy a percepció és a fogalomalkotás 
mennyiben függnek egymástól, mennyire része, 
előfeltétele az észlelés a fogalomalkotásnak. A 
problémával a filozófiában, pszichológiában, nyel-
vészetben is sokan foglalkoznak, és abban a leg-
többen egyetértenek, hogy a fogalomalkotás kiin-
dulópontja az észlelés. A további folyamatokról, az 
információfeldolgozásról és az értelmezésről 
azonban több felfogás is létezik. A percepció lehe-
tőségeiről a vélemények két csomópont köré ren-
dezhetők: a perceptuális és a lingvisztikai rendsze-
rekben alkalmazható megoldások köré. 
● „Perceptuális rendszerek esetében a szimbólu-

mok nem választják szét szigorúan a két folya-
matot, hanem olyan egységet képeznek, mely-
ben a percepció áthatja a kogníciót [a kognitív 
folyamatot – a szerző magyarázata]; 

● lingvisztikai mintájú rendszerek esetében a per-
cepció csak mint információfelvevő rendszer 
funkcionál, míg az információfeldolgozást – be-
leértve a reprezentációt, kategorizációt is – az 
egyes kognitív alrendszerek végzik” [2]. 

 
Maga az információ is átalakul. Az új képalkotó 
technikák jelentőségét nem csupán az jelzi, hogy 
néhány év leforgása alatt bevonultak a legkülönfé-
lébb tudományágak, a szórakoztatóipar és a min-
dennapi élet területére, hanem az is, hogy a 
vizualitás újabb kiterjesztésével radikálisan meg-
növelik azt az információmennyiséget, amelyet a 
fejlett társadalmakban élő emberek szeme befo-
gadni kénytelen [3]. Ezzel természetesen teljesen 
átalakul, kitárul a világ tapasztalása is, az a kép, 
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amelyet az információkereső, értelmező és fel-
használó ember lát belőle. Mindezekkel összefüg-
gésben a környezet befogadhatósága megváltozik. 
Mást vár el a kereső akkor is, ha alapvetően nem 
vizuális információkra kíváncsi. A szemléltetés, a 
fogalmak közötti értelmi összefüggések képi mó-
don, vagy csak így jelennek meg a felhasználók 
számára. A tapasztalat közvetlenségének helyét 
az egységes digitális forma veszi át – állapítja meg 
Jonathan Crary 1995-ben [4]. A nyelvi és vizuális 
forma ma már nehezen különíthető el, mert gyak-
ran egybeesnek, folytonos átmenetet képeznek, 
vagyis digitális információ formájában integrálják a 
megjelenítés és reprezentáció különböző szintjeit. 
Pléh Csaba ezt úgy fogalmazza meg, hogy az 
információ szemantizálódik. 
 
„A digitális információ tehát az információ egysé-
ges formáját jelenti, azt a formát, amely a kor em-
bere számára meghatározó. Ez a forma egyszerre 
közvetít konkrét (pontosabban: látszólag konkrét) 
és absztrakt információt, általános megismerő 
eszközt biztosítva és standardizálva a tapasztalat 
minden lehetséges területét” [5]. 
 
A kérdés tárgyalásában meghatározó a tartalom-
feltárás egyik alapfeladata, a reprezentáció, mely a 
folyamatok eltérő tulajdonságaira mutathat. 
 
Freud ismert álláspontja szerint: „az az emberi 
tulajdonság, hogy tudatosak vagyunk a tudatunk 
felől, és különösen, hogy a konkrét percepciókat 
absztrakt fogalmakká változtatjuk, elsősorban a 
nyelven alapul, ugyan úgy, ahogy a nyelven alapul 
az álmok megfejtése is” [6]. 
 
Alapvető különbség van abban, hogy a feltáró 
rendszerek reprezentációja az érzékelésen vagy 
nyelvi jelképeken alapszik. Míg az érzékelésen 
alapuló perceptuális szimbólumok közvetlenül, 
azonnal érzékelhetők, addig a nyelvi szimbólumok 
feldolgozása közvetített, és így áttételes. 
 
„A lingvisztikai mintájú szimbólumképzés nagy 
vonzerejét az adhatja, hogy az introspektív tapasz-
talat a tudatos információfeldolgozás (gondolko-
dás) nyelvi jellegét sugallja – így ti. olyan szimbó-
lumrendszert alkalmazunk minden kognitív folya-
matra, amelyről közvetlenül kommunikálható ta-
pasztalattal rendelkezünk. Ugyanakkor a percep-
tuális szimbólumok nagy előnye az lenne, hogy 
már az észlelés korai fázisaitól kezdődően egysé-
ges reprezentációkkal számolhatunk” [7]. A tarta-
lomfeltárás jelzetelési szintjén hagyományosan 
nyelvi szimbólumokat használunk (1., 2. táblázat). 

1. táblázat 
A perceptuális és nyelvi szimbólumok használatának 
előnyei 
 

A perceptuális szimbólumok 
használatának előnyei 

A nyelvi szimbólumok 
használatának előnyei 

Homogén reprezentációk már 
a kezdeti szakasztól is. 

Közös, ismert és értelmezhető 
szimbólumok. 

Logikus és tiszta képalkotás. Minden kognitív folyamatban 
azonos jelentés. 

Magas szintű adatfeldolgozási 
szabványosítási lehetőségek. 

Közvetlenül kommunikálható 
tartalom. 

 
„A megismerési folyamat a perceptuális szimbó-
lumrendszerek esetében a nyelvi szint jelentősé-
gének csökkentésével és a tapasztalat meghatá-
rozó jellegével írható le. A nyelv beépül a szimbó-
lumokba, oly módon, hogy a nyelvi reprezentáció a 
szimbólum részévé válik (ti. a tapasztalati tárgyak 
megismerésével egy időben vagy azt követően 
jönnek létre – pl. a szék megismerésével anyagá-
ra, funkciójára, színére stb. vonatkozó információ-
hoz egyben csatoljuk a 'szék' elnevezést is). Az 
ismeretek így nem a nyelvi struktúráknak megfele-
lően szerveződnek, hanem a megismerési folya-
mat tapasztalati karaktere szerint. [… ] Az elmon-
dottak ismeretében a fogalomnak és a jelentésnek, 
a nyelvi megfelelőktől eltérő meghatározása állít-
ható fel. Alapvető, hogy miként a reprezentációk, 
úgy a fogalmak is mindig kontextualizáltak lesznek; 
azaz, míg a lingvisztikai típusú reprezentációk 
esetében a kontextus a nyelvi környezetben, addig 
a perceptuális szimbólumokból építkező reprezen-
tációk esetében a fogalmon belül található. A fo-
galmak így olyan, minden specializációval ellátott 
modellek lesznek, melyek generikus szituációkat is 
tartalmaznak. Egy autó fogalma például megenged 
bármilyen lehetséges, releváns specializációt (a 
színre, méretre, típusra, de akár a felszereltségre 
vagy a tulajdonlásra vonatkozóan is), valamint 
együtt jár különféle generikus szituációkkal (pél-
dánkban ilyen lehet a vásárlás-eladás, szervízelés, 
vizsgáztatás vagy előzés, parkolás stb.)” [8]. Ilyen, 
és ehhez hasonló kontextusok megjelenítését lát-
juk a PRECIS elsődleges és másodlagos operáto-
raiban, de ezt mutatja minden tezauruszstruktúra 
is. 
 
A képek olyan vizuális rend közvetítésére alkalma-
sak, amely a nyelv számára észrevétlen. „A való-
ság strukturáltsága esetenként jobban érvényesül 
a képeken, mint a szövegben, mivel a képek 
szemléletessé teszik a valóság elemeinek kapcso-
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lódásait” [9]. A képi megjelenítéskor egy lépésben 
érzékeljük magát a rendszert és az általa közvetí-
tett információt. Maga az ábrázolás hordozhatja 
ezt a két funkciót, akár együttesen is. Gondoljunk 
egy fizikapélda megoldására, mely elhelyezésé-
ben, strukturáltságában, ábráiban együttesen su-
gallja a végeredmény helyességét. 
 
