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A TEZAURUSZMÓDSZER ALKALMAZASA AZ ISMERETEK 
KÖZVETÍTÉSÉBEN

Az ismeretek modellálása szemantikai gráfokkal*

UNGVÂRY RUDOLF

Bevezetés

1. §. A tapasztalat A köztudat szerint a tezaurusz a szótár egyik — a dokumentáció
ban használatos -  fajtája, holott valójában par excellence a tezaurusz a szótár; az így fel
fogott tezauruszt nevezte Őrejder24 Absztrakt Tezaurusznak. A tezaurusz címkézett, irá
nyított gráfokkal kifejezett változatát a dokumentációban grafikus formának nevezik, a 
gráfokat pedig nyíldiagramoknak, grafikus megjelenítésnek stb. A gráf csúcsain a fogal
mak megnevezései szerepelnek, az élek — a „nyilak” — pedig a szemantikai relációkat 
jelölik. ETorma jelentőségére már többen rámutattak,18 magában a gyakorlati osztályo
zásban és keresésben azonban nem nagyon terjedt el, mivel a deszkriptorokat nem lehet 
benne gyorsan megtalálni, erre a betűrendes főrész alkalmasabb.

Ismeret tárgyát képviselő tárgy(kör) közvetítésekor (pl. előadás közben, írott szö
vegben) szükség van a tartalom valamilyen áttekinthető vázlatára, melyet hagyományosan 
a tartalomjegyzék képvisel. A közvetítendő tárgy maga valamilyen tudati dolgot (Ran- 
ganathan ezt Ideának nevezte) -  fogalmat, gondolatot, gondolatmenetet — képvisel. 
A tartalomjegyzék többnyire nem a gondolatok, a gondolatmenet kivonata, hanem a 
tárgy(kör) felosztása (pontosabban: a gondolatmenet egyes fogalmai, gondolatai, gondo
latcsoportjai által alkotott elemek osztályainak megnevezéseit tartalmazza). Előadáskor, 
írott szövegben felmerülhet annak szükségessége is, hogy magának a gondolatmenetnek 
az értelmét vázoljuk egyszerűbb, áttekinthetőbb formában. Erre a célra a gondolatok és a 
gondolatmenet lényegesnek tekintett szakkifejezéseiből és a közöttük fennálló fontosabb 
relációkból álló, címkézett, irányított gráfok bizonyultak alkalmasnak (valamivel fino
mabb kivitelben, mint ahogy azt a dokumentációs tezauruszokban szabványosították). 
Az eljárást több éves oktatási gyakorlatban és néhány publikációban is kipróbáltuk**. 
A „gondolatmenet strukturált vázolására alkalmas címkézett, irányított gráfok alkalma
zása” helyett a valamivel esetlenebb, de rövidsége miatt könnyebben kezelhető „tezau
ruszmódszer” kifejezést használtuk és használjuk most is az eljárás jelölésére, melyet az 
alábbiakban részletesebben is ismertetünk.

*A Gesellschaft für Klassifikation königswinteri (NSZK) konferenciáján 1983. április 7-én elhangzott 
előadás magyar változata.

**A Könyvtártudományi és Módszertani Központ továbbképző tanfolyamain 1978-1982 között és 
az alábbi kiadványban: Ungváry R.: Tezaurusz-technológia. Bp. KMK, 1978.
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A módszer leírása

2. §. A gráf tulajdonságai a kidolgozás szempontjából A címkézett, irányított gráf 
elkészítése — mivel a gyakorlatban többnyire hálóról van szó — időigényes feladat. Fel 
kell készülni, pontosan meg kell határozni a szóbanforgó szűkebb tárgykört, témát -  de 
az is lehet, hogy csak egyetlen állításról vagy tételről van szó —, célszerű neki címet is 
adni, nagyjából ki kell választani a fontosabb fogalmakat képviselő szakkifejezéseket és — 
ugyancsak nagyjából — definiálni kell a relációtípusokat is (a végleges struktúra ugyanis 
mindig csak menet közben alakul ki). Adott tárgy(kör) fogalmi mezőjének gráfját nem 
lehet minden részletében előre megtervezni; készítőjét mintegy vezeti az általa ismert 
tárgy(kör) belső logikája. A végleges reláció típusok egy-egy mezőn belül a gráf csúcsaira

' kerülő kifejezések által képviselt fogalmakból következnek majd. Ha a gráfot valaki saját 
kútfeje alapján készíti, a logikai szembesítés eszközét találja meg benne.

