
9. A szintaxis körül

9.1 Játékból komolyan

A törzs és az ágak 2.

(Horváth Tibor kandidátusi érte
kezésének bemutatása)

Darányi Sándor

Kosztolányi ismert évődésével, a fordítás ha 
szép, nem hű, ha viszont hű, akkor nem szép. 
Hogyan oldható fel ez az ellentmondás? Az eddi
giek ismeretében nem is lehet vitás - a tökéletes 
indextételtől nem kevesebbet várunk, mint hogy 
e játékos lehetetlent komolyan valóra váltsa. A 
mozgó jelentés azért talppontja következő érve
inknek, mert a magyarnál kötöttebb szórendű 
nyelvekben nem, vagy alig fordul elő. Azaz a mi 
mondataink viszonylag jó l tűrik a szórend permu
tációját. A fenti példában - melyhez hasonlókat 
Hon/áth Iván idéz, az ófrancia Roland-ének sora
inak sorrendi forgatásával is kísérletezve (Hor
váth 1992:95-96) - a mondat értelme, a házassá
gi ajánlat ugyanaz marad, jelentése azonban 
aszerint változik, mely szavak kerülnek a na
gyobb nyomatékkai bíró pozíciókba, a mondat 
fókuszába. A nyomatéknak a mondaton végigvo
nuló, ereszkedő rangsora módosítja a szavak 
összességének jelentését, ahogyan azok az ér
telmet megtestesítik.

Mindez egyrészt azért fontos, mert a jelen
tésnek ez a fajtája ezek után relációnak, nem en
titásnak tűnik, másrészt pedig azért, mert e relá
ciónyalábot a szavak sorrendjének forgatása, 
permutációja által közelítettük meg. Ez a gondo
lat a magyartól távol, az angol nyelvből dedukált 
mélyesetgrammatikák táján fog felbukkanni az 
értekezésben, Derek Austin jóvoltából, a PRECIS 
egyik fogásaként. Addig azonban még két kitérőt 
kell tennünk, az egyiket általában a relációk, a 
másikat pedig a tézauruszok vidékére.

Bevezetésül - egy eszme születésének mar
gójára - Horváth Tibor néhány kérdést tesz fel.

9.2 Ugyanarról másképp

Ismét Gardin gondolata -  Kolumbus tojása 
-  idézhető, ha objektumok, eszmék, dokumen- *

* A tanulmány első részét lapunk 1991. 1. számában 
publikáltuk. Emlékeztetjük olvasóinkat arra is, hogy 
Darányi Sándor szubjektív „széljegyzeteit” a szöveg
ben kurzívval szedtük. (A szerk.)
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tumok leírására valamilyen nyelv vehető igénybe, 
miért ne lehetne ennek a nyelvnek relációit a ter
mészetes nyelvből származtatni?

Az információs rendszereknek feltett kérdé
sek is, a rendszer nyújtotta válaszok is termé
szetes nyelvűek. Miért nem lehet közel álló az is 
a természetes nyelvhez, ami a kérdés és a válasz 
között van? Kisebb lenne a minden átalakítást, 
transzformációt kísérő információveszteség.

Már nem vitás, hogy a természetes nyelv pro
dukálja az indexelő kifejezéseket, vagy közvetle
nül szövegszavak formájában, vagy közvetve 
tárgyszójegyzékek, szabályozott szótárak, tézau- 
ruszok induló szóanyagaként. Ha a természetes 
nyelv alkalmas az indexelő terminusok prezentá
lására, miért ne lenne az a kapcsolatok meghatá
rozására is?

A természetes nyelv abban is mintája az osz
tályozásnak, hogy benne az elemi egységek 
(szavak) a gondolatot hordozó mondatokká for
málódnak. Vagy sokat citált analógiánkkal fogal
mazva: az ornamentikái elemek kompozícióvá 
állnak össze benne.

Végül, a tájékoztatás helyzete az információ 
áradatával szemben teljesen reménytelen auto
matizálás nélkül. Az automatizálás pedig szöveg- 
elemzésre épül. Ha a szövegek amúgy is analizá
lásra kerülnek, akkor miért nem iehet a szó- és 
kifejezés elemzés eljárásait összekötni a viszony- 
rendszer elemzésével?

Ez a négy kérdés három feltételt szab meg.
-  Minden szövegelemzés konkrét nyelvhez 

van kötve. (Orosz, angol, magyar, stb.) Az 
elemzési eljárások csupán analógiaként vi
hetők át egyik nyelvről a másikra. Az elem
zéseket ennek folytán a tájékoztatás forrás
dokumentumainak minden nyelvén el kell 
végezni.

