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AZ 1980-AS ÉVEK HAZAI SZÁMÍTÓGÉPES INDEXEIRŐL

RÓNAI TAMÁS

A hazai számítógépes indexek készítésének gondolata az 1960-as években merült 
fel. Az első hazai KWIC-rendszerű indexet az OMIKK (akkor: OMKDK) állította elő a 
„Hungarian Technical Abstracts” címanyagából, majd 1968-ban megkezdte további 
KWIC-rendszerű indexek rendszeres közreadását az építéstervezés, a korrózió, a számítás- 
technika és az automatizálás témakörében. A példa hamarosan követőkre talált: más 
könyvtárak és tájékoztatási intézmények is foglalkozni kezdtek számítógépes, illetve gépi 
adatrögzítők segítségével előállítható indexekkel. Az 1970-es évek elején az úttörők között 
az OMIKK mellett ott találjuk az Agroinformot, az Építésügyi és Tájékoztatási Közpon
tot, a KSH könyvtárát és több más intézményt.1 Az 1960-as évek végén és az 1970-es 
években publikált indexek KWIC (Keyword in context: kulcsszó szövegkörnyezetben) 
vagy KWOC-(Keyword out of Context: szövegkörnyezeten kívül álló kulcsszó) rend
szerűek voltak.

Ezen a helyen az 1980-as évek számítógéppel előállított indexeit kívánjuk szemügyre 
venni. Témánkat azzal is szűkíteni kívánjuk, hogy nem foglalkozunk azokkal az indexek
kel, amelyek egyes műveket vagy egyedi időszaki kiadványok tartalmi visszakeresésére 
szolgálnak. Tehát pl. nem térünk ki az egyedi sajtórepertóriumok indexeire, vagy egy-egy 
folyóirat éves tárgymutatóul szolgáló indexeire. Ezzel szemben azokkal a számítógépes 
indexekkel foglalkozunk, amelyek ténylegesen létező vagy fiktív dokumentumgyűjte
ményekre vonatkoznak és kiadvány formában hozzáférhetők; ezekkel is azonban -  a kor
látozott terjedelemre való tekintettel -  a teljesség igénye nélkül. Elöljáróban még el 
kívánjuk mondani, hogy az egyes indextípusoknak számos lehetséges felosztása létezik.2 
Az általunk alkalmazott felosztás az indexeknek az információs rendszerben betöltött 
helyét veszi figyelembe.

A horizontális integráció elvén alapuló számítógépes indexek

Ebbe a kategóriába azokat a KWIC-rendszerű címindexeket soroltuk be, amelyek a 
primer közlemények címeit, vagy művi címeit, vagy a dokumentum tartalmát kifejező 
releváns szavakat szövegsorba rendezik, és ahhoz a forrást jelölő kódot, továbbá annak 
teljes vagy részleges bibliográfiai adatait kapcsolják. (A dokumentum azonosítására szol
gáló adatokat a továbbiakban hivatkozásnak nevezzük.) Az ilyen típusú indexeket az 
alábbi módon ábrázolhatjuk:3
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A következőkben bemutatjuk három, erre az elvre épülő index szerkezetét és 
tartalmát.

Gyorsindex -  É pítés (O M IK K -Ê T K )
Gyorsindex -  Számítástechnika + Autom atizálás (OMIKK-SZÁMALK)

Mindkét index számítógépes feldolgozás outputja. 1985 januárjától a fényszedő
berendezéssel előállított kiadványok már nem haránt, hanem a szokásos álló A4-es alak
ban jelennek meg. Javult az indexek olvashatósága is. Mindkét indexhez tartalomjegyzék, 
használati utasítás, jelmagyarázat és a folyóiratok lelőhelyjegyzéke tartozik. Az indexek 
szövegsorai nem azonosak a dokumentumok címeivel, hanem művi címek, illetve az erede
ti címeknek a dokumentum tartalmát kifejező szavakkal való „felhízlalásából” származnak.

A dokumentum tartalmára releváns szavak betűrendben jelennek meg a kereső
oszlopban. A szövegsor jobb szélén található hivatkozás négy betűből és számokból álló 
kódja egyértelműen meghatározza a forrást. A szövegsorokban a dokumentum jellegére 
utaló jelöléseket is találunk, 
pl.: rekl. — reklám

dissz. -  disszertáció 
prosp. — prospektus 
T -  tanulmány, kutatási jelentés 
KI -  különszám 

stb.
Ezek a rövidítések mindig a szövegsor végén állnak, azonban ezek a megjelölések — termé
szetesen -  a keresőoszlopban nem jelennek meg.