3. §. A fogalmak meghatározása. A gyakorlatban úgy járunk el, hogy a tárgy(kör) 
feldolgozandó részét olyan fogalmi mezőnek tekintjük, melyen elvileg az adott tárgy- 
(kör)ben reprezentatív fogalmak és a közöttük fennálló relációk alkotta Jonker-féle ún. 
terminológiai kontinuum helyezkedik el. Ha előadásról van szó, az előadás közben folya
matosan magyarázzuk a csúcsok helyére írt szakkifejezéseket. Nem annyira meghatározá
sok, mint inkább kommentárok közléséről van szó, melyek rejtetten a relációkat is tar
talmazzák.

A megjelenített fogalmi struktúra valójában a „strukturális tudásnak”16 csak az 
egyik expUkációja (pontosabbá tétele). A másik formája, mely a helyzet és a különféle 
szempontok figyelembevételén alapszik, csak közvetve érvényesül, az előadó által közve
tített szöveg tartalmában. Ebben a szövegben fejezhető ugyanis ki az a számtalan többi 
összetevő, mely a fogalmak és a relációk értelmét a mindenkori helyzet függvényében vál
toztatják, és amelyek explicit formáját a Minsky-féle „frame” képviseli. Mint ahogy erre 
már rámutattak, a tezaurusz és a „frame” ugyanannak a dolognak kétfajta megvalósí
tása23. Egy előadás körülményei között a két eljárás valójában együtt alkalmazható: a 
gráf képviseli az „adatot” (vagy mint később látni fogjuk, a nem értelmezett ismeretet), 
ez a vázlat, az előadás szövege pedig az információt (az értelmezett ismeretet), melyet 
explicit formában a „frame” képviselhetne.

4. §. A relációk meghatározása. A gráf élein jelölt relációk valójában a tényleges re
lációk általánosabb típusait képviselik. Ha a csúcsokon jelölt fogalmakat a mező objektu
mainak tekintjük, akkor ezek a relációk -  akárcsak a fogalmakat képviselő kifejezések -  
ugyancsak fokozatosan tárgyalhatok és jelölhetők az előadás során; értelmüket ugyancsak 
élőszóval (vagy a szövegben) kell magyarázni.

Olykor célszerű abból a mezóhől kiindulni, amely a relációtípusok (nem-faj, egész-rész, ex-
tenziója-intenziója, tárgya stb.) fogalmait tartalmazza; ilymódon a fontosabb relációk megha
tározására a későbbiekben már nem kell kitérni.

Az így keletkező gráfok az esetek túlnyomó részében nem monohierarchikus fák, 
hanem különféle aszimmetrikus és szimmetrikus relációk alkotta hálók. Egy-egy téma 
szakkifejezéseinek strukturált szemléltetése ugyanis éppen a dokumentációs tezauruszok
ban szükségszerűen a „rokonsági” relációban összevont számtalan reláció árnyaltabb jelö
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lését követeli meg. Az ismeretközvetítésre tehát a tezauruszokban megszokott relációknál 
többet kell használni. Kétségtelen, hogy a relációk számának határt szab az áttekinthető
ség6 , de ez a határ az ismeretközvetítéskor lényegesen magasabban van, mint a gyakorlati 
osztályozáskor és kereséskor. A gráf éleit nagyon sokféle módon jelölhetjük, és a jelölések 
magyarázatára többnyire elég idő áll rendelkezésre.

(Az automatikus osztályozási eljárások egyébként előbb-utóbb kikényszerítik majd a dokumen
tációs tezauruszokban is a gazdagabb relációválasztékot. Erre már elég korán történtek uta
lások25.)
5. §. Áttekintés és a posztulátumok ismertetése. A gráfot előbb-utóbb le kell zárni; 

a további mezők felé utaló relációk persze jelölhetők rajta. Az is nyilvánvaló, hogy a grá
fon szereplő számos kifejezés más előadásban, más kontextusban más értelemben szere
pelhet. Egy előadás közben alkalmazható különböző kisebb gráf is. Célszerű a kész gráfo
kat összefoglalóan is interpretálni; ilyenkor kerülhet sor azoknak az alaptételeknek az is
mertetésére, melyek alapján a gráf tulajdonképpen értelmezhető.