-  A tudomány nemzetközi, a szövegek külön
böző nyelvűek. Azokat a relációkat azonban, 
amelyeket bármilyen eljárás meghatároz, 
már nem lehet egyik nyelvhez sem kötni. Va
lamilyen „metanyelvi”, nyelvek fölötti, min
den nyelvben élő, közös viszonyrendszerre 
lenne szükség. Kérdés, hogy az általános 
nyelvészetben megvan-e a felkészültség er
re?

-  Végül, a kapcsolatoknak nemcsak szemanti
kai relációknak kell lenniök, amelyek tisztába 
teszik a kifejezések jelentését és bizonyos 
kontextustól független viszonyok meghatá
rozását engedik meg (pi. hogy a ló patás

emlős), hanem szintaktikaiaknak, hogy az 
adott szövegben érvényes viszonyrendszer 
transzformációja megőrizze a szövegbéli 
rendezettséget. Azaz: a csak fogalmaknak a 
dokumentumokhoz rendelésével végzett 
osztályozás helyett -  ez képes rámutatni a 
témára -  olyan eljárás szülessen, amely a 
gondolatot, tézist, elméletet, tehát a szöveg 
mondandóját, állítását képes felmutatni. Az 
osztályozás számára a természetes nyelv
nek fontossága mind lexikai, mind szintakti
kai szempontból a fentiekből ered. Ebből 
még nem következik, hogy az információt le
író nyelvnek szövegszavasnak keli lennie.

Aligha kell azonban azt kifejteni, hogy a ter
mészetes nyelv viszonyrendszere soha nem ké
pezhető le egyértelműen osztályozási kapcsola
tokká. Az elemzés nehézsége éppen abban áll, 
hogy a kapcsolat többértelmű: egy osztályozási 
viszonynak több grammatikai eset felelhet meg, 
és viszont.

Az első (alighanem egyetlen) közlemény, 
amely a magyar nyelv esetrendszere és az osztá
lyozási relációk közt kapcsolatot keresett, 1968- 
ban látott napvilágot. Ez is csak a magyar hatá
rozórendszerrel foglalkozik. Példaként bemutat
juk annak igazolására, hogy a határozók 
esetrendszere miként alkalmas osztályozási relá
ciók meghatározására. A magyar határozók az 
alábbiak:
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1. csoport: -ben, valamin, -nél, valahol, -kor;
2. csoport: -bői, -rőt, -tői, valami miatt;

3. csoport: -be, -re, -hez, valameddig, -nek,
valamivé, valami célból;

4. csoport: ismétlődés, valamiül, valami mó
don, -ként, valahányszor;

5. csoport: -vei, -síül.
Az öt kapcsolatfajta azonban csak kontextus

ban élhet, nem építhető be a tézauruszba, tárgy
szógyűjteménybe.

9.3 A relációktól a mélyesetig

Mindjárt adódik tehát az információkereső 
nyelvek és az osztályozási rendszerek relációi
nak egyik fontos típuspárja. Léteznek olyanok, 
amelyek az indextételben élnek és a kifejezések 
szintaktikai viszonyait fejezik ki. Az indextételt 
egésszé, mondatértékűvé konstruálják. A másik 
fajta kapcsolat az osztályozási kifejezések szótá
rába, tézauruszba, tárgyszójegyzékbe épül be. 
Független az indextételektől.

E megkülönböztetés megjelenik Gardin rend
szerében, a SYNTOL-ban. Ott a priori a kapcso
lat akkor, ha előre tudható és a term definíciójá
tól függ. A reláció a posteriori, ha csak a szöveg 
vizsgálatából határozható meg. Az előbbi sze
mantikai kapcsolat, az utóbbi szintaktikai. Pl. a 
„szék” alárendelt viszonyban áll a „bútor”-ral, ez 
a fogalom definíciójából derül ki: a szék olyan 
bútor, amely... Ez a viszony tehát szemantikai, a 
priori. A szék azonban lehet pl. artisták eszköze 
egy mutatványban. Itt a szék a kellékek egyike, 
de ez a kapcsolat nem ered a definícióból, csak 
a kontextusból állapítható meg. Csak az adott 
szövegben keletkezett viszony, a szerző hozta 
létre, érvényessége is csak az adott szövegre ál
lítható.