2. táblázat 
A szimbólumképzés összehasonlítása Lehmann 
alapján 
 

Perceptuális 
szimbólumok képzése 

Nyelvi szimbólumok 
képzése 

Modálisak, jellemző rájuk az 
információfelvétel csatornája, 
pl. vizuális tapasztalat → vi-
zuális szimbólumok. 
Összetett szimbólumok (hal-
lunk, látunk, tapintunk stb. 
egyszerre). 

Amodálisak, együttesen repre-
zentálnak. 

Analogikusak, megfeleltetnek 
az észleléseknek. 

Absztraktak és digitálisak, 
elvonatkoztatnak az észlelé-
sektől. 

A percepcióból természetesen 
következik a jelentés, mely 
elsősorban az érzékelés által 
kiváltott hatásra alapul. 

A percepciótól független, ön-
kényes jelentés. 

Az érzékeléssel párhuzamo-
san, közvetlenül alakulnak ki a 
szimbólumok. 

Az érzékelés után, szekven-
ciálisan, az információt szétvá-
logatva alakulnak ki a szimbó-
lumok. 

Alkalmasak a lényeg megra-
gadására. 

Alkalmasak a jellemzők szám-
bavételére, felsorolására, 
rendszerbe illesztésére. 

Dinamikus reprezentációt 
eredményeznek, időben válto-
zó, a tapasztalatok függvé-
nyében folyamatosan alakuló 
szimbólumok formájában. 

Egyszeri művelet során alakul 
ki a reprezentáció, mely diszk-
rét és állandó. 

Valamilyen szempontot, kivo-
natot, érzetet képesek megje-
leníteni az agyban. Ez az akti-
vációs minta a csoportosítás 
alapja. (Logikus és tiszta vizu-
alizáció.) Adott nézőpontot, 
mintázatot képviselnek, ké-
szen a visszahívásra, hogy 
további kognitív folyamatok 
alapjául szolgáljanak 

Az információ kiválasztása, a 
fogalom jellemzése, a repre-
zentáció a szemantikai jellem-
zők segítségével történik. 

Számos adatelemzés elvégezhető lenne többosz-
lopos táblázatban, de belehelyezve ezt az analízist 
egyetlen vizuális kommunikációs felületbe, megje-
leníthető az adat alakja, amely összességében 
számtalan táblázat segítségével sem lenne ilyen 
egyértelműen leírható. 
 
A tudomány és a percepció 
 
A képek szerepét az információközvetítésben so-
kan nem a megfelelő súllyal kezelik. Gyakran talál-
kozhatunk azzal az elképzeléssel, hogy a képi 
információközvetítés alacsonyabb színvonalú, 
kommersz megoldás. Vajon a képek minőségileg 
csökkentett értékű megoldást jelentenek, esetleg 
csak leegyszerűsítést? Erre kapunk választ, ami-
kor áttekintjük a tudomány és a percepció kapcso-
latát. 
 
Említettük már, hogy az internethasználattal kap-
csolatosan nyilvánvalóan nő az információkhoz 
kapcsolt perceptuális jellemzők szerepe. Hogyan 
képesek ezek, az előbbiekben jellemzett szimbó-
lumok, a fentieken túl még olyan feladatokat is 
ellátni, amelyek elsősorban a nyelvi rendszerekre 
jellemzőek, például absztrakt és tudományos fo-
galmak reprezentációja, rendszerezés, mérhető-
ség, komplexitás, egyenletes teljesítmény stb., 
hiszen az érzékelésen alapuló szimbólumok kiala-
kításának legfontosabb alapja a szelekció? 
 
William Mitchell „képi fordulatként” jellemzi a kér-
dést, amelynek egy érdekes pontja a tudomány és 
a képek viszonyát érinti. Az új kommunikációs 
technikáknak köszönhetően megnőtt a képek sze-
repe a kommunikáció folyamataiban. Az illusztrá-
ciók a tudomány terén is új feladatokat láthatnak 
el. Ismert, hogy a képek már régóta részei az 
egyes tudományterületek eredményeit reprezentá-
ló dokumentumoknak, mégis a most tapasztalható 
térnyerésük felvet néhány alapproblémát. A köz-
napi vélekedés hajlamos a tudományt a szöveges 
reprezentációkkal, leírásokkal és érvelésekkel 
azonosítani. A tudományos művek és előadások, 
illetve a különféle tudományos módszerek a nyelvi 
megfogalmazás lineáris és szekvenciális rendjét 
vagy logikáját követik [10]. 
 
Milyen szerepet tölthetnek be a tudományban a 
képek? Van-e más feladatuk, mint a klasszikus 
illusztrálás? A képek hagyományosan fontos, szö-
veggel nem, vagy csak körülményesen leírható, 
önálló szerepet töltenek be például a következők-
ben: 
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● biológia, botanika, 
● orvostudományok, 
● kémia, 
● építészet, 
● néprajz. 
 
Más tudományoknak, ahol kevés a vizuális megje-
leníthetőség, szintén vannak képi jellemzőket fel-
vonultató eszközeik: például diagramok, modellek, 
sematikus ábrázolások, táblázatok, felsorolások, 
csoportosítások [11]. Általánosítható, hogy mind-
egyik tudományterület, akármelyik csoportba is 
tartozik, a technikai lehetőségek fejlődésével egyre 
fokozottabban épít a vizualizációra, és az illusztrá-
ciós funkción túl, amely elsősorban a szöveg ki-
egészítése, magyarázata, önálló szerepet kapnak 
a percepcióra építő megoldások. Ha nyomon kö-
vetjük egy-egy elmélet kialakulását, fejlődését, 
megállapíthatjuk, hogy a letisztuló összefüggések 
egyre közelebb kerülnek a probléma elvont, már-
már képszerű megjelenítéséhez. Nem véletlen a 
„látja az összefüggéseket” kifejezés, amely szintén 
a megjelenítés fontosságára és minőségi voltára 
utal. Külön területet képeznek az orvostudomány-
ban használt képalkotási, diagnosztikai módszerek 
[12]. 
 
Rudolf Arnheim szerint „a képek lényege az a ké-
pességük, hogy jelentést tudnak közvetíteni érzéki 
tapasztalat útján. A jelek és a nyelv rögzített fo-
galmi meghatározások, és ezek csak a tulajdon-
képpeni jelentés külső héjai. […] Forma nélkül egy 
kép a tudat számára semmilyen vizuális ismeretet 
nem közvetíthet. Ez azt jelenti, hogy a rendezett 
formák hordozzák a vizuális fogalmakat, amelyek 
olvashatóvá tesznek egy képet, és nem a konven-
cionálisan meghatározott jelek” [13]. Így a kép a 
tudományos munka fontos eszköze lehet. Arnheim 
nevéhez fűződik az absztrakt témák és kapcsola-
tok, a gondolkodás vizuális megjelenítésének esz-
köze, a „MindMapping” technika is. 
 
Létezik-e optimális percepciós szint? S ha igen, 
akkor hogyan hasznosulhat ez a tapasztalat az 
információkereső rendszerek tervezésekor? A 
percepciót megjelenítő munkák gyakran használ-
ják az egérlyukat figyelő macska képét, leírását. 
Bár az egyén – illetve az egyént megjelenítő 
macska – a külső feladatra koncentrál, ugyanakkor 
figyel mind a belső gondolataiban, gyakran álmai-
ban, mind a külső eseményekben megjelenő uta-
lásokra és jelzésekre. Nem lehet megengedni más 
gondolatok betörését, de közben a figyelem nem 
lehet sem túlságosan éles, de túlságosan tompa 
sem, mert ez nyilvánvaló információvesztéssel jár 

a figyelő számára. Így tehát valóban létezik egy 
optimális percepciós szint, ami viszont a helyzettől, 
a feladat nagyságától stb. függ, és nem abszolút 
mértékben meghatározható érték. 
 