6. §. Terminológiai vonatkozások. A leírt gráfok természetesen különböző más cé
lokra is alkalmazhatók. A tezauruszmódszer és a terminológiai módszerek például nagyon 
szorosan összefüggenek4»2 . A meghatározásokat ismeretközvetítésre Arisztotelész óta 
használják. (Ranganathan prolegomenája például úgy is felfogható, mint az osztályozás
elmélet gondosan megszerkesztett és példákkal illusztrált terminológiai rendszere.) A meg
határozások modellezésére használt gráfokat definíciós gráfoknak nevezik. Az egyszerű 
ítéleteknek megfelelő definícióknak csúcsokkal rendelkező fák, az összetett ítéleteknek 
megfelelő, axiómarendszerekkel vagy szemantikai rendszerekkel alkotott definícióknak 
pedig háló felel meg.

7. §. Alkalmazási lehetőségek. A tezauruszmódszer nemcsak az osztályozásra vonat
kozó ismeretek közvetítésére használható. Ugyanakkor az ismeretközvetítésnek csak az 
egyik fajtája, amely (a) önmagában nem elegendő a tudás teljességének átadására, illetve 
rögzítésére; (b) nem alkalmazható minden célra egyformán, és (c) nem minden felhasz
nálónak (és előadónak, szerzőnek) felel meg egyaránt. Az ismeretek maradéktalan közve
títésére a 12. §-ban említett eljárások mindegyikére szükség van.

8. §. Két „egyszeriü” példa. Első példaként annak az öt fogalomnak a gráfját muta
tom be az 1. ábrán, melyek Ranganathan 
szemléletének ontológiai alapfogalmait kép
viselik. A gráf annak a szövegnek a szeman
tikai struktúrája, amely a Prolegomena első 
kiadásának 53. és 54. oldalán szerepel (a re
lációjelek magyarázata a 3. ábrán található).

Második példaként annak a meghatá
rozásnak a „szemantikai vázlatát” mutatjuk 
be, melyet Ranganathan adott az osztályozás 
fogalmáról (a „Prolegomena” 77. oldalán): 
„A második értelemben vett osztályozás az 
emberi természetből fakad. Talán abból adó
dik, hogy az emberi testben az idegi impul
zusok sebessége véges. Ha a sebesség véges, 
struktúra keletkezik. Ahol struktúra van, ott

Dolog -5* Jellemző

1. ábra
Ranganathan osztályozáselméletének ontológiai 
alapfogalmai. (Exist. Entity, Attribute, Aggre

gate, Universe).
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megjelenik valamilyen logikus sorrend, a szekvencia is. Ha a szekvencia előmozdítja az 
adott cél teljesülését, akkor Osztályozásról van szó. A szekvencia, amely elkerülhetetlenül 
létezik -  hogy úgy mondjam -  a bőrünk alatt, megnyilvánul az idegrendszeren kívül is. 
A második értelemben vett osztályozás tehát idegrendszeri szükségszerűség. Végül is a se
gítő szekvencián, e második értelemben vett osztályozáson múlik, hogy éles-e a gondolko
dás, találó-e a válasz, világos-e a kifejezés, hibátlan-e a közlés, pontos-e a szolgáltatás? 
A filozófusok és a rendszerezők ilyen irányú munkássága általában e második értelemben 
vett osztályozásnak fogható fel.”

gondolat 
kifejezés 
kommunikáció 
válasz 
szolgáltatás

Véges sebesség* • szükségszerűség<-
A

idegi impulzus------------------------- i
A

struktúra- ► szekvencia

/

^osztályozás

/ \

. V
belső világ 
=„a bőrfelü- 
let alattt

/
/

külvilág \

- r -

idegrendszer - ember 6 '

• =,*az idegrend- )  
szeren kívül j

á l 
filozófus
rendszerező'

2. ábra

Az osztályozás ranganathani meghatározásának (a „második értelemben vett osztályozásnak”) gráfja. 
A <•.......... •> reláció csak közvetve adódik a meghatározás szövegéből.