Kezd kibontakozni a kapcsolat két fajtájának 
természete. Az is, hogy miért kell ezeket így elkü
löníteni. Hiába épül be ugyanis egy tézauruszba 
vagy más szótárba a szék-bútor faj-nem reláció, 
mert ez aligha segít azon, akit a székekkel végre
hajtható artistamutatvány után keres. A kereső- 
kérdések sem az egyedi fogalmak szerint, vagy 
ezek egyszerű halmazata alapján hangzanak el, 
hanem a mondatok szintjén: a kérdésben az ele
mek szintaktikai kapcsolatokkal összeforrott kife
jezésekké válnak. A példánál maradva: a szék

instrumentum, eszköz, a természetes nyelvben 
eszközhatározó, az osztályozásban instrumentá
lis viszonyban kell megjelenjék. Semmire nem 
megyünk azzal, hogy a szék bútor.

De honnan származzanak akkor a relációk? 
Ismét csak kérdezhető, hogy ha az információ le
írására szolgáló nyelv elemei a természetes 
nyelvből valók, akkor eredhetnek-e innen a relá
ciók is?

Derek Austin érdeme, hogy a generatív 
grammatika mélyesetrendszerét felfedezte erre a 
célra és inkorporálta az osztályozáselméletbe. 
Lépése igen merész volt, mert a nyelvészek ma
guk is bizonyos szkepszissel fogadják ezt az el
méletet. Noam Chomsky sem tekinti mélystruktú
ra koncepcióját megállapodott elméletnek.

A mélyesetrendszer Fillmore nevéhez fűző
dik, s lényegében azt mondja ki, hogy miként a 
mondat felszíni struktúrája alatt húzódik a mon
datkezdeményeknek az a mélyrétege, melyből - 
a megfelelő szabályokat betartva - szabatos köz
leményt generálhatunk, úgy épül a mondat sze
mantikája is egy mélyebben fekvő, a felszíni je 
lentést viszonyegyüttesével meghatározó talap
zatra. E talapzat moduljai, kockakövei hat, de 
esetleg több mélyeset: a cselekvő, a cselekvés 
és a művelet tárgya közötti változó viszonyrend- 
szer stabil nézetei. Austin a PRECIS céljaira Fill
more rendszerének továbbfejlesztett, kilenc 
mélyesetet tartalmazó változatát vezette be.

Az esetrendszer így alakul:

1.Szenvedő, patientivus (patient)
Dolog, amelyen végbemegy a rajta végrehaj
tott, az ige által megnevezett cselekvésnek 
megfelelő feltétel- vagy állapotváltozás. A fa 
magas. János betörte az ablakot.
2. Komplementum
Kiegészíti, részletezi, specifikálja az igét. Já
nos egy himnuszt énekel. János hatvan fon
tot nyom.
3. Eredmény, factitivus
Az ige által kifejezett cselekvés eredménye, 
terméke. János épített egy házat.
4. Kedvezményezett (beneficiary)
Rá irányul a cselekvés, anélkül azonban, 
hogy helyzete, vagy a feltételek megváltozná
nak. János elveszítette a pénztárcáját.
5. Cselekvő, agentivus (agent)
A cselekvés végrehajtója, ösztönzője. János 
újságos olvas.
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6. Eszköz, instrumentális
Amit/akit a cselekvő felhasznál a cselekvés 
végrehajtásához vagy ösztönzéséhez. János 
egy késsel elvágta a kötelet.
7. Átélő (experiencer)
Képessége az ige által hordozott cselekvés 
felfogása, de maga nem megy át állapotvál
tozáson. János szerelembe esett Máriával.
8. Hely, locativus
A térbeli korlátozás esete. Budapesten hideg 
tél volt.
9. Idő, temporalis
Az időbeli korlátozás esete. Tegnap esett az 
eső.

Az eseteket generáló igéknek négy fajtája 
van. Kifejezhetnek:

-  állapotot (az út széles, a váza törött)
-  folyamatot (a ruha beszakadt)
-  „tárgyatlan” cselekvést (a madarak elköltöz

tek)
-  „tárgyas” cselekvést (János betörte az abla

kot).
Az esetrendszert „univerzális”-nak mondják, 

mindenesetre a nyelvtől függetlennek. (A néki tu
lajdonított univerzális grammatika ellen Chomsky 
tiltakozott, mondván, hogy nincs univerzális gram
matika, csak univerzális grammatikai elmélet.)

Ha a mélyesetrendszer bármely természetes 
nyelvben képes megszerkeszteni a mondatot, 
akkor az osztályozásban is viszont kell látnunk 
őket. Mielőtt erre a problémára rátérnénk, a relá
ciók miatt egy viharos gyorsasággal elterjedt 
irányzatot érdemes megvizsgálni.

Intermezzo: a tézauruszok

A hatvanas és hetvenes években általánossá 
vált az a felismerés és meggyőződés, hogy a re
lációk az osztályozásban elem-értékűek. Ez a 
rendszerelméleti fogalom azt jelezte, hogy a relá
ció az osztályozó/indexelő rendszereknek 
ugyanolyan értékű része, mint a szótári egysé
gek, illetve fogalmak.