A perceptuális szimbólumok használatakor sem 
kerülhető el a fogalmak megragadása, a fogalmi 
láncok tudatos kialakítása, az osztályozáshoz 
szükséges jellemzők olyan átalakítása, amely 
számot vet a befogadók, azaz a használók köré-
nek igényeivel. Ugyanazzal a kérdéssel kerülünk 
szembe: a befogadás, a kitüntetett szemantikai 
jellemzők, amelyek a fogalmi lánc alkotóelemei, és 
az általuk előhívott tudati kép csak egy befogadóra 
vonatkoztatva állapítható meg pontosan, miközben 
az információkereső rendszert használók 
statisztikusan valószínűsített halmazának kell, 
hogy ugyanazzal a jelentéssel bírjanak. Egy konfe-
rencián merült fel Szegeden, ahol a különböző 
nézőpontú és szakmai előképzettségű fiatalok 
csaptak össze az előadást követő élénk vitában, 
hogy szociológiai szempontból az információbefo-
gadás valójában egyet jelent-e a közösségé szer-
veződéssel. Nyilvánvalóan ez is a kérdés lehetsé-
ges megközelítése, de a feltárás és keresés olda-
láról az egyéni befogadást alaptételként fogadhat-
juk el. 
 
Hogyan kezelhetjük az egyre növekvő számú 
perceptuális szimbólumot a keresőrendszereink-
ben [14]? Világosan kell látnunk, hogy bár az emlí-
tett probléma fennáll, mégis azzal, hogy a jelentés 
megőrzi bizonyos nyelvi kötöttségét – hiszen a 
reprezentációkba beépül a nyelvi jel is –, visszave-
zettük a kérdést az eredeti állapothoz. Ugyanakkor 
a szituációkkal és az egyéni tapasztalatokkal a 
reprezentáció gazdagabbá válik, és a nyelvvel 
ellentétben az észlelésen alapuló reprezentáció 
nem elszigetelt, hanem komplex és szövegkörnye-
zetbe helyezett fogalmi lánc lesz. 
 
 
A képalkotás, az információ vizualizálása 
és az internet  
 
Andrew Shapiro szerint az internet hatása egyér-
telmű: a döntéseket, kompetenciákat az egyén 
szintjére „vezeti vissza” azáltal, hogy az információ 
mindenki számára hozzáférhetővé válik. Ilyen mó-
don a tartalomfeltárás eszközeinek internetes 
megjelenítése felveti ezen eszközök ábrázolásá-
nak és ábrázolhatóságának kérdését is. Annál 
inkább, mert egyre több tapasztalat és tanulmány 
mutat rá arra, hogy gond van a csupán nyelvi szin-
ten lejátszódó keresésekkel. 
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Tématérkép Ahhoz, hogy a felhasználó az információs rendsze-
rekben található adatokat értelmezni és összeha-
sonlítani tudja, szükséges a különböző információt 
vizualizáló eszközök használata, mert ezekre a 
feladatokra a legsokoldalúbb grafikonkészítő prog-
ramok sem képesek. Éppen ezért a vizualizációs 
megoldásokat elsősorban a többváltozós sokele-
mű halmazok bemutatására és értelmezésére 
használják az interneten, illetve minden olyan ösz-
szefüggés, jellemző érzékeltetésére, amely ha-
gyományos – ábrázoló vagy nyelvi rendszerrel – 
eszközzel nem valósítható meg. 

 
A strukturált információkereső rendszerek egyik 
internetes megjelenítési lehetősége a tématérkép. 
Ilyen térképet csatolt a WebKat.hu internetes kata-
lógusához a Neumann-ház 2004 elején. A 
WebKat.hu fejlesztéséhez 1998-ban kezdtek hoz-
zá, a rekordok a HUNMARC adatcsere-
formátumnak felelnek meg. Az online katalógus 
1999. szeptember elsején jelent meg az interne-
ten. A képi megjelenítés előretörésével az addigi 
keresőfelületek mellé tématérképet is kialakítottak 
a Neumann-ház munkatársai.  
 Az információ megjelenítése elsősorban a megha-

tározott információsűrűségre, az információk ösz-
szefüggéseinek ábrázolására, a szerkezet tükrö-
zésére és a tartalomra, vagyis kizárólag a fogalmi 
szinten megragadható szellemi területekre irányul, 
szemben például a grafikonokban megjelenő fizikai 
adatokkal. Ezekre a módszerekre jellemző az 
egyénre szabottság, amely mozgásteret nyújt a 
felhasználónak az analizálandó kapcsolatok kivá-
lasztására; a viszonyítási rendszerek szubjektív 
definiálhatósága; a koordinátarendszer tengelyei-
nek súlyozása stb. Az információk megjelenítése 
sokkal több, mint pusztán grafikus ábrázolás. A 
vizualizáció eszköztárába tartoznak a különleges 
felhasználói felületek, a szín, a kontraszt, a körvo-
nalak, az árnyékok és formák stb. A legfontosabb 
jellemző az információ vizualizálásakor a felhasz-
nálói felület, amely interaktivitásában, a valós idejű 
kérdések tekintetében tér el bármilyen pusztán 
grafikus megjelenítéstől. A problémát tehát inkább 
a gazdag és túlburjánzó formai lehetőségek, sem-
mint a sematikusság jelenti. A „… leggrafikusabb 
webes felület vagy grafikus operációs rendszer 
alapvetően díszített szöveg, ahol a grafikus ele-
mek általában nem sokkal többek, mint ikonok 
szöveges címkékkel ellátva (’kezdőlap’, ’termékek’, 
’kapcsolatok’, ’bemutató.ppt’ és az ’elvégzen-
dő.doc’)” − állítja Shirky [15]. Az információ-
vizualizációs technikáknál a hangsúly a megjelení-
tésen van, és a szöveggel, legyen az akár egy 
csoport neve, vagy egy kapcsolat bemutatása stb., 
csak elvétve találkozunk. Gondot jelenthet a meg-
jelenítő környezet, a képernyő nagysága és minő-
sége is. 

A WebKat.hu tématérképének felépítése 
(http://www.webkat.hu/thesaurus/) 
 
Az előző információkereső rendszerből megtartot-
tak öt fazettát, amelyek emlékeztetnek az ETO 
általánosan közös alosztályainak egy részére, 
valamint a nyelvészeti iskola képviselői által hasz-
nált deszkriptorokra utalnak: tárgyszó, nép/nemze-
tiség, idő, földrajzi hely, műfaj. A tárgyszavak fo-
galmából kiindulva kilenc, általános, gyakorlati 
szempontú, az állományhoz illeszkedő osztályt 
határoztak meg: egészség, gazdaság, kommuni-
káció, kormányzat, kultúra, műszaki tudományok, 
művészet, társadalomtudományok, természettu-
dományok (1. ábra). Forrásként a Köztaurusz/ 
OSZK tezauruszt, az AltaVizslát és a Yahoo hie-
rarchikus rendszerét, valamint a National 
Geographic honlapjának felosztását használták fel. 
A felosztást a Topicmap (tématérkép) alapú, egyre 
népszerűbb szabványos szoftver jeleníti meg a 
keresőfelületen, amely a hagyományos osztályo-
zási rendszerek mellett alkalmas az interneten 
található perceptuális fogalmi struktúrák ábrázolá-
sára [16]. 
 
A főosztályokon belül az alosztályok, mely fogal-
makat a tématérkép környezetében témáknak és 
altémáknak nevezünk, ábécérendben találhatók (2. 
ábra). 
 
Totalzoom technika 
 
A Totalzoom módszere az igen látványos és lé-
nyegesen több felosztási lehetőséget felmutató 
Flash memórián („nem felejtő” memórián) alapszik. 
Bár a cég által kidolgozott szoftver nem az osztá-
lyozási rendszerek vizualizációjának létrehozására 
született, de azok megjelenítésére, akárcsak bár-
milyen más strukturált rendszer, így pl. az ETO 
vizualizálására is tökéletesen alkalmas. 

 
Néhány megoldás az információ ábrázolására: a 
tématérkép, Totalzoom technika, Lumeta, Visual 
Thesaurus stb. Más-más eszközöket használnak 
az eltérő célok érdekében. Természetesen ezeken 
a rendszereken kívül sok más egyéb eszköz is 
ismert. 
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1. ábra A Neumann-ház tématérképének tárgykörei 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra Altémák (alosztályok) a Neumann-ház tématérképén 
 
A technológiának a komplex információs tér leké-
pezési lehetőségén kívül létezik egy járulékos tu-
lajdonsága. Méghozzá az, hogy alkalmas egy sok 
objektum kooperációján alapuló rendszer működé-
sét modellezni. Ilyen, sokobjektumos, időben „élet-
jelenségeket” mutató rendszernek a demonstrálá-
sát, mivel a rendszer egy mozgó gömb segítségé-
vel navigálható, csak a film tudná megfelelően 
szemléltetni. Ezek a gömbök egy ún. információs 
gúla éleit kötik össze, amelyben a komplexitás 
lehetőségei is érzékelhetők (3. ábra). 
 