Közvetett utalások a módszer lehetőségére

9. §. Néhány tanulmányban közvetve utalnak az ismertetett módszer lehetőségére. 
A szakkifejezéseket általában úgy értelmezik, mint valamilyen információkereső nyelvből 
kiválasztott fogalom képviselőjét, amely a kijelentés egészében megfogalmazott téma lé
nyegi összetevőjét képviseli. Ebben az értelemben tekintik a tezauruszt a „világra vonat
kozó tudás” képviselőjének5' 18' 20' 21. Utalnak a fogalmi struktúrákon alapuló kristályo
sító jellegű, asszociatív tanulásra is19. Petőfi a strukturált ismeretek közvetítésével foglal
kozik, melyek különféle explikádós formákban rögzíthetők, mint amilyen a „frame” és 
a tezaurusz15 16. Kashyap kiemeli a módszertani összefüggést az osztályozáselmélet okta
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tása és az elmélet fogalmai által alkotott struktúrák között. Eszerint egy kérdés tudomá
nyos tanulmányozása döntő mértékben azon alapszik, hogy mennyire ragadják meg a vizs
gált fogalom különböző ismertetőjegyei között fennálló relációkat valamilyen ítélet for
májában10 . Egyes rendszerelméleti megközelítésekben a tudományos kijelentések és kér
dések fogalmait eleve úgy tekintik, mint a kijelentések tartalmi strukturálásához szükséges 
be- és kilépési pontokat20. árejder az osztályozási rendszer/informádókereső nyelv két
arcúságából következő problémákkal foglalkozik, és e „kettős struktúrák” leírására a tole- 
rancai-reládókat * alkalmazza24 14. Felfogásában az osztályozási rendszerek tárgyköröket 
reprezentálnak, az informádókereső nyelvek pedig struktúrákat, s ebben a kettősségben 
az extenzionális-intenzionális leképzés nyilvánul meg. A tárgykörreprezentádóra vonat
kozó ismeretek összességét taxonómiának, a Strukturareprezentádóra vonatkozó ismere
tek összességét pedig meronómiának nevezi14. A fogalom tartalmi összetevőinek egységeit 
képviselő ún. meronok algebrai elméletéből az. a számunkra fontos következtetés adódik, 
hogy az adott tárgy(kör) meronómiai struktúráját képviselő tezaurusz valójában a tárgy
kör értelmét képviseli, szemben a taxonómiai szerkezetet képviselő osztályrendszerrel, 
mely a metainformációt képviseli24.

10. §. A  pre- és posztkoordináció értelmezése. A prekoordinált — többnyire mester
séges nyelven alapuló -  „osztályozási rendszerek” készítésekor általában a taxonómiai 
struktúrákat igyekeznek kialakítani (ilyenek például az ún. tartalomjegyzékek is). Ezek 
valójában nem osztályozási, hanem osztályrendszerek, afféle címkékből álló szerkezetek.

Bennük az ismeretek nevei szerepelnek, azok a leírások, amelyek alapján az ismere
tek azonosíthatók. A neveknek nincsen értelmük, csak jelöletük26 (64-84.p.). a prekoor
dinált rendszerek, tartalomjegyzékek, stb. egyes egységei tehát pusztán extenziók azono
sítói26 (323-P-), taxonnevek, melyek nem fejezik ki annak tudását, hogy mi is ez a taxon. 
A hierarchikus strukturálás csak némiképpen segít ezen a dolgon. Ezek a rendszerek tehát 
alkalmatlanok valójában arra, hogy a kijelentésekben foglalt ismeretelemeket2 közve
títsék.

A posztkoordinált -  többnyire természetes nyelven alapuló -  osztályozási rendsze
rekkel („nyelvekkel”) kapcsolatban az figyelhető meg, hogy készítésükben a meronómiai 
(intenzionális) struktúrákat igyekeznek megközelíteni. Nevezik őket ezért szemantikai 
reprezentációs nyelveknek — SRL -  is. Ezek valódi osztályozási rendszerek, azaz osztá
lyokat képviselő**fogalmak26 (79-P-> ismertetőjegyeit, tartalmi összetevőit tartalmazzák.
A taxont (az elemek összességét) az osztály neve jelöli. Ez a név egyben annak a fogalom
nak a neve, mely a taxonban szereplő elemek közös tulajdonságait képviseli. E tulajdon
ságokat alkotó struktúrákat írja le a meronómiai szerkezet, azaz a posztkoordinált osztá
lyozási rendszer (IKNY) egyes elemei.

♦A tolerancai reláció és a ,fuzzy” a hasonlóság-életlenség kérdésének két különböző -  gráfelméleti, 
szemléletes és halmazelméleti, leíró -  megközelítése; felfogható úgy is, mint ugyanannak a jelenség
nek intenzionális, illetve extenzionális értelmű megnyilvánulása.