A tézaurusz relációk azonban kontextustól 
függetlenek, a kapcsolatokból csak annyit lehet 
egy tézauruszba beépíteni, amennyit a fogalmak
ról önmagukban állítani lehet. A már ismert kifeje
zéssel élve, a priori relációkra koncentrál. Egy té
zaurusz nem képes megmondani a felhasználás

módját, nem szól semmit arról, hogyan lehet a 
szöveg kapcsolatait megőrizni. Tehát nem tesz 
eleget a kapcsolatmegőrző transzformáció köve
telményének.

Eredményei ellenére a tézaurusz megjelené
se azt a fejlődési vonalat szakította meg, amely 
az osztályozó/indexelő rendszereket egyre erő
sebben a természetes nyelv szintaxisához kötöt
te. A tézauruszok kapcsolata a természetes 
nyelvvel csak abban állt, hogy fogaiommeghatá- 
rozó, fogalomgyűjtő módszerei között előnyben 
részesítette a természetes nyelv szó- és szerke
zet-gyakorisági vizsgálatát.

A tézauruszépítés maga munkaigényes fel
adat. Hiszen a kifejezések összegyűjtése és sze
lektálása után fel kellett ismerni minden deszkrip- 
tor kapcsolatát minden olyan más deszkriptorral, 
amelyhez a bevezetett relációk valamelyike érvé
nyes. Az intellektuális ráfordítás igen magas volt, 
amit nem mindig lehetett biztosítani. Ennek az 
lett a következménye, hogy a relációk terén 
újabb és újabb kompromisszumok születtek. Az 
igényesség lanyhult, a tézauruszok tendáltak a 
régi tárgyszórendszerek felé. Végül alig maradt 
több, mint a szinonima, homonima reláció, a ge
nus-species, a totum-pars, és egy „rokon” (rela
ted term) kapcsolat.

A tézauruszok elégtelensége nem abban 
áll,hogy ezeket a relációkat a szótárba bevezet
ték, hanem abban, hogy itt rekedtek meg. Sze
mantikai megoldást kínálnak olyan problémára, 
amelyik alapvetően szintaktikai temészetű. A té
zauruszok relációi nem vesznek részt az indexté
telek felírásában. Az osztályozás/indexelés ezért 
a végtermékben, a dokumentum tükörképében 
nem tudja a tézauruszrelációkat szerephez juttat
ni. Ezeknek a relációknak a haszna csak annyi, 
hogy az indexelőt segítik a helyes kifejezések ki
választásában. (A visszakeresésben e relációk 
kaphatnak szerepet. Ezzel a témával itt nem fog
lalkozunk.)

Maga a tézauruszelmélet nem vonja feltétle
nül maga után ezt a követelményt. Sem a tézau
ruszok elszegényítését, sem a szintaxis negligá
lását. A szintaxisra orientáló nyelvek, így pl. a 
PRECIS kezelni tud tézauruszból származó kife
jezéseket is. Pontosabban: tudna kezelni.

A tézaurusz-kérdést erősen megkeverte a 
többnyelvűség problémája. Világosan látni kell, 
hogy a tézaurusz relációk szemantikai kapcsola
tot tükröznek, ezek pedig jobbára nyelvhez kö
töttek. A többnyelvű tézaurusz feltételezi a kifeje
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zések mellett a kapcsolatok megfeleltetését is. 
Mivel ez veszteség nélkül nem lehetséges, azért 
a javasolt megoldások formálisak, tehát nem 
megoldások. A többnyelvű tézaurusz deszkrip- 
torcikkei feltüntethetik a két (több) nyelv közötti 
különbségeket. De ez nem szünteti meg a prob
lémát, csak jelzi, hogy létezik. Azzal a jelzéssel, 
ami nem jár együtt a zajok eltűnésével, nem 
kezdhető semmi.

A tézauruszok a fentiek miatt egy fejlődésben 
megrekedt kezdeménynek bizonyultak. Mivel 
nemzetközi rendszerek pártfogása alatt állnak, a 
tézaurusz-intermezzo olyan közjátéknak bizo
nyult a hangversenyben, ami az egész előadás 
helyére küzdötte fel magát, miközben maga az 
előadás elmaradt.