A Totalzoom technológia az emberi agy informá-
ciórendszerezési módszerét modellezi. Ehhez – a 
legáltalánosabb megközelítésben – szükségessé 

vált az információs térnek mint absztrakt matema-
tikai térnek a definiálása. A feladat szempontjából 
olyan amorf szerkezetű absztrakt tér bizonyult 
optimálisnak, amely elemi terek szuperpozíciójából 
alkotott strukturált térkomplexum. Az amorf térben 
meghatározott információk olyan – tartalmuknak 
minden vonatkozásban megfelelő – helyre (koordi-
nátára) kerülnek, amely elérhetőségüket, megta-
lálhatóságukat, feltárhatóságukat garantálja. Ilyen 
módon a módszer első lépésben adott információ-
halmazt képez le az amorf térben, majd második 
lépésben a felhasználót engedi be ebbe a térbe, s 
mintegy térképet adva a kezébe, rábízza a tájéko-
zódást. 
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3. ábra Keresés a Totalzoom információs 
gúlájával 

 
Az eljárás megfelelő alapozásához olyan matema-
tikai elvet kellett alkalmazni, amely követni képes 
az információs tér amorf jellegét. Fő jellegzetessé-
ge, hogy rugalmasan leképezi az esetleges számú 
és esetleges hierarchiába rendezett információs 
objektumokat. Minden objektum a legáltalánosab-
ban válhat célobjektummá, és más célobjektumok 
leírójává is, az aktuális szerepet az aktuális kon-
textus dönti el. Az alkalmazott vektortér flexibilitása 
ugyanakkor csak a háttérben dolgozó szakértő 
munkaeszközének tulajdonságaként jelenik meg. 
A keresést folytató felhasználónak nem kell értenie 
a matematikai terek elméletéhez. Számára a na-
gyon egyszerű grafikus felületen, csupán egér-
kattintásokkal végzett önvezérlő navigáció vezet a 
kívánt találathalmazhoz [17]. 
 
A Totalzoom technológia és az ETO összekapcso-
lása kézenfekvő lehetőség, mivel az ETO struktú-
ráját is képes követni a kifejlesztett eljárás. Ennek 
következtében az ETO felhasználásának új lehe-
tőségei nyílnak meg. Ezt a felületet használva 
nemcsak a szakemberek tudnák kezelni a jelzete-
ket, hanem bárki, aki az új felületen nem is feltét-
lenül találkozik az ETO-jelzetekkel, csupán az ETO 
fogalmait értelmezi, ami alapján egyértelműen el 
tud navigálni az információs tér számára megfele-
lően szűk, specifikus fogalmakat leíró szegmensé-
be. Azt a könyvtárosi szakértelmet pedig, amely a 
jelzetekben jelenik meg, a szoftver a háttérben 
alkalmazza a navigáció támogatására. Ilyen mó-
don az ETO-ban rejlő tartalmi keresési lehetőség 
hozzáférhetővé válik minden olvasni tudó ember 
számára. Ebben a megoldásban funkcionálisan 
kihasználhatóvá válik az ETO-nak a teljesség igé-
nyével készült kategorizálási potenciálja, és lehe-
tővé teszi olyan központilag működtetett hatalmas 
adatbázis kezelését, amelyben minden emberi 
ismeret elfér, ugyanakkor a bőség ellenére sem 
átláthatatlan, hanem mindenki számára könnyen 

hozzáférhető osztályozásra és keresésre egyaránt 
[18]. 
 
A Totalzoom és az ETO egymásra találása nem 
olyan egyedi, mint amilyennek tűnhet, bár az osz-
tályozók és informatikusok harmonikus, egymást 
tisztelő megbecsülése, együtt munkálkodása már 
korántsem ilyen általános. A Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete (MKE) Műszaki Szekciója által szerve-
zett 2006. március 8-i konferencián többen is be-
számoltunk arról a tapasztalatunkról, hogy az in-
formatikusok – tisztelet a kivételnek – szívesen 
nyúlnak a klasszikus osztályozási megoldásokhoz, 
információkereső nyelvi szótárakhoz oly módon, 
hogy akár új címkével látják el, akár az adott sza-
bályrendszer mélyebb ismerése nélkül „adaptálják” 
óriási bátorsággal úgy, hogy rá sem lehet ismerni a 
kiindulópontra. „Évek óta folyik a harc például az 
ontológiák informatikusaival, hogy belássák, az 
ontológiák generikus hierarchiája – hangsúlyozom, 
nem az ontológia, mely még a logikai leírással is 
kiegészül – valójában osztályozási rendszer” [19]. 
 
LUMETA − Az internet letérképezésének 
projektje (http://lumeta.com/gallery) 
 
A Lumeta az útvonal-kijelöléseket és útválasztáso-
kat figyeli, gyűjti az interneten, és ábrázolja a leg-
többet használt utakat. Az utak állandóan változ-
nak és újrakonfigurálódnak. A Lumeta megőrzi az 
adatokat, és ilyen módon képes megjeleníteni – 
akár mozgóképszerűen is – azt, hogy hogyan nő 
az internet. 
 
Az eljárás lényege, hogy az egyszerű szerkezetű 
algoritmus több szép, fa alakú térképet készít. A 
címkézett gráfot létrehozó program hagyományo-
san 800 csomópontot képes megjeleníteni, azon-
ban a Lumeta által kidolgozott megoldás ennek a 
sokszorosát is elénk tárhatja. A gráf által reprezen-
tált fogalmi „térkép” segít vizualizálni az adatokat: 
megmutatja az érdeklődéseket, a tartalmi kapcso-
latokat, a szerkezetet, a hálózat kapacitását, szí-
nekkel adja meg például a vizsgált dolgok számát. 
A Lumeta nem a földrajzi elhelyezkedésük szerint 
vizsgálja a jellemzőket, hiszen az internet függet-
len a földrajzi elhelyezkedéstől, hanem a kiszolgá-
ló gépek, IP-címek stb. alapján. Képes elénk tárni 
az internet térképét, a maga állandóan változó és 
alakuló, lüktető valójában (4. ábra). A honlapon 
találunk egy rövid videofelvételt a szerbiai háború-
ról. Ez az 1999. március 27. és július 8. közötti 
időszakban mutatja meg az internet helyzetét, 
amely május 3-ig viszonylag stabilnak látszik, majd 
drámaian megváltozik. Jelenleg a vállalkozásokat 
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és a kormányhivatalok tevékenységét, vagy az 
egyéni felhasználók hálózati helyzetét, perspektí-
váit és használatát vizsgálja a társaság. Ezek az 
információk mind a biztonság, mind az üzleti haté-
konyság tekintetében képesek pillanatfelvételt 
vagy akár előremutatásokat is adni. A Lumeta 
honlapján több esettanulmányról is olvashatunk, 
amelyek a megjelenített összefüggések segítségé-
vel szervezték át tevékenységüket, és tették sike-
resebbé üzleti vállalkozásukat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ábra Az internet ismertebb ábrázolása 
(William R. Cheswick alapján) 

 
Visual Thesaurus 
(http://www.visualthesaurus.com) 

 
A vizuális tezaurusz, hasonlóan a már ismert, ha-
gyományos társaihoz, ugyancsak strukturált szó-
tár, amely a lexikai egységek közötti relációkat is 
tartalmazza. Rendelkezik intuitíve használható 
interfésszel, hogy ösztönözze a felfedezést, a ta-
nulást vagy a szótár bármilyen más felhasználását. 
Célja, hogy elősegítse az angol nyelv tanulását, és 
jobbá tegye annak használatát. Érdekessége, 
hogy olyan elemeket rendel egymáshoz, amelye-
ket nem lehet számszerűsíteni: a kifejezések jelen-
téseit és kapcsolatait [20]. Az elemek ezen vizuali-
zációs megoldása 1997-ben jelent meg a 
Plumbdesign.com oldalán. Az ekkor bemutatott 
tezaurusz a Thinkmap technikán alapult. Jelenleg 
ennek a háromdimenziós tezaurusznak a 3.0-ás 
verzióját ismerjük. A tezaurusz a kapcsolatokat 
úgy jeleníti meg, mint egy hálót, amelyet rugók 
együttese tart kifeszítve és egyensúlyban. A tezau-
ruszban a kifejezések a kapcsolatokat megjelenítő 
szakaszok találkozási pontjaiban találhatók. Ha 
rákattintunk egy pontra, a rendszer a háló közép-
pontjába húzza a kiválasztott szót. Ilyenkor a relá-
ciók rendszere is teljesen átalakul. Ez a megoldás 

szemlélteti, a Totalzoom technikához hasonlóan, a 
felhasználó kitüntetett szempontjait és választási 
szabadságát. 
 