A szövegsorok hossza nem lehet több 108 betűhelynél. Ha a dokumentum tartalmát 
reprezentáló szövegsor ennél hosszabb, akkor csonkán marad, és az index valamely másik 
helyén folytatódik, mint pl. a következő esetben:
pületei, gyalo  + Budapest belvárosának rekonstrukciós tervei, kereskedelmi épületei, tér
alakítása, irodáé M AEP 8 4 -6 -3 4 -4 0  szövegsort így találjuk meg a rekonstrukciós kereső
szónál.
Ugyenez & gyalogos szónál így szerepel:
edelm i épületei, téralakítása, irodaépületei, gyalogos forgalom tervezése + rekonstrukciós 
tervek, keresk MAEP 8 4 -6 -3 4 -4 0 . Ugyanez BUDA PEST-néY.



262 Rónai Tamás'

te i téralakítása, irodaépületei, gyalo + Budapest belvárosának rekonstrukciós tervei, keres
kedelm i épüle MAEP 84 -6 -3 4 -4 0 .

A vizsgált példa rávilágít egy adott téma áttekinthetőségének problémáira. Ugyanis, ha 
Budapest gyalogos forgalmának tervezése c. témához kell irodalmat gyűjteni ebben az 
indexben (Gyorsindex -  Építés, OMIKK-ÉTK, 1985. 5. sz.), akkor ez csak két lépcsőben 
lehetséges. Először a BUDAPEST-et, majd a GYALOGOS-t is meg kell keresni a kereső
oszlopban, hiszen csak így bizonyosodhatunk meg arról, hogy a BUDAPEST nél talált 
forrás valóban releváns-e. Az index szövegsorai egyébként jól segítik a relevancia el
döntését, azonban a legjobb indexelők sem léphetnek túl az adott kereteken. A hivatkozás 
betűkódja a kiadványban található „Folyóiratok lelőhelyjegyzéke” című lista segítségével 
oldható fel.

E két kiadványt a legjobb hazai KWIC-rendszerű indexnek tartjuk, nemcsak szép 
formájuk, ékezetes nagy- és kisbetűkkel írt szövegük miatt, hanem áttekinthetőségük, 
világos szerkezetük és nem utolsósorban rendszeres havi megjelenésük miatt is.

K ülföldi Jogszabályok Perm utált Indexe (OK)

Ez az index az Országgyűlési Könyvtár jogi dokumentációjában nyilvántartott „leg
fontosabb” külföldi jogszabályok (jogszabálygyűjtemények), nemzetközi szerződések, 
irányelvek stb. visszakeresésére szolgál. Az index a VILATI Floppyline SP berendezéshez 
kifejlesztett KWIC-index program segítségével készül, és MERA típusú mátrixnyomtató 
írja ki. A kiadvány haránt alakú. A maximálisan 128 betőhelyhosszúságú szövegsorok éke
zet nélküli nagybetűkből állnak. A kiadvány felépítése a következő :

-  használati utasítás;
-  a szövegsorokban használt rövidítések jegyzéke;
— folyóiratok, hivatalos lapok, jogszabálygyűjtemények rövidítései;
— KWIC-rendszerű index.
Az index az adatbázisban található jogszabályok tartalmára és formájára utaló egy- 

egy sor terjedelmű szövegsorokból áll, amelyek végét + (plusz) jel jelöli.
A dokumentum tartalmát kifejező szövegsor mindig teljes, sohasem marad csonkán. 

A szövegsor jobb szélén találjuk a hivatkozást, amely betű- és számkombinációs kódjával 
megadja a dokumentum raktári jelzetét, és periodikum esetében közli a megjelenési évet 
és füzetszámot. A lapszám hiánya a hivatkozásból nemcsak a dokumentum eredetijének 
visszakeresését nehezíti meg, hanem egy esetleges másolat megrendelését is.

Az index érdekessége még, hogy nemcsak a meglévő, hanem a fiktív dokumentum
bázis visszakereső eszköze is: ha a hivatkozásban raktári jelzet nem szerepel, az azt jelenti, 
hogy az adott dokumentum megjelenését ugyan regisztrálták, de az a könyvtárban nem 
található meg.

Az index viszonylag kis terjedelmű (24 lapos), a szövegsorok száma kb. 1500.
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Egy tipikus indextétel képe a következő

I Csehszlovákia, közúti közlekedési1 

П

TV-1984 5 SB+‘>

A4/7840 I 84/12

^ A  forráskiadvány megjelenési éve 
és füzetszáma

A forráskiadvány 
raktári jelzete

—► A tartalomra utaló szöveg

A normatív jogszabály típusa és kiadásának éve 

A forráskiadvány kódja |_ __ _______________

A sorvég jele «*-

Sbirka Zakonu Ceskoslovenská Socialistická 
R e p u b l i k a ____________ _______

I 1984. évf, 12. sz, |*c----- !