♦•Értelmezésünkben -  Frege nyomán -  a nevek objektumokat jelölnek, a fogalmak pedig tulajdon
ságokat (relációkat) képviselnek.
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A módszer elméleti értelmezése = A módszer szemléltetése gyakorlati példákon

11. §. A módszer „helye” az ismeretközvetítésben. Felmerül a kérdés: hogyan értel
mezhető az ismeretközvetítésnek ez a módszere? Ahhoz, hogy erre válaszolhassunk, szük
ségünk van az ismeretközvetítésre és annak tárgyára — azaz az ismeretekre -  vonatkozó 
általánosabb elméletre, melyen belül módszerünk „helye” meghatározható. A következő 
fejezetben egy ilyen elméletet próbálunk nagyon röviden körvonalazni a generatív nyelvé
szet, a modellelmélet és a logika bizonyos fejezetei alapján.

Ugyanakkor elméletünk gondolatmenetének lényegét a tezauruszmódszer segítségé
vel, címkézett, irányított gráfokkal fogjuk vázolni. A következő fejezet tehát a tezaurusz- 
mószer gyakorlati alkalmazásának a példája is lesz egyben.

12. §. A z ismeretközvetítés fajtáinak kifejtése. Ismeretközvetítéskor tudati dolgokat 
adunk át kommunikáció útján. Bármely tudati dolog („Idea”) — mint ilyen az elmélet, a 
tudomány, az ismeretelem vagy maga az ismeret — ismeret tárgya lehet. Az ismereteket a 
gyakorlati szabályokat alkalmazó eljárás szempontjából úgy közvetíthetjük, hogy
— az ismeret tárgyát elkülönítve vagy más tárgyakkal „térben” , illetve időben összehason

lítva írjuk le ;
az elméleti szabályokat alkalmazó eljárás (azaz a logikai elveket tartalmazó módszer szem
pontjából pedig úgy, hogy
-  az ismeret tárgyát modellezzük (azaz formalizált -  leírt -  vagy strukturált -  szemléle

tes — formában jelöljük), vagy induktív illetve deduktív logikai műveletek segítségével 
kifejtjük. (Az elmondottak értelmét a 3. ábrán látható gráf jelöli.)

eljárás módszer

-------------2» nem-faj x----------->  reprezentációja -------------deredet eredmény
-----------^  egész-rész (extenziója-intenziója) —---------- >  tevékenység-tárgya
------------ >. eszköz rendeltetés------------^folyam at-term ék -<---------- egyéb összetartozás

3. ábra

Az ismeretközvetítés fajtáinak gráfja
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13. §. A z ismeretközvetítés tárgyának kifejtése. Szemantikai szempontból a tudati 
dolgok extenzionális értelemben ismeretet, intenzionális értelemben gondolatokat kép
viselnek (az összességek szintjén ismeret-, illetve gondolatkomplexumokat). Ha az összes
ségek szintjéül a gondolatok szintjét tekintjük, akkor a tudati dolgok extenzionális érte
lemben ismeretelemek, intenzionális értelemben pedig ismertetőjegyek.

A gondolat értelme az ítélet. Az ítélet és nyelvi hordozójának, a mondatnak az 
együttese a kijelentés.

Az ismeret-gondolat, gondolat—kijelentés, gondolat—ítélet, ítélet—mondat, isme
retelem—fogalom stb. párok mindig ugyanannak a dolognak különböző szempontból 
(szemantikai, morfológiai, logikai stb.) vett megközelítését képviselik. (E „szempont” 
lényegében megfelel annak, amit Ranganathan a „seminal” fogalmán értett.)

A tulajdonságok összefüggéseinek interpretációját képviselő leírások a szabályok. 
A szabályszerűségeken alapuló törvényszerűségek strukturálják az ismereteket. Ez az is
meretstruktúra tehát a tulajdonságok összefüggéseit képviseli. A szabályok összessége 
alkotja az elméleti ismereteket. Ha az ismeretek rendezetlen halmazát képviselő ismeret
területeket is törvényszerűségek segítségével rendezik, tudományok keletkeznek. Az el
méleti ismeretek rendezett összessége az elméleti tudomány. A szabályokat állítások for
májában kifejezve elveket kapunk. Ha az elvek segítségével, a törvényszerűségekre támasz
kodva tételeket állítunk fel, az adott tudomány elmélete keletkezik. Ez az elmélet írja le 
az ismeretet hordozó mondat struktúráját, a felszíni struktúrát, s ezért e struktúra mo
delljének tekinthetjük. A felszíni struktúra a kifejezések által képviselt mondat összefüg
géseivel azonos.