A Visual Thesaurus funkciói és működése (5. 
ábra) 
● Segít megtalálni a helyes kifejezéseket, majd 

megvizsgálja azokat. 145 000 angol szó és 115 
000 jelentés található a rendszerben. A megtalált 
kifejezések után azonnal hozza a kapcsolódó, 
relációban lévő fogalmakat. 

● Javítja az angol nyelv megértését. Nemcsak 
szolgáltatja a helyes kifejezéseket, hanem azok 
más szavakkal és jelentésekkel való szemantikai 
kapcsolatait is megmutatja. 

● Internetes használatnál segíti a helyes kiejtést. 
● Ellenőrzi a betűzést. 
● Gyakorlatokat és példákat mutat be. 
● Tartalmi szűrőt használ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.ábra A Visual Thesaurus működése 
 
A Visual Thesaurus használatának lépései 
1. A középpontban megjelenik a szó és jelentése. 
2. Eszköztár: szavak keresésre, megnézni a java-

solt szavakat, kereséstörténet, beállítások. Elő-
re és hátra nyíllal navigálhatunk.  

3. Szavak. Rákattintva beviszi a kiválasztott kife-
jezést a középpontba. Egy beszélő ikon segít-
ségével hallgatjuk a szavak kiejtését és a jelen-
tésüket is.  

4. Jelentés. Az egérrel legördítve még többet 
megtudunk a szóról. Ha a jelentésre kattintunk, 
azt viszi be a középpontba, és ehhez rendeli az 
újabb relációkat. 

5. Beállítások. Formázás, relációtípusok megmu-
tatása, tartalomszűrés, billentyűparancsok stb. 

6. Speciális jellemzők. Nyomtatás, betűzés ellen-
őrzése, internethasználat. 
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A Visual Thesaurus látványosságában a 
Totalzoom technikára emlékeztet. Háromdimenzi-
ós ábrázolása is hasonló, de céljai eltérőek. Ke-
vésbé képes rugalmasan összekapcsolni a fogal-
makat, viszont fogalmakkal egyelőre sokkal jobban 
feltöltött és kidolgozott rendszer. 
 
A Thinkmap azonban nem csupán arra való, hogy 
tezauruszt jelenítsen meg. Sokkal általánosabb és 
többrétűbb feladatokat képes megoldani az infor-
máció megjelenítésével kapcsolatban. A tezau-
ruszban megfigyelt rugalmasan változó háló segít-
ségével a szervezetek döntéshozatali rendszerei 
közti feszültségek is vizsgálhatók. Megfigyelhetők 
és ábrázolhatók vele a használók egy adott oldal-
hoz kapcsolódó internethasználati magatartása is. 
Ezeket mintázatok írják le, és olyan honlapokat 
terveztek/terveznek, amelyek ezekhez a használati 
mintázatokhoz igazodnak. A módszerrel informáci-
ók vizualizálhatók és ennek alapján elemezhetők, 
kimutatva az értékes és rejtett szerkezeteket pél-
dául az üzleti struktúrákban. A Thinkmap haszná-
lata elsősorban olyan területeken eredményes, 
ahol a tényezők nem kapcsolhatók közvetlenül 
össze, nehezen számszerűsíthetők, de ugyanak-
kor hatalmas adathalmazokkal lehet operálni. Ké-
szítői a rendszer fő erényének a rugalmasságát, 
méretezhetőségét és kompatibilitását tekintik.  
 
 
Az ETO megjelenítése az online 
katalógusokban 
 
Ebben a fejezetben az ETO-val kapcsolatos, a 
vizualizációval összefüggő keresési tapasztalato-
kat összegzem és rendezem. Kérdés ugyanis, 
hogyan függ össze az ETO kereshetősége, megje-
lenítése, és a felhasználónak is egyértelmű, vi-
szonylag könnyű használata. A kapcsolat előre 
feltételezhető, hiszen már a klasszikus cédulakata-
lógus idejében is nyilvánvaló volt, hogy a szakkata-
lógus használatának előfeltétele a rendszer minél 
egyszerűbb és látványosabb bemutatása. Ugyan-
akkor természetes, hogy az érzékelés és ennek 
igénye az internetes felületen sokkal erősebben 
érvényesül. Tipikus példákat adok, amikor a meg-
oldásokra koncentrálok. A jó és lehetséges megol-
dások felsorolásával szeretném segíteni az ETO 
megjelenítésének átgondolását. Az ETO percepci-
óját nagyban elősegítő korszerű vizualizációs 
módszerekkel vissza lehetne helyezni ezt az osz-
tályozási rendszert arra a helyre, amely a hazai 
tudásvagyonon belül méltán megilleti. A példák 
végére érve tisztán látható, hogy a használhatóság 

nem kizárólag rendszerfüggő. A könyvtárosok 
igényessége könnyen tetten érhető.  
 
Az integrált könyvtári rendszerek megjelenése 
után megfogalmazott kérdések  
 
● Hogyan használhatjuk a korábbi osztályozási 

eljárásainkat, kereső rendszereinket és megol-
dásainkat? 

● Hogyan hat az online katalógusok felhasználói 
felülete és barátságosabb megjelenítési lehető-
sége? 

● Hogyan érheti el az optimális hatást, a minél 
elégedettebb felhasználót az ismeretek szerve-
zése?  

● Meghagyjuk, átalakítsuk, esetleg kidobjuk az 
eddigi fogalmi láncainkat, struktúráinkat, feltáró 
rendszereinket, eredményeinket?  

● Túlhaladottnak tekintsük-e az eddigi megoldása-
inkat, javítgassuk (átalakítsuk), esetleg új kere-
sőket fejlesszünk ki? Az első kérdés nem reális. 
Az utolsó egy más írás témája lenne, de nézzük 
a másodikként megfogalmazott, talán költőinek 
tekinthető kérdést! A válasz egyértelmű: Fel kell 
használnunk az eddigi eredményeinket, nincs 
más megoldás!  

 
Miért az ETO?  
 
A kérdésről sokak által ismert hosszú viták, lírai 
hitvallások stb. születtek.  
Előnyök: 
● egyetemes; 
● érthető és egyértelmű jelölés; 
● szókészlete az egyik leggazdagabb az informá-

ciókereső nyelvek között (3. táblázat); 
● világos, következetes és áttekinthető; 
● a relációk által felrajzolt gazdag hálózat áll ren-

delkezésre; 
● jól meghatározott kategóriák; tönkretehetetlen 

fogalmi rendszer – még kisebb hibák esetén is 
érthető a fogalmak közötti kapcsolat, helyreiga-
zítható a tévedés;  

● speciális és általános; egyszerre képes felvállalni 
az osztályozás két egymásnak ellentmondó cél-
ját: az általánostól a speciálisig és vissza tud 
mozogni; 

● hatékony visszakeresés, releváns találatok; 
● széles körű elterjedés, kulturális tradíciók, közös 

szellemi kincsünk; 
● szabványos, nyelvtől független, nemzetközileg 

elterjedt; 
● jól definiált hierarchikus rend; 
● folyamatos fejlesztés és kontrol, nemzetközi 

együttműködés. 
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3. táblázat 
Urál-altaji (turáni) nyelvek csoportja a 2005-ös 
magyar ETO kiadásban (p. 20.) 
 