A vertikális integráció elvén alapuló indexek

Ebbe a kategóriába azokat az indexeket soroltuk be, amelyek nem adják meg köz
vetlenül a primer dokumentum bibliográfiai adatait, hanem valamely, az eredetire vonat
kozó szekunder információra hivatkoznak. (Szekunder információ lehet pl. a dokumentált 
műről készített annotáció, kivonat, referátum stb.) Az indexben való keresés esetén ezen 
szekunder információkat hordozó cédulák, vagy kiadványokbeli tételek, vagy gépi adat
hordozón tárolt rekordok azonosítási kódjához jutunk. Ezeket a továbbiakban lokátorok
nak nevezzük, a lokátorok segítségével gyűjthetjük ki az eredeti dokumentumok forrás
adatait. (Ld. 1. sz. ábrát.)
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1. sz. ábra

A vertikális integráció elvén alapuló indexek
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Vertikális integrációs rendszerben funkcionáló hazai nyomtatott indexeink is KWIC- 
rendszerűek.
A továbbiakban három, erre az elvre épülő index szerkezetét és tartalmát mutatjuk be.

Világpolitikai Inform ációk Perm utált Indexe (

Az Országgyűlési Könyvtár információs és dokumentációs szolgáltatása keretében 
válogatva feldolgozza a nemzetközi kérdésekkel foglalkozó folyóiratcikkeket, könyveket, 
könyvrészieteket, tanulmányokat, az ENSZ és szakosított intézményeinek kiadványait, 
továbbá a külföldi parlamenti kiadványokat. Ezen dokumentumok visszakeresésére szolgál 
a „Világpolitikai információk permutált indexe” című kiadvány.4 Ez az index is számító- 
gépes feldolgozás outputjaként készül, haránt alakban jelenik meg, ékezet nélküli nagy
betűs írásképpel. Felépítése a következő:

-  használati utasítás
-  KWIC-rendszerű index
-  a megrendelhető fordítások jegyzéke.

Az index szövegsorai a lokátorokkal együtt helyenként a 130-140 karakter hosszúságot is 
elérik, s így a sornyomtató teljes kapacitását kihasználják.

A feldolgozott dokumentumok tartalmát kifejező szövegsorokat a számítógép úgy 
rendezi, hogy a visszakeresés szempontjából értékes kulcsszavak mindegyike egyszer a 
keresőoszlopban (a sor közepén) betűrendben megjelenik. A sor végén találhatók a 
lokátorok betű- és számjelei. így pl. a P013.916 jelű lokátorhoz az alábbi szövegsorok 
tartoznak:

В  betűnél: KELETI, NYUGATI BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK ÉS NYUGATI 
ŐI7TONSÁG, 1970-83, NSZK CIKK*

G betűnél: ON?ÁG, 1970-83, NSZK CIKK*
KELETI, NYUGATI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK ÉS NYUGATI 
BIZT

К  betűnél: ÉS NYUGATI BIZTONSÁG, 1970-83, NSZK
CIKK* KELETI, NYUGATI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK 

TV betűnél: ATI BIZTONSÁG, 1970-83, NSZK CIKK*
KELETI,-NYUGATI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK 
ÉS NYUG

Az áttekinthetőség javítása érdekében a NYUGAT kulcsszó nem került ismételt 
kiemelésre. Ez a példa egyben azt is mutatja, hogy a kötetlen szókészletű indexeknél 
is lehetőség van egy nagyon alacsony szintű ellenőrzésre a felesleges ismétlődések ki
iktatására alkalmi stopszavak segítségével.

Ebben az indexben a szövegsorok két típusa fordulhat elő. Az egyik típust azok a 
sorok testesítik meg, amelyeket a dokumentumok fő témájának jelölésére használnak. 
Az ilyen sorok végén mindig az alábbi megjelölések egyikével találkozhatunk:

-  könyv
-  cikk
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-  cikkö (jelentése: cikkösszeállítás)
-  tanulmányk (jelentése: tanulmánykötet)
-  ENSZ dók (jelentése: ENSZ és szakosított intézményeinek kiadványa)
-  pari dók (jelentése: parlamenti dokumentum)
-  különsz (jelentése: különszám)
A másik típust akkor használják, amikor egyetlen szövegsor nem elég a téma meg

határozására. Vegyük például a P011582-es lokátorhoz tartozó szövegsorokat. Itt az első 
szövegsor a fő téma jelölésére szolgál, míg a második további információkat tartalmaz 
azok számára, akik pl. a Szovjetunió közel-keleti politikájának minden vetülete iránt 
érdeklődnek: Fő téma: Irak, Irán és a Perzsa-öböl, Szaud-Arábia, USA el nem kötelezet
tek, jugoszláv cikk, 1982+ POl 1582 Orosz 
További információk:
Közel-Kelet, Irán, SZU és Afganisztánt 
POl 1582 Orosz