Az elvek összessége alkotja az „elmélet elméletét”, a formális elméletet. Ez a formá
lis elmélet írja le az elméleti ismeretet hordozó mondat struktúráját, mely az ismeretet 
képviselő struktúra szempontjából mélystruktúra, s ezért e struktúra modelljének tekint
hetjük. A mélystruktúra valójában a mondat fogalmainak ismertetőjegyei között fennálló 
összefüggésekkel azonos.

14. §. Tulajdonságok, posztulátumok. Értelmezésünk szerint a) a mélystruktúrából 
következő modell és a felszíni struktúrából következő modell ölelkező folyamatok ered
ménye: a tulajdonságok összefüggésein alapuló szabályokból következő ismeretek és a 
fogalmak ismertetőjegyeiből következő elvek találkozása, továbbá b) minden ismeretelem, 
ismeret, tudomány, elmélet (vagy egy másik szinten minden fogalom, gondolat, gondolat- 
komplexum) mögött létezik egy mélyebb ismeretelem, ismeret (=elméleti ismeret), tudo
mány (=elméleti tudomány), modell (=elméleti elmélet), melyek meghatározzák, hogy mi
lyen az elméletünk, a tudományunk, az ismeretünk. (Ha tehát van ismeretünk stb. vala
miről, akkor létezik ezek mélységi, formálisabb, vezérlő változata is, akár tudunk róla, 
akár nem. Helyes ismeret, tudomány, elmélet stb. esetén a tulajdonságokból következő 
összefüggések és a fogalmi ismertetőjegyekből következő összefüggések alkotta két mély- 
struktúra és két felszíni struktúra fedésben van, az információs rendszerként értelmezhető 
tudat találatot — igaz ítéletet -  jelez.), c) a tudomány és az elmélet viszonya szempontjá
ból a tudomány úgy értelmezhető, mint tárolt ismeretek (a tárgyi tudás) összessége, az 
elmélet pedig úgy, mint eme tárgyi tudásra vonatkozó metaismeret (ez utóbbi tudás a 
tárgyi tudáshoz képest már nem a Diemer-féle noematikus2 (1°*P-) hanem a deontikus 
-  eszköz — tudás összessége).
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A tudomány és az osztályrendszer közötti analógia csak addig érvényes, amíg a tárgyi tudás 
szintjén maradunk; ezen a szinten az ismeret-tételek (ismeretek) egy-egy osztályt (taxont) al
kotnak, melyek törvényszerűségek szerint rendezett összessége a tudomány. Egy-egy osztályt 
strukturálni -  osztállyá szervezni, azaz osztályozni -  csak a tárgyi ismeretekhez képest ele
mibb, elméletibb, eszközszerűbb ismeretek segítségével lehet. Ha azonban egy-egy ilyen ele
mibb ismeret (pl. egy egyszerű fogalom, a ranganathani Isolate) is valamilyen tárgyi ismeretet 
képvisel (pl. egy elmélet keretei között), akkor ez jelöl taxont, és a fogalom ismertetőjegyei 
lesznek az osztályozási rendszer elemei. Az osztályozási rendszer/információkereső nyelv ket
tősségében tehát az intenzionális-extenzionális szintek tudati dolgokra alapvetően jellemző ket
tőssége nyilvánul meg.

d) Ha az ismeretközvetítést úgy fogjuk fel, mint információs folyamatot, akkor a tudo
mány úgy értelmezhető, mint az ismeretek „tára”, benne a tárolt tételeket képviselő is
meretekkel. Az ismereteket (tételeket) az információkereső rendszerként értelmezhető 
elmélet segítségével lehet „kezelni”, és az elmélet fogalmainak összessége az információ- 
kereső nyelvet képviseli. (Az elmélet fogalmainak ismertetőjegyei eme elméleti faktogra- 
fikus adatait leíró adatszótár elemei, és az elmélethez mint információkereső rendszerhez 
képest egy még mélyebb, tudatelőttes szinthez tartozik, mely a tudati szintet közvetlenül 
megelőzi, és ezért szemantikai reprezentáció nem tartozik hozzá (a tudat nem mint tuda
ti jelenséget fogja fel, s ezért nincs is fogalmat jelölő általános neve.) Ez a képzeletvilág 
határa.