= 51 Urál-altaji (turáni) nyelvek 
= 511 Uráli nyelvek 
= 511.1 Finn-ugor nyelvek 
= 511.11 Finn nyelvek 
Utolsó revízió: 1997. 10. hó 
= 511.111 Finn 
= 511.112 Karél 
= 511.113 Észt 
= 511.114 Livón 

Új jelzet! Bevezetés: 1997. 10. hó 
= 511.115 Vepsze 
= 511.116 Vót 

Új jelzet! Bevezetés: 1997. 10. hó 
= 511.117 Ingri (nyelv) 

Új jelzet! Bevezetés: 1997. 10. hó 
= 511.12 Lapp 
= 511.13 Permi nyelvek 
= 511.131 Votják. Udmurt 
= 511.132 Zürjén. Komi 
= 511.14 Ugor nyelvek 
= 511.141 Magyar 
= 511.142 Osztják. Hanti 
= 511.143 Vogul. Mansi 
= 511.15 Volgai nyelvek 
= 511.151 Cseremisz. Mari 
= 511.152 Mordvin 
= 511.152.1 Erzä 
= 511.152.2 Moksa 
 
Az ETO-táblázatokban megjelenő hierarchiák a 
fogalmak kiérlelt struktúrái, de egyben vizualizálják 
is az információt. Érdekes megemlíteni, hogy az 
ural-altáji nyelvek csoportja a legtöbb, egyébként 
válogatott nemzeti fogalmi gyűjteményben, például 
a portugál kiadásban is benne van. Valószínűleg, 
mert olyan szép, és a nyelvi önálló általánosan 
közös alosztások között szokatlanul teljes! Kidol-
gozott, szinte tökéletes hierarchiája önmagában is 
intellektuális élmény.  
 
Az előbb adott igenlő válasz újabb kérdéseket vet 
fel:  
● Létezik-e olyan megoldás, amelynek segítségé-

vel könnyen lehet keresni a hierarchikus struktú-
rában, és ezzel összefüggésben, rugalmasan le-
het az ETO-ban megjelenített fogalmi szintek kö-
zött mozogni? 

● Egyáltalán válhat-e valaha az ETO-jelzetek és az 
általuk képviselt fogalmi rendszer egyszerűbbé 

és barátságosabbá a felhasználóknak az elekt-
ronikus környezet segítségével?  

● Megjeleníthető-e az ETO egyik erőssége, a hie-
rarchia az online katalógusokban, vagy más in-
formációkereső rendszerekben? 

 
A kérdéseket nyilvánvalóan annak a szükségsze-
rűségnek a felismerése motiválja, hogy elkerülhe-
tetlen a változtatás. Hiába válik az ETO egyre 
részletezőbbé és gazdagabbá, jelzetszerkesztése 
egyértelműbbé és tökéletesen alkalmassá a szá-
mítógépes kezelésre, szükséges a felhasználók 
számára is elérhetővé tenni ezt az óriási tudás-
halmazt, felhasználva mindazt az ismeretet, ami 
például az információk megjeleníthetősége ismere-
tével a birtokunkban van.  
 
A minimális elvárások a változtatásokkal kapcso-
latban: 
● Felhasználóbarát és felhasználó központú rend-

szer kialakítása. 
● Könnyű és egyértelmű navigáció az állandóan 

változó és tetszőleges környezetben. 
● Nemcsak a könyvtárosoknak, hanem a felhasz-

nálóknak is képesnek kell lenniük az ETO-
jelzetek segítségével végzett keresésre, a fo-
galmak értelmezésére, a jelzetek összekapcso-
lására, valamint az újabb kapcsolatok segítségé-
vel a keresőkérdések megváltoztatására, szűkí-
tésére, bővítésére stb. 

● Hasonlóan más információkereső nyelvekhez, a 
felhasználói elégedettség és a felmerülő igények 
kielégítése a legáltalánosabb és legfontosabb 
követelmény az ETO megjelenítésével kapcso-
latban is. 

● Maradjon meg a könyvtárosok szaktudását, gya-
korlatát, jártasságát, valamint a szakterületek 
művelőinek speciális tudását tükröző rendszer, 
mely felépíti az ETO és az ETO MRF – az ETO 
számítógépes adatbázisa, mely többek között a 
nemzeti kiadások alapja is – rendszerét [21]. 

 
Természetesen adódik a következtetés: nincs más 
út, meg kell őrizni a magyar viszonyok között oly 
sok információt egyedüli módon szolgáltató ETO 
hierarchikus fogalmi láncait. Ehhez mindenképpen 
segítség az újabb ETO kiadásban is megjelenő, a 
számítógépes kereséshez és a mai kor tudomá-
nyos elvárásaihoz még jobban igazodó, folyama-
tosan megújuló fogalmi rendszer és struktúra, mint 
például az önálló alosztások rendszere, az ugró-
számos felépítés, oktávelv, aktuális fogalmak be-
építése, a revíziótörténet feltüntetése stb. 
 
 

 470 



TMT 54. évf. 2007. 10. sz. 

Megjelenítés, használhatóság 
 
K+M → H / a képi ábrázolás és megjelení-
tés növeli a használhatóságot, így az ETO-számok 
értelmezését és kereshetőségét is.  
 
Az ETO-jelzetek különböző módokon vannak jelen 
az online katalógusokban: 
 
1. Nincsenek ETO-jelzetek az OPAC-ban: Szá-

mos könyvtár, amelyben korábban az ETO-t 
használták osztályozásra, önálló szakkataló-
gust építve, az online katalógusok kialakítása-
kor lemondott az ETO használatáról. A meglévő 
ETO-számok fogalmi láncai, jelzetei nem jelen-
tek meg a rekordokban, majd ezzel párhuza-
mosan, vagy ezt követően – ráadásul! – még le 
is mondtak az osztályozásról. Erre nem adok 
példákat. Sajnálatos módon több könyvtár is ezt 
a hibás utat választotta. 

 
2. Vannak ETO-jelzetek az OPAC-ban: 

● jelen vannak az ETO-jelzetek, de nem lehet 
a segítségükkel továbblépni, újabb rekordok-
hoz eljutni;  

● lehet ETO-jelzet alapján keresni; 
● mutatószavak, indexek formájában jelennek 

meg a képernyőn az ETO fogalmai és struk-
túrája;  

● vannak a rekordban ETO-jelzetek, de to-
vábblépni csak tárgyszavak csatolóinak se-
gítségével lehet 

● vannak a rekordban ETO-jelzetek, és segít-
ségükkel újabb találatokhoz is el lehet jutni;  

● az eredeti ETO-filozófiát tükröző felépítés: 
főosztály, osztály stb. Ma Magyarországon 
egyetlen könyvtári rendszerben sem jelenít-
hető meg, de nemzetközi példa van rá 
(Catalogus Openbare Bibliotheken Antwer-
pen).  

 
Jelen vannak az ETO-számok, de nem lehet a 
rekordban megjelenő jelzetre kattintva visszajutni 
sem a katalógus ETO-mutatójába, sem az ETO 
táblázataihoz 
 
Ebben a katalógusban (6. ábra) megjelenik ugyan 
a hagyományos formában megalkotott ETO-jelzet 
a cím, szerző, kiadó, tárgyszó, kiadási hely stb. 
mellett minden találatban, de nem lehet segítsé-
gükkel visszalépni a mutatóba. Így nem jutunk 
újabb találatokhoz, hogy csoportokat képezzünk a 
hasonló fogalmakkal leírható bibliográfiai rekor-
dokból. Az ETO-jelzetekből álló fogalmi láncok 
pusztán a hozzáértők számára jelentenek valami-

féle többletinformációt, de az átlagos keresőt fi-
gyelmen kívül hagyják, és nem tájékoztatják meg-
felelően. Az ETO-jelzeteket ismerők számára lehe-
tőség van az ETO alapján való keresésre. Egy-egy 
kereséskor a gyűjteményben meglévő ETO-
jelzetek, és az általuk jelölt dokumentumok böngé-
szésre alkalmas mutatóban jelennek meg a képer-
nyőn. A 025 jelzet keresésekor például: 
[<=] 025.43:681.3  
[<=] 026(45):871  
[<=] 027.1[282](439Eger)"1793/1966"  
[<=] 027.7(439)  
 
Az egyes jelzetekre kattintva kaphatók meg a tel-
jes rekordok. A könyvtár a Huntéka rendszert 
használja.  
 
Az egyes jelzetekre kattintva kaphatók meg a tel-
jes rekordok. A könyvtár a Huntéka rendszert 
használja.  
 