A szövegsorok után álló lokátorok betűjelei P, К és KF betűjelekkel kezdődnek. 
A P jelűek olyan tételekre utalnak, amelyek az adott dokumentum forrásadatai mellett 
annotációt is közölnek. Ezzel szemben а К jelűek olyanokra, amelyekben a dokumentum 
forrásadatain kívül esetleg csak a tartalomra vonatkozó rövid megjegyzések szerepelnek. 
A KF betűvel kezdődők azokat a tételeket azonosítják, amelyek olyan dokumentumok 
szekunder információit tartalmazzák, amelyekről a figyelemfelhívó tájékoztatókon kívül 
fordítás is készült.

A betű vagy betűjeleket követő számok a figyelemfelhívó tájékoztatók sorszámát 
jelölik. A lokátor után áll a dokumentum megjelenési nyelve. Egy dokumentum fő témá
jára vonatkozó indextétel felépítése a következő:

Nigéria, Abuja, új főváros története, 1942-82,

1— *— 1 1— —1 í—
A figyelemfelhívó lap

' U S A 1 'cikk' 1984+ azonosítási betűjele
és sorszáma (lokátor)

KO 17041 Angol

A dokumentum nyelve

—► A tartalomra utaló szöveg

—► A dokumentum szerzőjének nemzetiségi hovatartozására való utalás

— ► A dokumentum típusára utaló adat, amely egyben azt is jelöli, hogy a
dokumentum fő témájára vonatkozó szövegsort olvassuk

A dokumentum megjelenési éve **--------
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A kulcsszavak különböző alakban jelenhetnek meg, ismétlődhetnek vagy szinonima
ként bukkanhatnak fel az index különböző helyein. így pl. négyezer kumulált tételében 
(1985/15.sz.) a fejlődő, a fejlődők, a fejlődőkkel szövegszavaknál 228, az Észak-Dél 
szövegszónál 2 1 , a harmadik világ-nál 16 figyelemfelhívó tájékoztatóra való utalást találunk. 
Ugyanez a szóródási probléma még élesebben jelentkezik a szinonim jelentésű neokonzer- 
vativizmus és új jobboldal kulcsszavak esetében. Az előbbinél (a neokonzervatív elő
fordulást is figyelembe véve) 9, míg az utóbbinál 1 szövegsort találunk. Nem ilyen feltűnő 
ez a probléma az 1983/13. számba, ahol a kumulálás 1000 tételt ölel fel. Ott a fejlődő, 
fejlődők 71, a harmadik világ, a harmadik világba 1 0 , az Észak-Dél kulcsszónál 23 szöveg
sort találunk. Kétségtelen, minél nagyobb számú dokumentum visszakeresésére szolgál 
egy nem kötött szótárt alkalmazó KWIC-rendszerű index, annál nagyobb lesz a szóródás, 
és annál inkább csökken az áttekinthetősége.

Hungarika Információ Index (OSZK)

A világpolitikai index valamelyest módosított változata a Hungarika Információ 
Index, amely az időszaki kiadványokban megjelenő, magyar vonatkozású dokumentumok 
visszakeresésére szolgál. Az alapvetően azonos szerkesztési szempontokat az alábbi szöveg
sor jól tükrözi:

Kanadai magyar emigráció története, 1880-1980,
kanadai cikk, + H000482 Angol
Viszont, ellentétben az Országgyűlési Könyvtár világpolitikai indexével, nem nagy- 

számítógépen készül, hanem a VILATI Floppyline SP-n, úgy, ahogyan a „Külföldi Jog
szabályok Permutált Indexe” . Ezek, s még egy, a továbbiakban ismertetendő index bizo
nyítja, hogy az ilyesfajta adatrögzítőket jól lehet használni kisebb terjedelmű és viszonylag 
egyszerű indexek előállítására.

Az index haránt alakú és ékezet nélküli nagybetűs írásképpel jelenik meg. Szöveg
sorainak maximális hossza 128 karakter. Egyetlen tartozéka van: az index használatát 
megmagyarázó előszó.