Mióta Leibniz feltételezte a nyelvi univerzálék 
létét, azóta kísért mindenfajta fordítás kísérlete 
körül, hogy egyik nyelvről a másikra a közlés ér
telmét e közös nevező által ültessük át. A termé
szetes nyelvekben azonban nem lehetett az uni- 
verzálé nyomára bukkanni. Érthető, hogy meg
született a metanyelv, a nyelv leírására szolgáló, 
alatta vagy felette húzódó, de mindenképpen raj
ta túli közlés gondolata. Farradane relációs inde
xelése vagy Gardin leíró nyelve, a SYNTOL erre 
volt példa.

A mélyesetek a Chomsky-fé/e generatív 
grammatikából, egy univerzálisnak tudott nyelv- 
elméletből származnak. Logikus feltételezni, 
hogy a mondatok ilyen prekurzoraira mint egye
temes alapra támaszkodva a nemzetközi rend
szerek terminológiai egyeztetése is megoldható.

Négy-öt szó halmaza még nem mondat. Ak
kor sem,ha jelentésüket pontosították egy szótár
ban és relációikat más lexikai egységekhez meg
határozták.

Szükségszerű, hogy az információkereső 
nyelvek elmélete elvezessen ehhez a felismerés
hez és keresse azt a grammatikát, amely az in
dextételekben az elemeket magasabb egységbe 
szintetizálja. Ennek a grammatikának azt is bizto
sítania kell, hogy átmentse az eredeti szövegben 
élő kapcsolatokat az indextételekbe.

Az információkereső nyelvek lexikájában egy 
fejlődési sor tapasztalható: a fejlődés állomásait 
a tárgyszavas osztályozás -  információs tézau
rusz -  szintaktikus nyelvek szakaszai mutatják. 
Mindegyik fejlődési fázis kimunkál egész sor 
hasznos módszert, megoldást a rákövetkező 
számára. A tárgyszavas osztályozás már csírájá
ban hordozza azokat a szemantikai megoldáso

kat, amelyek majd a tézauruszokban teljes pom
pával bontakoznak ki. A tézauruszok a relációk 
szerepének hangsúlyozásával előkészítik a talajt 
a szintaktikai nyelvek számára.

A szintaktikai információkereső nyelvek is le
írnak egy fejlődési sort. Foskett ezt a 
féle indexelés -  SYNTOL -  PRECIS fejlődésé
ben látja. Ezen az úton a szintaktikai szabályok 
formaiizálódnak. Mindegyik a temészetes nyelv 
grammatikájára tekint, miközben igyekeznek a 
konkrét természetes nyelvektől elszakadni. Szin
taxisuk mintegy metanyelvi, a viszonyrendszert 
mélyebben és következetesebben kívánják defi
niálni bármely nyelv nyelvtanánál. Ezért alkalma
sak nemzetközi használatra is. Óhatatlanul felme
rül tehát az a gondolat, hogy a nemzetközi rend
szereknek ezen az úton kellene a „nyelvi kihívás” 
nehézségeit leküzdeniük.

A 9.3 fejezet leírta a mélyeseteket, bár létüket 
nyelvészek is provizórikusnak tekintik. A figyelem 
mégis feléjük fordult.

A SYNTOL is metanyelvről beszél, amelynek 
igen egyszerűnek kell lennie, azért, hogy képes 
legyen az inputok (különböző természetes nyel
vek) széles körét befogadni. A SYNTOL bevezeti 
a kételemű szintagmákat (dyadic string), ame
lyek két osztályozási kifejezésből és ezek viszo
nyából állnak. A kapcsolatok négy általánosított 
nyelvtani esetben jelennek meg. Ezek megfogal
mazása még nem árulja el a természetes nyelvi 
gyökereket, értelmezésük, kibontásuk azonban 
igen. Minden eset kimunkálja a maga számára 
azt, hogy grammatikailag hogyan értelmezendő. 
A négy eset, reláció az alábbi:

1. Predikatív. Rendszerint melléknév + főnév 
alakú. Pl. broader term (tágabb osztályozási kife
jezés).

2. Asszociatív. Alakja szerint főnév + főnév. 
Pl. információ, visszakeresés.

3. Egymásra következő (consecutive). A fo
galmak függőségét az a sorrend mutatja, amely 
az eredeti szövegben található. Pl. háború (okoz
ta) gazdasági válság.

4. Koordinatív. Feltételezi az összehasonlítás 
eszméjét, jelenlétét. Pl. kórházi ápolás, 
ápolás.

Azonnal szembeötlik: e négy reláció arra tö
rekszik, hogy a szövegekből felismerhető legyen. 
Figyeljük meg, alkalmasak-e arra, hogy segítsé
gükkel létrejöjjön a relációmegőrző transzformá
ció.
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A négy reláció pontos definíciója hiányzik. 
Részben azért, mert csak kereteket kíván adni. 
Másfelől a Gardin vezette csoport éppen arra tö
rekedett, hogy a kontextus mutassa világosan a 
viszony fajtáját. A viszonyok meghatározása nem 
azt mondja meg pontosan, hogy a reláció mi, ha
nem inkább azt, hogyan fordul elő a kontextus
ban.