15. §. A Helyes fogalma az elmélet alapján. Mindezekből az következhet, hogy ha a 
mélystruktúrára vonatkozó elméleti ismeretek rendszerét („tárát”) képviselő elméleti tu
dományt bocsátjuk rendelkezésre ismeretközvetítéskor, elvileg a segítségével tartalmilag 
helyesen fogalmazhatók meg a felszíni struktúrát képviselő ismeretek, illetve kialakítha
tó a tudati dolgok ama rendszere (a tudomány), amely a tényleges dolgokat írja le ellent
mondásmentesen. Más szóval azt is mondhatjuk, hogy egy tárgy(kör)t leírhatunk véletle
nül is helyesen (ha pl. valamit bemagolunk), de a helyes leírás magyarázata nem lehet vé
letlen. Ami nem jelenti azt, hogy ne lehetne véletlenül is rábukkanni!

Ha valaki rendelkezik a szakkifejezések és a közöttük fennálló relációk ismeretével, 
el tudja dönteni az eme szaknyelven megfogalmazott kijelentések helyességét és maga is 
helyes állításokat fogalmazhat meg. Az, hogy e helyesség összhangban van-e a tényekkel, 
elsősorban attól függ, mennyire helyesen állapították meg az elmélet vagy a modell alap
jául szolgáló tulajdonságok összefüggéseit, a szabályokat. E szabályok egy-egy kultúra, 
tudomány vagy nyelv keretén belül mindig csak nagyjából képviselnek egyezményesen 
igazoltnak tekinthető összességet, mivel nem tartalmazzák az összes tulajdonságössze
függést adatként tárolva, de az egyedi tudat sem tartalmazza az összes tárolt ismeretről 
(=adatról) szóló tudást, információt róluk. Modellünkben tehát az adat nem más, mint az 
ismeret intenzionális megjelenése az információs rendszerként felfogott tudat szempont
jából, az elmélet és a gyakorlat pedig ugyanennek a kettősségnek a megnyilvánulása a 
funkció szempontjából.

Az ismeret fogalmi környezetét az extenzionális—intenzionális (azaz a terjedelmi- 
tartalmi) megjelenési formák szempontjából a 4. ábrán mutatjuk be. Az ábrán látható 
gráf a jelentésstruktúrálódás egy generatív modelljének is felfogható.
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Az ismeret fogalmának környezete az extenzionális-intenzionális 
összefüggések szempontjából

Az interakciók következtében folytonosan kettős struktúrák keletkeznek, ami a 
tudati képződmények (fogalmak, gondolatok, ítéletek, eszmék stb.) extenizonális—inten- 
zionális jellegében nyilvánul meg. Az egymáshoz viszonyított extenzionális-intenzionális 
összefüggést X------------ 3* éllel jelöltük. Az egyes párok ugyanakkor az általánosabb szin
ten fölérendelt fogalmakba olvadnak. Ezt a kapcsolatot nem—faj relációnak nevezik és a 
---------- éllel jelöltük. Az általánosabb szint fogalmai azonban megintcsak párokba ren
deződnek. Ilymódon minden jel szerint végtelennek tetsző — még ha talán önmagába 
visszatérő, ’’görbült” — háló keletkezik, melyet minden pontjáról nézve nyitottnak, szét
tartónak érzékelünk. Az extenzionális-intenzionális összefüggés a struktúra ’’időbeli” , a 
nem—faj reláción alapuló összetartozás pedig a struktúra ’’térbeli” összetevőjének is fel
fogható.

A gráf a következőképpen olvasható: az elméleti tudás mind a tárgyi tudás, mind 
az információ alapja, ez biztosítja az értelmezést. Az információ a metanyelvi kifejezés 
értelme, az adat pedig a tárgynyelven megjelenő kifejezésé. Ugyanekkor az adat értel
mezésének az alapja a tárgyi tudás, illetve az információ, azaz az adat tartalma. A struk
túra további lehetséges — ’’széttartó” — elemeit vékonyabb élekkel jeleztük (a tudás 
és az ismeret ’’tudati képződmény”, az ismeret meg a kifejezés ’’szemantikai képződ
mény”, ugyanakkor a ’’szemantikai képződmények” értelme, tartalma ’’tudati kép
ződmény” stb.).