Külföldi Jogi Dokumentáció Permutált Index (OK)

Az index az Országgyűlési Könyvtár jogi dokumentációja keretében feldolgozott 
dokumentumok visszakeresésére szolgál. Előállítási módját, alakját és a szövegsorok 
hosszát illetően minden tekintetben megegyezik a fentiekben tárgyalttal. Az eltérés annyi, 
hogy a „főtéma” szövegsort külön nem jelöli. Ebben az indexben minden szövegsor egyen
rangú. A következőkben egy tipikus indextételt mutatunk be:
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USA, Abortusz erkölcsi, jogi vonatkozásai,

~ 1 R oth! 4 9 8 3 1 1 J063851 ГА пГ ' "

--*> A tartalomra utaló szöveg 

-*■ A szerző neve

--------------- A dokumentum megjelenésének éve

A figyelemfelhívó lapok azonosítási betűjele 
és sorszáma (lokátor) ^ — ----------------------------

A dokumentum megjelenési nyelve

A horizontális és vertikális integráció elveit egyesítő indexek

Ebbe a kategóriába azokat az indexeket soroltuk be, amelyek egyaránt lehetővé 
teszik a primer dokumentum és a róla készített szekunder információ visszakeresését.

ESZTINDEX

Az Egészségügyi Minisztérium Szervezési, Tervezési és Információs Központja 
(ESZTIK) Szakirodalmi Információs Osztálya dolgozza fel az egészségügyi szervezés, 
vezetés, tervezés, gazdaságtan és informatika hazai és külföldi irodalmát, s az Egészségügyi 
Vezetői Gyorsinformáció (EVGY) c. lapban referálja. Az EVGY kéthavonta jelenik meg.

Az ESZTINDEX és az EVGY között szerves kapcsolat van: az ESZTINDEX bibliog
ráfiai részébe mindig utal a közlemények magyar nyelvű referátumaira, amelyek az EVGY 
megfelelő számaiban visszakereshetők. Ezzel a megoldással biztosítja, hogy a keresett 
közlemény relevanciáját nemcsak az index szintjén, hanem magasabb fokon, azaz a referá
tum szintjén is meg lehessen állapítani.

Az ESZTINDEX számítógépes feldolgozás outputja, s haránt alakban, ékezetes nagy- 
és kisbetűs írásképpel jelenik meg. Felépítése a következő:

— tartalomjegyzék (orosz, német, angol nyelven is)
-  előszó (használati utasítás)
-  bibliográfia
— névmutató
-  tárgymutató index (KWIC-index)
— folyóiratjegyzék.
A bibliográfiai rész a leírásokat az EVGY 15 témaköri fejezete szerint csoportosítja; 

így a tartalomjegyzék egyúttal egy durva osztályozási rendszer mutatójaként is felfogható. 
A névmutató a szerzők nevét sorolja fel betűrendben.
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A KWIC-rendszerű tárgymutató index szövegsorai (a lokátorokkal együtt) néhol 
megközelítik a 130 karakter hosszúságot. Az ESZTINDEX szövegsorai nem a cikkek 
eredeti címeit, hanem művi címeket közölnek. A szöveget alkotó szavak a dokumentum 
tartalmát reprezentálják. A szövegsorok végét + (plusz) jel jelöli. A szövegsorok végén 
látható lokátorok egy betűből és egy négyjegyű sorszámból állnak. A betűjel egy nagyobb 
tematikus csoportot azonosít, a sorszám a leírás helyét jelöli a témacsoporton belül. 
A lokátor alapján megtudhatjuk, hogy a bibliográfiai rész melyik témacsoportjában, milyen 
sorszám alatt találjuk meg a keresett tétel leírását. így a bibliográfiai rész és az index 
összekapcsolásával a szövegsorokhoz további információk kapcsolódnak, ami jelentősen 
növeli a valóban releváns dokumentumok kiszűrésének lehetőségét. Az ESZTINDEX 
néhány más indexszel ellentétben, ragaszkodik ahhoz, hogy egy-egy dokumentum tartalmát 
mindig egy-egy szövegsorral tükrözze. (V.ö. az OMIKK-ÉTK és az OMIKK-SZÁMALK 
indexekkel, amelyek tetszőleges hosszúságú művi címek kezelésére is felkészültek.) 
Az ESZTINDEX tárgyszavakra emlékeztető kulcsszavai „láncokba” vannak rendezve, ezért 
a töltelék szavak száma viszonylag alacsony. A hosszú szövegsorok viszont nehezítik az 
index olvashatóságát.

Növényvédelmi és Agrokémiai Szakirodalmi Bibliográfia

A Mezőgazdasági és Élelmezési Minisztérium (MÉM) Növényvédelmi és Agrokémiai 
Központ Információs és Dokumentációs Osztálya negyedévenként megjelenő bibliográfiája 
a talajerőgazdálkodás, meliorizáció, növényvédelem és határterületi dokumentumaira 
terjed ki. A kiadvány számítógépes feldolgozás outputjából készül, és haránt alakban, 
ékezet nélküli nagybetűs írásképpel jelenik meg.5 Felépítése a következő:

-  tartalomjegyzék
-  bevezetés
-  bibliográfia
-  szerzői mutató
-  testületek mutatója
-  tárgymutató (permutált tárgyszavakból álló index)
A bibliográfia az egyes tételeket témakörök szerint csoportosítja. A témakörök az 

Egyetemes Tizedes Osztályozásra emlékeztető -  meglehetősen részletes -  szakrendet alkot
nak, ezért a tartalomjegyzék egy durva tárgymutatóként is felfogható.