A SYNTOL Farradane relácionális indexelé
séhez képest szemlátomást határozott előrelé
pés. A fejlődés újabb fázisát egy egészen perfekt 
szintaktikájú rendszer, a PRECIS (PREserved 
Context Indexing System) képviseli.

9. 6.A PRECIS

9.6.1. Gardin oroszlánja és a predikátumtransz
formáció

A PRECIS olyan szintaxis, amely különböző 
típusú osztályozási kifejezésekre alkalmazható. 
Szabad szövegszavak, tárgyszavak, deszkripto- 
rok egytagú kifejezések és szintagmák esetén 
egyaránt. Célja az, hogy az osztályozási/indexe- 
lési elemekből mondatokat állítson össze, a ter
mészetes nyelv mondataihoz hasonló indextételt.

Egy PRECIS indextétel annyiban nem hason
lít a természetes nyelvi mondatra, hgy hiányzik 
belőle az állítmány. Valójában mégis mondat, 
mert a Gigli Verdit énekel mondat helyett a Gigli 
Verdi éneklése a transzformációs-generatív 
grammatika értelmében ugyanannak a magmon
datnak a transzformációja. Eszerint egy PRECIS 
indextétel valódi mondat.

Mivel a PRECIS használatáról néhány éve 
elég részletes tájékoztató jelent meg (Horváth - 
Orbán 1987), ehelyütt meg kell elégednünk a 
legmarkánsabb ötletek említésével. Az index
mondat belső viszonyait ún. operátorok fejezik 
ki, melyek egyenként több mélyesetnek felelnek 
meg. Közülük a magoperátorok a cselekvést, a 
cselekvés tárgyát és végzőjét (ágensét) határoz
zák meg, valamint annak helyét, térbeli körülha- 
tároltságát. Mindezt a magon kívüli fogalmak - 
még szintén elsődleges - operátorai egészítik ki. 
A természetes nyelvi mondat bővítményeinek 
szerepét az indextételben fe másodlagos operá
torok látják el, amilyen a „része/egésze”, az 
/fölérendelés”, a „kvázigenerik a „melléren
delő” vagy az „asszociatív hasonlítás” kapcsolat.

Emellett Austin kiegészítő kódrendszert vezetett 
be a ragok (végződések) beillesztésére, több té
ma szétválasztására, tipográfiai megoldásokra, 
kifejezések helyettesítésére bizonyos feltételek 
esetén.

A PRECIS az indextételből - egyszerű permu
tációs szabállyal - háromféle szóláncot állít elő 
úgy, hogy minden erre kijelölt tárgyszó megjele
nik vezérszóként, a módosító értelmű második, 
illetve a kiegészítő harmadik pozícióban is. Va
gyis a mélyindexelés mellé a mozgó jelentés 
használata is társul.

E tételszerkezet megfelel a tárgy-állítmány- 
alany szerkezetű, illetve egy angol szenvedő 
szerkezetű mondatnak. Pl. egy népdalt énekelt a 
kórus; the book was written by John -  ezek a 
mondatok egyaránt (1),(2), (3) operátorsémát kí
vánnak.

A forgatási szabály ezt fokozatosan (3), (2), 
(1) alakúvá változtatja: a kórus énekelt egy nép
dalt, illetve John wrote the book.

Bizonyos szóláncok esetén a tárgyszavak 
sorrendje nem vezet a tétel egyértelmű jelen
téséhez. Filozófus, matematikus és tanítás emlí
téséből a tárgyszavak rotálása folytán az az érzé
sünk is támadhat, hogy a matematikusok tanítják 
a filozófusokat, nem fordítvGardin
nak a problémája, a „Ki esz meg kit?” tehát 

visszatér. Az elegáns megoldás az ún. prediká
tum- (állítmány-) transzformáció; ez megváltoztat
ja a tárgyszavak helyét a módosító második, illet
ve a kiegészítő harmadik láncpozícióban. Ennek 
hatására ilyen, magyarul is szabatos tételek jön
nek létre: „Matematikusok. Filozófusok tanítása”, 
vagy „István. Újság. Olvasás”.