Lehet ETO-jelzet alapján keresni 
 
Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) könyvtá-
ri rendszere az AMICUS, felhasználói online kata-
lógusa a LibriVision. A rekordokban található ETO-
jelzetekkel végzett osztályozás színvonalas. Lé-
nyegesen összetettebb, hosszabb jelzeteket hasz-
nálnak, mint az átlagos könyvtári osztályozáskor. A 
használók a konkrét ETO-jelzet alapján kereshet-
nek. A rekordok rendezetten jelennek meg. Teljes 
megjelenítéskor a kapott találatokban a rendszer 
pirossal emeli ki az aktuális keresési szempontot. 
Fontos, hogy az adott rekordban valamennyi jel-
lemző ETO-szám együttesen jelenik meg, ezzel is 
segítve az árnyalt tartalomfeltárást, és ötletet adva 
egy esetleges következő kereséshez. Ezek a ki-
emelések azonban elszigeteltek, és a kereső 
semmit sem láthat a hierarchiából. A találatokat se 
hierarchikusan rendezve, hanem csak a kiválasz-
tott jelzetre vonatkozóan kapjuk meg. Ha például 
az 51-es Matematikát keresem, akkor a találatok 
között nem jelennek meg az 511 Számelmélet, 
512 Algebra, 514 Geometria… 519.1 Gráfelmélet 
stb. találatai, ami teljesen ellentétes az ETO filozó-
fiájával. A hierarchia eltűnik ebben a megoldásban. 
 
Ha a LibriVision böngésző funkcióját nézzük, akkor 
a jelzetek rendezettsége a katalógusba sorolás 
szabályainak megfelelő. A csatolókra kattintva 
megjelennek a bibliográfiai tételek. A csatolók előtt 
az állományban lévő rekordszámot tüntetik fel. 
Sajnos ezek a rekordszámok nem mindig fedik a
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6. ábra Találat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem OPAC-jában 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. ábra A találat az OSZK katalógusának egy rekordja, teljes megjelenítési formában 
 
valós helyzetet, és nem kizárólag a választott 
adatbázisra vonatkoznak. Az OSZK katalógusát 
választva például, a böngészésben 321-re keresve 
a következő szakaszt is megjeleníti a rendszer: 
 

1 – 321 (4-191) "199"  
1 – 321 (439) "1703/1711"
1 – 321 (439.24) (091) (075.8) * 
1 – 321 (44) * 
1 – 321 (47) "199"
1 – 321 (470.13) "198/199"

2 – 321 (569.4) * 
27 – 321 .01 *  

 
Az ugrópontokból csupán a csillaggal megjelöltek-
nél van rekord az OSZK katalógusában. Nyolc 
esetből négyben. Az utolsó tételnél 27 rekord he-
lyett 42 jelenik meg. [2007. január 7.]  
 
Az ilyen típusú OPAC megoldásokból elég sok 
akad. Vannak olyan könyvtárak is, ahol például 
redukált ETO-jelzetet használnak: max. 3–4 főtáb-
lázati számjegyet, 1–2 alosztást stb. Ezek hasz-
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nálhatósága nyilván csökken a redukcióval, bár 
nem feltétlenül egyenes arányban.  
 
Mutató szavak, indexek 
 
Léteznek olyan rendszerek, amelyek egyszerű 
hozzárendeléssel jelenítik meg nyelvi szinten az 
ETO-jelzetelemeket, és a keresésben ezeket a 
kifejezéseket használják. Ez megfelelőnek látszik a 
felhasználók számára, de a kifejezések semmit, 
vagy csak keveset őriznek meg az eredeti rend-
szer sajátosságaiból, így a fogalmi szintek adta 
előnyökből sem. Mivel a tárgyi kifejezések nem 
egy tárgyszórendszer számára készültek, formai 
problémák, egységesítési kérdések, tartalmi átfe-
dések is felmerülhetnek. Ilyen megoldásokat több 
külföldi OPAC is használ. 
 
A keresés kiinduló pontjául szolgáló honlapon sok 
perceptív elemet tartalmazó vonás mutatkozik. A 
képzeletre ható, ösztönző, grafikus elemeket felso-
rakoztató, struktúrákat és alrendszereket is megje-
lenítő természetes nyelvű keresési lehetőségek 
egysége tárul elénk. A felhasználók többek között 
a tárgyi kategóriarendszernek nevezett kereső-
megoldás segítségével kutathatnak az ETO főtáb-
lázati számainak megfelelő, természetes nyelvű 
hierarchikus osztályozási rendszerben, melyben a 
találatokat is hozzárendelik az osztályokhoz. Mivel 
ebben a megoldásban látszik a hierarchia, a hasz-
náló – a találatok ismeretében is – átfogóbb vagy 
speciálisabb kereső-kifejezéseket választhat. A 
találatok megjelenítése hasonló az előző csoporto-
kéhoz. Látom az ETO-jelzetet, méghozzá igen 
gondosan alkalmazva, de sajnos nem kereshetek 
segítségével tovább az adatbázisokban. A rekord-
ban szereplő tárgyi kifejezésekre kattintva azon-
ban tovább lehet lépni, megjelenítve a tárgyi kife-
jezés tezauruszcikkét: 
 

     9     Osztályozás–könyvek  

     0     NARROWER TERM Osztályozás–könyvek  

     0     BROADER TERM Osztályozás–könyvek  

     0     NARROWER TERM Osztályozás–könyvek–
biológia  

     0     NARROWER TERM Osztályozás–könyvek–fizika  
 
A rendszer értékes tulajdonsága, hogy a tárgysza-
vak idegen nyelvű dokumentumoknál kétnyelvűek. 
Sajnos a relációk viszont az érvényes magyar 
tezauruszszabványtól (MSZ 3418) eltérően, mely-

ben megadják a szabványos magyar relációneve-
ket, ezekben a könyvtárakban elfogadhatatlan 
módon angol relációneveket alkalmaznak. Követ-
kezetesnek akkor tekinthetnénk ezt a megoldást, 
ha az angol tárgyi kifejezésekhez angol relációne-
veket, míg a nyilvánvalóan túlsúlyban lévő magyar 
kifejezésekhez a szabványos magyar nyelvű relá-
ciómegnevezéseket kapcsolnák. A Debreceni 
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárában 
(DEENK) a Corvina integrált könyvtári rendszert 
használják (8., 9. ábra). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ábra Részlet a DEENK OPAC-jából 
 
Továbblépés csak a tárgyi kifejezések 
(tárgyszavak, deszkriptorok) alapján 
 
Az ODR rendszere 
 
Egy másik, nem véletlenül nagyon hasonló megol-
dást látunk az Országos Dokumentum-ellátási 
Rendszer (ODR) felhasználói felületén (10., 11. 
ábra). Olyan, viszonylag egyszerű szerkezetű és 
sekély mélységű ETO-jelzetek alapján lehet ke-
resni, melyek a találatokban is megjelennek. A 
jelzetek tartalmának megfelelő megnevezéseket 
párhuzamosan megtaláljuk a tárgyszavak között. 
Továbblépés a rekordban szereplő tárgyi kifejezé-
sek alapján lehetséges. Így összegyűjthetők a 
hasonló fogalmak, sőt újabbakkal is kombinálha-
tók. A keresés szűkíthető vagy bővíthető, vagyis 
van lehetőség a keresőkérdés rugalmas módosítá-
sára keresés közben. 
 