A speciálisabb kérdések iránt érdeklődőket a valódi tárgymutató igazítja el. A tárgy
mutatóban szereplő tárgyszavakat kötött tárgyszójegyzékből merítik .6 A dokumentum 
tartalmát jellemző tárgyszavak minden tagja a betűrend megfelelő helyén vezértárgyszó
ként jelenik meg. Pl.:

ACARINA
ROVARKÁRTEVŐ, ROVARŐLŐSZER: HATÉKONYSÁG, SZŐLŐ 488

ROVARKÁRTEVŐ
ACARINA, ROVARÖLŐSZER: HATÉKONYSÁG, SZŐLŐ 488
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ALMA, BIOKÉMIAI VÉDEKEZÉS, LASPEYRESIA, PRONELLA 474
INTEGRÁLT VÉDEKEZÉS: TECHNOLÓGIA, KÁPOSZTAFÉLÉK 455
KÁPOSZTA, POPULÁCIÓ: FELMÉRÉS 453
TRÓPUSI NÖVÉNY 328

ROVARÖLŐSZER: HATÉKONYSÁG
ACARINA, ROVARKÁRTEVŐ, SZŐLŐ 488
LAEOPATORIUM, LASPEYRESIA POMONELLA 393

SZŐLŐ
ACARINA, ROVARKÁRTEVŐ, ROVARÖLŐSZER: HATÉKONYSÁG 488
ADOXUS OBSCURUS 487
BALATON, KÖRNYEZETVÉDELEM, NÖVÉNYVÉDELEM 
TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS 531

A tárgyszavak között olyan nem önálló tárgyszavak is előfordulnak, amelyek csak 
valamely tárgyszó pontosabb meghatározására szolgálhatnak. Pl.:

ROVARÖLŐSZER: HATÉKONYSÁG 
Az ilyen tárgyszavak kettősponttal csatlakoznak az önálló tárgyszavakhoz.

Erre az indexre a tárgyszavak alábbi elrendezése a jellemző:

VEZ]ÉRTÁRGYSZÓI

TÁRGYSZÓ

TÁRGYSZÓI

--------TÁRGYSZÓ

TÁRGYSZÓ LOKÁTOR

TÁRGYSZÓ LOKÁTOR

TÁRGYSZÓ LOKÁTOR

A vezértárgyszavakat erőteljesen hangsúlyozza, hogy az oszlop bal oldalán helyez
kednek el. A lokátorok az oszlop jobb oldalán szerepelnek; segítségükkel azonosíthatók a 
bibliográfiai részben szereplő tételek.

A tárgyszavak standardizáltak, nagy pontosságúak és egységes alakúak; mindez a 
minimumra csökkenti a szóródást.

Specializált tárgyindexek

A specializált tárgyindexek fogalma alatt olyan indexeket értünk, amelyek valamely 
szakterület sajátosságaira, formuláira specializáltak. Ezek az indexek alfabetikus, nume
rikus, kronológikus, hierarchikus elrendezésűek, vagy e típusok kombinációi lehetnek.



Az 1980-as évek hazai számítógépes indexeiró'l 271

Hazai Prospektusok Gyorsindexe

Ez az index a Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának kiadványa. A kiadó 
az Ipari Katalógus Nemzetközi Speciális Információs Rendszer (IK NSIR) kijelölt nemzeti 
szerve. Tájékoztató tevékenysége az alábbi dokumentumtípusokra terjed ki: prospektu
sok, termék- és alkatrészkatalógusok, gép- és műszerkönyvek, különféle műszaki ismerte
tők, használati, kezelési, karbantartási, felhasználói utasítások, tájékoztatások vállalati 
ismertetők, árubemutatókról, kiállításokról. Az ún. „gyorsindex” az ebbe a körbe tartozó 
dokumentumok visszakeresésére szolgál. Az évente négy alkalommal megjelenő index 
számítógépes feldolgozás outputjából készül haránt alakban, ékezetes, nagybetűs írás
képpel. Felépítése a következő:

-  tartalomjegyzék
-  bevezetés (használati utasítás)
-  tárgymutató (tárgyszavak jegyzéke)
-  tematikus gyártmányjegyzék
-  cégek címjegyzéke

A betűrendes tárgymutató a dokumentumok címeiből kiemelt releváns tárgyszavakat izo
láltan sorolja fel, s hozzájuk csatolja a tematikus gyártmányjegyzék témaköri kódjait. PL:

BETONACÉL 03
BÉLYEGÁRUSÍTÓ 05 
BIZTOSÍTÓ FOGLALAT 04
BÚTOR 08

A BÉLYEGÁRUSÍTÓ mellett található 05 kód azt jelenti, hogy a bélyegárusítóra vonat
kozó információt a tematikus gyártmányjegyzékben a 05 kódszámú ELEKTRONIKAI 
RÁDIÓTECHNIKAI, HÍRKÖZLÉSI BERENDEZÉSEK KÉSZÜLÉKEK témakörben 
találhatjuk meg. A témakörök száma viszonylag kevés; az általunk vizsgált indexben 
(1984. évf. 3. sz.) összesen 20 volt.