A mélyesetrendszer és a PRECIS rokonsága 
riasztóan hathat arra, aki a PRECIS gyakorlati al
kalmazására gondol. Ám az osztályozónak, aki a 
PRECIS-t használja, csak az operátor funkcióját 
kell ismernie, nem szükséges elmélyednie a 
mélyesetek tanulmányozásában. Tudnia keli to
vábbá azt, hogy bizonyos operátor-konstellációk 
hogyan hatnak a bemeneti tételek szerkezetére. 
Az operátorok eredetét nem kell firtatnia. Az in
dexelés folyamata úgy zajlik, hogy az indexelő 
személy megfogalmaz egy természetes nyelvű 
mondatot, amely az osztályozási egység mon
dandójának összegzése. A mondathoz csak a 
szótárban (tézauruszban) felsorolt kifejezéseket 
használhatja. Ha ilyen eszköze nincs, mondata 
állhat szabad szövegszavakból is. A mondatot 
ezután elemeire bontja. Először a cselekvést,
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majd ennek tárgyát, azután végrehajtóját hatá
rozza meg, tehát a magoperátorokat. Erre a ke
retre építi a továbbiakat, a kifejezésekhez hozzá
rendelve a megfelelő egyéb elsődleges és má
sodlagos operátorokat. Az egész folyamat 
számítógéppel támogatható.

A PRECIS élő, fejlesztés alatt álló szintaxis, 
de keretei elég szilárdak ahhoz, hogy gyakorlati 
bevezetésére gondolni lehessen. Jelenlegi fej
lesztése már csak kisebb finomításokra irányul. 
Viszont igen intenzív a kutatás azon a téren, 
hogy a PRECIS előnyeit az adatbázisok szerve
zésében is meg lehessen tartani. Kétségtelen, 
hogy a tárolási-visszakeresési oldalról a PRECIS 
kevésbé kidolgozott.

A funkcionáló adatbázisok ugyanis még 
olyan filozófia alapján születtek -  nemcsak a 
szakirodalmi, hanem más adatbázisok is - ,  ame
lyek a Jonker-Salton-Soergel modellre épülnek. 
Mint láttuk, ebben a modellben az információ
rendszerek objektumok és ismérvek halmazából 
és a közöttük létrehozott leképezésből álltak. A 
modellben tehát dokumentumokhoz az ismérvek 
egy részhalmaza tartozik, különösebb kapcsola
tok nélkül. Vagy fordítva: egy indexelő kifejezés a 
dokumentumok részhalmaza. A keresőprofilban 
a visszakeresés során az ismérvek között a 
Boole-aigebra operátorai (és, vagy, nem) terem
tenek kapcsolatot. Ezek azonban mások, mint a 
PRECIS relációi, az utóbbiak finomságait nem le
het a szokványos keresőprofilokban érvényesíteni.

Bár a kutatás ezen a téren a kezdeteknél tart, 
előzetesen az alábbiak megfontolása szükséges.

A PRECIS indextételekből előállított láncok 
(mondatok) tárolhatók, elérésüket a vezető pozí
cióban álló kifejezés biztosítja.

A keresőprofilok konstruálása során a Boole- 
algebrai operátorok helyett a PRECIS szerepope
rátorok adhatják a profil szerkezetét. A logikai 
operátorokra szükség van ugyan bizonyos rész
letekben, de nem azok adják a profil vázát.

A PRECIS-operátorokkal felírt keresőprofil a 
mag-, illetve főoperátorokra koncentrál, a többi 
csupán ennek variációiban kap szerepet. A profil 
írása a (2) operátor, a cselekvés, hatás meghatá
rozásával indul, majd másodikként ha van tár
gya, akkor az (1) operátorral jelölt kifejezés hatá
rozható meg; ha viszont nincs, akkor az ágenst 
kell leírni. A harmadik lépés a másodiktól függet
lenül az ágens leírásából áll, ha az létezik.

Ez a profil redundáns az indextételekhez ké
pest. A keresés pontosítása további operátorok

(„része”, „tulajdonsága”, „csoportja”, stb.) foko
zatos beépítésével lehetséges, mindig vigyázva, 
hogy a profil redundáns volta megmaradjon.

A PRECIS indexelését is magában hordozó 
adatbázis lekérdező nyelve lényegesen bonyolul
tabb, mint az egyszerűségüknél fogva a felhasz
náló által is kezelhető jelenlegiek. Lényegesen 
több ugyanis a PRECIS operátorok száma, a lo
gikai operátorokénak ötszöröse. Valószínű tehát, 
hogy intelligens profilszerkesztőkre lesz szükség, 
a lekérdezés pedig kevésbé lesz a felhasználó 
dolga.