Természetesen az ODR céljainak megfelelően a 
lelőhelyek feltüntetése minden találatban hangsú-
lyos. 
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 A Szegedi Tudományegyetem Egyetem Könyvtár 
megoldásai:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A DEENK-hez hasonlóan a Corvina integrált 
könyvtári rendszert használó SZTE Egyetemi 
Könyvtár az ETO-jelzetek más megjelenítését 
használja. Ebben a könyvtárban a számítógépes 
feldolgozás országos szinten korán kezdődött. A 
feltárás, köztük az osztályozás – hasonlóan a többi 
nagyobb magyar könyvtárhoz –, komoly hagyomá-
nyokra tekint vissza. Az ETO segítségével végzett 
osztályozásnak a magyar könyvtári világban a 20. 
század elejéig visszanyúló, világviszonylatban is 
gazdag hagyományai vannak, és ma még jelentős 
a szellemi infrastruktúrája (azaz sok, hozzáértő, e 
téren kimunkált könyvtárosi fő dolgozik közöttünk). 
E hagyomány és gyakorlat a szegedi könyvtárban 
szintén él. Az online katalógusnak több felhaszná-
lói felülete is van. Most az újabb formát mutatjuk 
be, amelyben két párhuzamos képernyőfelület 
látható, és így együtt követhetjük a keresést és a 
később részleteiben is megjeleníthető találatokat. 
A menüben az ETO nem szerepel a felkínált négy 
keresési lehetőség (szerző, cím, tárgyszó, megje-
lenés éve) között, de bármelyik menüpontot lenyit-
va látszik a keresőkérdések széles kínálata. A 18. 
helyen megtaláljuk az ETO alapján történő kere-
sést. A kapott találatok először rendezetlenül je-
lennek meg, de következő lépésként választhatjuk 
a szerző, cím, dátum, forrás alapján való rende-
zést is (12. ábra). A rekordok három formátumban 
jeleníthetők meg, de először a címkés, továbblé-
pést kínáló formában tűnnek elénk. Itt nem szere-
pel az ETO-jelzet, még ha ennek alapján jutottam 
is el a rekordhoz. A tartalom szerint végzett kere-
séshez továbblépési lehetőségként kínálkozik a 
tárgyszólánc. Összetett tárgyszavakról van szó, 
melyeket elég ritkán alkalmaznak Magyarorszá-
gon. ETO-jelzeteket csupán a MARC és az XML 
formátumban látunk. 

9. ábra Találat a DEENK OPAC-jából 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ábra Találat az ODR-ben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keresés és böngészés. ETO-jelzetek a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtára online kataló-
gusában 
 
Az ETO-jelzetek alapján végzett keresés egyik 
legjobb magyarországi megoldása látható az MTA 
Könyvtára online katalógusában (13., 14. ábra). Az 
intézmény az ALEPH integrált könyvtári rendszert 
használja. Akár a keresést, akár a böngészést 
választjuk, kiindulhatunk az ETO-jelzetekből (15. 
ábra). A találatokban – a már máshol megismert 

11. ábra Továbblépés a tárgyszó alapján 
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12. ábra Találat és MARC formátumú megjelenítés az SZTE Egyetemi Könyvtár OPAC-jában 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ábra Találat az MTA Könyvtár OPAC-jában 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. ábra További keresés az ETO-jelzet alapján 
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módon – a keresési szempont kiemelődik, itt na-
rancssárga színnel. A rekordban aláhúzás mutatja 
a továbblépési lehetőségeket. Azonnal feltűnik, 
hogy végre, a jelzetek alapján is tovább kereshe-
tek. Sőt, amikor lelkesen rákattintunk a rekordon 
belüli jelzetre, akkor egy kiugró ablak tájékoztat 
arról, hogy kereshetünk és böngészhetünk is. Va-
gyis nemcsak az azonos szemantikai jellemzőkkel, 
fogalmi láncokkal leírható rekordok halmazához 
juthatunk el ilyen módon, hanem a böngészés 
segítségével eldönthetjük, hogy keresés közben 
módosítunk-e. Ezzel bizonyos fokig a katalógus 
megjeleníti az ETO struktúráját, és lehetőséget 
teremt a fogalmi szintek közötti mozgásra is. Ha-
sonló struktúra több magyarországi katalógusban 
is megjelenik, de az odavezető út eltérő lehet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. ábra Böngészési lehetőség a MTA Könyvtár 
OPAC-jában 

 
Az eredeti ETO filozófiát tükröző felépítés 
 
Külföldön számos könyvtárban használják már a 
magyarországinál fejlettebb formában az ETO-t. 
Egyik érdekes megoldás az Openbare 
Bibliotheken Antwerpen OPAC katalógusa: http:// 
obib.antwerpen.be/submit.phtml?UDses=1138515:
727767&UDstate=1&UDmode=&UDaccess=&UDr
ou=%25Start:bopwexe&UDopac=obaopac&UDextr
a=lg=N 
 
A rendszer irányítja a felhasználót a speciálisabb 
és az átfogóbb fogalmak között, mutatja az ETO 
struktúráját, ezzel segíti a keresőt. Talán nincs 
olyan hely, ahol a hierarchia klasszikus szépsége 
ilyen teljességében tárulna elénk. Látjuk a főosztá-
lyokat, osztályokat, alosztályokat és ezek aláren-
deltjeinek szintjeit is (16. ábra). Ez a megjelenítés 
rendkívül kifejező és hagyományőrző, ugyanakkor 
a használótól bizonyos ismereteket, esetleg bátor-
ságot vár el ahhoz, hogy keresni tudjon ebben a 
felépítésben. Több adatbázisban tudunk párhuza-

mosan keresni, hasonlóan a magyar megoldások-
hoz. További fontos érdeme ennek az OPAC-nak, 
hogy világosan felismeri és értelmezi az 
alosztások metanyelvi jeleit – amellyel bizony jó 
néhány magyar katalógusnak komoly gondja van, 
tehát nem szövegként, nyelvi szinten keres az 
egyes jelzetelemekre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. ábra Böngészés az Openbare Bibliotheken 
Antwerpen OPAC-jában 

 
Összegzés 
 
A tanulmányban áttekintettük az ismeretszervezés 
néhány elméleti és gyakorlati szintjén az érzékelés 
és a percepciós eszközök lehetőségeit, különös 
tekintettel az internet körülményei között. Megálla-
pítottuk, hogy a hagyományos osztályozási rend-
szerek – ETO, tárgyszavas, tezauruszok – alkal-
mazása elektronikus környezetben is segíthetik a 
könyvtárosokat. 
 
Rámutattunk, hogy az ETO aktív megjelenítése az 
OPAC-okban nagyon különböző lehet, és nem 
kizárólag a használt integrált könyvtári rendszertől 
függ, hanem a könyvtárak, könyvtárosok által meg-
fogalmazott elvárásoktól is. Itt most nyilvánvalóan 
túlzok, de ha összevetjük az azonos integrált 
könyvtári rendszert használó online katalógusokat: 
Aleph, Corvina stb., olyan eltérő megoldásokkal 
találkozunk, amelyek a könyvtárosok különböző 
hozzáállásáról, véleményéről is árulkodnak [22]. 
Az ETO megjelenítésének problémája nem ér vé-
get az online katalógusban való használatával. 
Olyan módszerek szükségesek, amelyek további 
vizualizációs lehetőségekkel élnek, mint például a 
Totalzoom technika. Az igényes és alkalmas inter-
fész módot ad a felhasználónak, hogy továbbgon-
dolja azt, amit lát. Újabb és pontosabb kérdéseket 
tehet fel a mutatott adatokról, hogy az új válaszok 
tükrében további kérdések születhessenek. Megál-
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lapíthattuk, hogy a perceptuális szimbólumrend-
szerek a nyelvi rendszereknél alapvetőbb elemzési 
szintet tesznek lehetővé. 
 
Az ETO mesterséges nyelven alapuló információ-
kereső nyelv. Használatához a legtöbbször könyv-
táros segítségére is szükség volt és van. Most, 
amikor a keresések jelentős része a könyvtártól 
távol zajlik, nincs mód arra, hogy a könyvtáros a 
hagyományos módon segítsen a tájékozódásban, 
így az ETO-jelzetek kezelésében sem. Ugyanak-
kor az ETO-val feltárt információk mind a jelenben, 
mind a jövőben olyan rendezett és megfelelő talá-
lati állományt jelentenek a keresők számára, mely-
ről semmilyen körülmények között nem mondha-
tunk le, akár kényelmi okokból, akár hiányos isme-
retek birtokában, akár helytelen következtetések 
levonása után. Olyan érték van kezünkben, ame-
lyet meg kell becsülni, hiszen sorban állnak azok, 
akik ezen a területen kevésbé tájékozottak, de 
készek, hogy olyan rendszert keressenek, készít-
senek, adaptáljanak, amely képes ebben az infor-
mációs tengerben kijelölni a tartalmilag összetarto-
zó egységeket, segít az eligazodásban és a gaz-
daságos felhasználásban. 
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