A 13-15. §-ban leírt gondolatok gráfja az 5. ábrán látható.
16. §. A tezauruszmódszer értelmezése. A tezauruszmódszer nem más, mint egy 

adott tárgy(kör)re vonatkozó ismeretek modelljének a gyakorlati ismeretközvetítésre fel
használható változata, melynek segítségével az ismeretek értelmezhetők (azaz az értelme-
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zésükhöz szükséges fogalmak és összefüggések szemléletes formában megtalálhatók). 
Attól függően, hogy a gráf szerkesztésekor az általánosabb értelmű fogalmakból vagy 
speciálisabb értelmű fogalmakból indulnak ki, beszélhetünk az értelmezés deduktív vagy 
induktív módszeréről.

Hogy az ilyen -  valójában nagyon bonyolult -  belső logikai struktúrák viszonylag egyszerű 
formákban is jelölhetők, és nem vesztik el mégse hatékonyságukat teljesen, arra a részleges 
agysérülést szenvedett betegekkel szerzett és a Vigotskij-iskola által közzétett rehabilitációs 
tapasztalatok szolgáltatnak példát:
A sérült beteg nem tudott az orvos után mondani háromszavas mondatot. Ekkor elébe tettek 
három papírdarabkát, mely a térbeli tárgyi szerkezeten jelképezte az elvégzendő tudati felada
tot időbeli-tevékenységbeli struktúráját, és az igényelt tudati működés megindult, a beteg 
elmondta a mondatot.

A módszer helye az osztályozás oktatásában

17. §. A z osztályozás oktatása. A tartalmi feltárás, osztályozás—indexelés oktatása 
kezdettől fogva erősen kötődött egyrészt maguknak a létező osztályozási és tárgyszava
zási rendszereknek (újabban a tezauruszoknak) a leírásához, kezeléséhez, illetve történeti 
fejlődésük, újabban készítési technikájuk ismertetéséhez, másrészt pedig a szakkatalogi
záláshoz, amelytől a legtöbb helyen csak nemrég vált le.

Az osztályozás és a katalógusismeretek oktatásának hagyományosan erős összefonódása valójá
ban az osztályozás általánosított, a könyvtári, dokumentációs és információs tevékenység egé
szére vonatkozó értelmezésével szembeni ellenállás jele. Olyan ez, mintha a programozás oktatá
sában mindent kizárólag egyetlen fájltípusra vonatkoztatva ismertetnénk. Pedig nem a rendező 
rendszerek, illetve nyelvek szerkezete függ valamüyen speciális adatállománytól (mint amilyen 
a cédulakatalógus, a tárgymutató vagy a tartalomjegyzék, az invertált fájl a mágnesszalagos 
adathordozón), hanem fordítva. Indokolatlan az osztályozási rendszereket kizálólag a könyv
tári szakkatalógusokra vonatkoztatni, mint ahogy az se indokolt, hogy didaktikai szempontból 
hagyományos és nemhagyományos osztályozási rendszereket különböztessenek meg. Az osztá
lyozási rendszert pragmatikus szempontból a célja, rendeltetése szabja meg, ez a cél pedig na
gyon sokféle adathordozó segítségével valósítható meg.

18. §. A z oktatás módszerei. Az osztályozás oktatásának didaktikai kérdését érintő 
tanulmányok túlnyomó többsége lényegében a gyakorlatban megvalósult vagy optimális
nak tartott tanterveket állítja figyelmének középpontjába3 s a didaktikai kérdéseket en
nek függvényében tárgyalja8 . Néhány tanulmányban kifejezetten a gyakorlati osztályo
zási munka oktatásában látják az osztályozás oktatásának kulcsát; így Jackson9 és Neü13 
az osztályozási/indexelési helyzetek szimulációját javasolják, Heinrich8 pedig a példatárak 
fontosságára utal. Ennek jegyében kell értékelni a különböző, angol nyelvterületen meg
jelent programozott tankönyveket is1*17 közöttük olyan is van, amely a szemantikai és 
logikai struktúrák kidolgozását hivatott megismertetni11.

19. §. A tezauruszmódszer szerepe. A tezauruszmódszer az osztályozás oktatásában 
is csak az egyik módszer az ismeretközvetítés 12. §-ban ismertetett módszerei között. Ki
tüntetett szerepe egyrészt abból adódik, hogy maga a módszer egyben az osztályozás 
technikájának is jellegzetes eleme, segítségével tehát az osztályozást mintegy az osztályo-
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zással magával oktatják, másrészt pedig abból, hogy a tezauruszmódszer segítségével az 
osztályozás általános értelemben tanítható, olymódon, hogy az így szerzett ismeretek a 
könyvtárügy, a dokumentalisztika és az információfeldolgozás területein egyaránt érvé
nyesek és felhasználhatók.
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