9.6.2 A PRECIS magyar alkalmazása

A PRECIS-t az Országos Pedagógiai Informá
ciós Rendszer (OPIR) épít Hor
váth Tibor és munkatársai.
elvei nem tartoznak szorosan vett tárgyunkhoz, a 
lekérdezés praktikus mikén pedig
leg is kutatás tárgya. A
sajátosságát az alábbiakban foglalja össze a 
szerző:

A PRECIS eredetileg angol nyelvre készült, 
de fentebb látható volt, hogy eleve egy „meta- 
nyelvi” szintet is tekintetbe vett, mint bármely ko
moly indexelési/osztályozási eljárás 
óta.

A legszembetűnőbb különbség az angol és 
magyar változat között kézenfekvőén az, hogy az 
angol prepozíciók helyét a magyarban ragok 
vagy más toldalékok foglalják el. Ragozott szer
kezeteknek adott esetben a sorrendje is változik 
pl. birtokos jelzős szintagmákban.

További feladatként az jelentkezett, hogy a 
magyarban a toldalék megváltoztathatja a tőala
kot is. Az átalakítás kezdeteinél úgy tűnt, hogy a 
legtöbb feladat a predikátumtranszformációval 
és a hozzá hasonló ún. invertált formával lesz. 
Mindkettő az indexfogalmak helyes sorrendjének 
kialakítását szolgálja. Az angol kedvelt szenvedő 
szerkezeteitől tartottunk, amit az (1) (2) (3) ope
rátorséma is mutat. (Mária
János által.)Csakhogy a rotálási szabály értel
mében a láncok fordított olvasat szerint alakul
nak ki, így a szenvedő szerkezetek az angolban 
is cselekvővé válnak.
Megengedhető az (1) (2) (3) séma is, ami megfe
lel Máriát János szereti mondatnak. Mivel egy ún. 
„üres hely” beiktatásával a program leállítja a 
predikátumtranszformációt vagy az invertálás 
műveletét, elég rugalmasan lehet a magyar téte
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lek és láncok sorrendjét alakítani. A felvonultatott 
eszköztár a magyar szórend meghatározásához 
elegendő, amelyhez az is könnyítésként társul, 
hogy a magyar nyelv kevésbé érzékeny a szó
rendre.

Végül feltétlenül szót érdemel az egyes 
szám-többes szám szabályozása. Az eddigi pél
dákból feltűnhetett, hogy váltogatva, elég szaba
don jelennek meg mind az egyes, mind a többes 
számú főnevek. A magyar változat közel áll az 
angoléhoz. A szabályozás keret jellegű, csupán 
útmutatásul szolgál.

10. összefoglalás helyett

Az értekezés gondolatmenetének megismét
lése helyett búcsúzóul két adalékkal szeretnék 
szolgálni. Az egyik: éppen az automatikus osztá
lyozás irányából támadhat vetélytársa az Austin- 
féle mélyindexelésnek. Mint Lochbaum és Stree
ter kutatásaiból kiderül, a látens szemantikai in
dexelésnek nevezett eljárás a faktoranalízis 
osztályába tartozó megoldás, mely a kulcsszavak 
terét kísérletükben mintegy százdimenziósra zsu
gorítja. A dokumentumokat ezzel a száz 
séges kulcsszóval indexelik, melyek elvont, 
egyébként nem létező fogalmaknak felelnek 
meg, de a dokumentumok eredeti viszonyrend- 
szerét híven megőrzik (Lochbaum - Streeter 
1989). Hasonló, magasabb fokú morfológiákkal 
folyó kísérletekről nemrégiben magam is tudósí
tottam (Darányi 1991). A törzs és az ágak tehát 
nőnek tovább, az osztályozástörténet nem zárul 
le egyhamar.

A másik: a jelentés többrétegű nyelvszemio- 
tikai fogalom. Értjük alatta azt a dolgot, amire a

je l utal, azt a tudattartalmat, amit a je l felidéz, a 
je l által a befogadóban kiváltott hatást, de a je l 
információt közlő, érzelmi, felszólító funkcióját is. 
Többnyire entitásnak szokás tartani, de viselked
het relációszerűen is. Kettős természetét Paul Ri- 
coeur a magfizika részecske/hullám kettőséhez 
hasonlította (Johnson 1988:168). Talán már 
nincs messze az a nap, mikor képesek leszünk 
megmutatni, hogy akár a kovalens vagy a poláris 
kötés a kémiai kötések alesetei, a felsorolt négy 
jelentés-definíció is ugyanannak az általános 
szemantikának az állandósult nézetei. S ha ez 
konklúziónak szokatlan is, úgy érzem, illik ide: 
Horváth Tibor munkájának érdemét ugyanis ép
pen abban látom, hogy rendhagyó kérdésfelte
véseivel a kutató intellektuális kíváncsiságát a 
végletekig csigázza.
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