A vállalati címjegyzék a feldolgozási rendszer számkódjai szerint sorolja fel a termék- 
információkat kibocsátó vállalatokat és telephelyük címét. A vállalatok számkódjai a 
tematikus gyártmányjegyzék lokátoraiban is helyet kapnak. (A lokátor egy tíz számjegy
ből álló szám, amelynek első négy számjegye a vállalat számát, a következő négy számjegy 
az ipari katalógus helyrajzi számát, kettő pedig a feldolgozás évét jelöli.)

Az index használati utasítása azt javasolja, hogy a tárgymutatóból válasszuk ki a 
keresett témát jellemző tárgyszót (a termék megnevezését), majd a tárgyszó mellett talál
ható szám segítségével megtalálhatjuk a keresett témakört a gyártmányjegyzékben. 
A témakörhöz rendelt lokátorokban pedig hozzájuthatunk az ipari katalógusok adataihoz. 
Lássuk a keresést egy konkrét esetben. Keresett témám a bélyegárusító A tárgymutató
ban álló BÉLYEGÁRUSÍTÓ melletti kódszám segítségével eljutunk a 05 ELEKTRONIKA, 
RÁDIÓTECHNIKA, HÍRKÖZLÉSI BERENDEZÉSEK KÉSZÜLÉKEK témakörhöz.
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A tematikus gyártmányjegyzékben a témakörben az alábbi indextételek állnak:

ALKATRÉSZ-AJÁNLOTT TERMÉKVÁLASZTÉK +
013. LAP. GYÁRTMÁNYKATALÓGUS ANGOL MAGYAR 0347 0087 84

BÉLYEGÁRUSÍTÓ-BE-4, BM-4 TÍPUSÚ BÉLYEGÁRUSÍTÓ 

AUTOMATA +

I 006. LAP. 

tériterjedelem 

A dokumentum címe

PROSPEKTUSi

dokumentum
típusa

I MAGYAR| 10306 0040 84;

^  lokátor

-►a dokumentum 
nyelve

A gyártmányokat leíró dokumentumok címét a témaköri csoporton belül betű 
rendben sorolják fel. A címekhez kiegészítő információként csatlakoznak a dokumentum 
terjedelmére, típusára és nyelvére vonatkozó adatok. Ha a keresett dokumentumot publi
káló cégre is kíváncsiak vagyunk, a lokátor segítségével a vállalati címjegyzéket is át kell 
néznünk.

Mindebből az következik, hogy ez az index egy olyan indexnek fogható fel, ahol 
a releváns címszavak sorba rendezett relációs struktúrában kapcsolódnak a tematikus 
csoporthoz. (Esetünkben: 05 ELEKTRONIKA, RÁDIÓTECHNIKAI, HÍRKÖZLÉSI 
BERENDEZÉSEK, KÉSZÜLÉKEK.)
Ebben az indexben az elsődleges elérési pont a tárgyszó amelynek segítségével a témakör
höz (tematikus csoporthoz) juthatunk el, és azon belül találjuk meg a keresett tárgyszót is 
tartalmazó ismérvláncot. A keresési struktúra tehát a következő:

SZOLGÁLTATÁS
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A z Engedélyezett Növényvédőszerek Mutatói

A kiadvány az engedélyezett növényvédőszerek okiratainak adatait kilenc, egymás
sal szerves kapcsolatban lévő mutató segítségével teszi visszakereshetővé. A kiadvány A5-ös 
méretben, ékezet nélküli nagybetűs írásképpel jelenik meg,

A tárgyszavakat kötött tárgyszójegyzékből merítik, azonban az egy-egy rekordot 
(okiratot) azonosító tárgyszavak közötti összetartozást (a kötött tárgyszójegyzéktől 
függetlenül) az indexelésnél a tárgyszavak indexszámmal való jelölésével fejezik ki. Ennek 
megfelelően a rekord különböző mezőiben azonos indexszámmal jelzett tárgyszavak össze
tartoznak. így egy relációs láncot hoznak létre, amely lehetővé teszi a sokszempontú 
visszakeresését.
A kiadvány felépítése a következő:

1 . az engedélyezett készítmények mutatója;
2 . a tárgyévben kiadott növényvédőszer engedélyek mutatója ( az engedélyszámok 

növekvő sorrendjében);
3 . az engedélyek fokozat szerinti mutatója (azt tárja fel, hogy mely növényvédő

szerek milyen típusú engedéllyel — pl.: eseti, ideiglenes, korlátozott stb. — 
használhatók);

4. az engedélyezett hatóanyagok mutatója;
5. a növény védőszer-gyárt ók mutatója;
6 . a szertípusok mutatója;
7. a kultúrnövények mutatója;
8 . a károsítok mutatója;
9 . az engedélyezett gyomírtószer kombinációk mutatója.
Az index bonyolultságát, s egyben sokszempontúságát néhány példával szeretnénk 

illusztrálni. Ha általában a rovarölőszerekről szeretnénk tájékozódni, akkor a szertípusok 
mutatóját kell átnéznünk, amely felsorolja a ROVARÖLŐSZER-eket. Ezek között talál
juk még többek között a CYMBUSH 10 ЕС EMULZIÓKÉPZŐ PERMETEZŐSZER-t és a 
NEVIFOSZ 50 ЕС EMULZIÓKÉPZŐ PERMETEZŐSZER-t. Hatóanyagaikról az engedé
lyezett hatóanyagok mutatója tájékoztat. Ezek szerint foszmetilant tartalmaz a NEVIFOSZ 
és cipermetrint a CYMBUSH. Készítőikről a növényvédőszer-gyártók mutatójából tájé
kozódhatunk. Ha keresésünk során azt szeretnénk megtudni, hogy a CYMBUSH 10 ЕС 
EMULZIÓKÉPZŐ PERMETEZŐSZER milyen almástermésűek károsítói ellen használ
ható, akkor a kultúrnövények mutatóját kell fellapoznunk, ahol ezt az információt nyerjük:

ALMÁSTERMÉSŰEK
AKNAZAMOLYOK
CYMBUSH 10 ЕС EMULZIÓKÉPZŐ PERMETEZŐSZER (ЕС)
KORLÁTOZOTT ENGEDÉLY-42460/1984

ALMAMOLY
CYMBUSH 10 ЕС EMULZIÓKÉPZŐ PERMETEZŐSZER (ЕС)
KORLÁTOZOTT ENGEDÉLY-42460/1984

Könyvtári Figyelő (33) 1987/3
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SODRÓMOLYOK
CYMBUSH 10 ЕС EMULZIÓKÉPZŐ PERMETEZŐSZER (ЕС)
KORLÁTOZOTT ENGEDÉLY-42460/1984

Ha viszont arra lennénk kíváncsiak, hogy az almamoly ellen milyen növényvédő
szerek állnak rendelkezésünkre, akkor a károsítok mutatóját kell felütnünk, ahol ez áll:

ALMAMOLY
ALMA
NEVIFOSZ 50 ЕС EMULZIÓKÉPZŐ PERMETEZŐSZER (ЕС)
ESETI ENGEDÉLY-42322/1984

ALMÁSTERMÉSÜEK
CYMBUSH 10 ЕС EMULZIÓKÉPZŐ PERMETEZŐSZER (ЕС)
KORLÁTOZOTT ENGEDÉLY-42460/1984

Az indexek formai-tartalmi jellemzői. Néhány következtetés

Az ismertetett indexek formai-tartalmi jellemzőit az l.sz . táblázatban foglaljuk
össze.

A táblázatból azonnal kitűnik a címindexek (a KWIC-rendszerűek) magas, a tárgy
indexek és a specializált tárgyindexek alacsony száma, továbbá más címindex-változatok 
(pl. a KWOC) teljes hiánya. Némi túlzással azt lehetne mondani, hogy az 1970-es évekhez 
képest indexeink száma gyarapodott, de a mennyiségi növekedés alig hozott új index
típusokat.

Amint példáinkból kiderült, indexeink nagy többsége „szabadszöveges” indexelés
sel, kiegészítéses címmel vagy művi címmel operál.

A szabadszöveges indexelés csak azokat a címeket/műcímeket igyekszik indextétel
ként bevinni, amelyeknek informatív tartalmuk van; azonban az indexelők intellektuális 
képességei, szakmai ismeretei eltérőek, s ezért nem meglepő, hogy ugyanazon dokumen
tum indexelésekor két indexelő mást és mást tart fontosnak. (Ezen a problémán a külön
böző házi szabályzatok sem segíthetnek, legfeljebb bizonyos dolgok szabályozására szol
gálhatnak meghatározott keretek között.) Részben ebből származik az ilyen indexeknél 
tapasztalható jelentős mértékű szóródás is.

Hangsúlyozni szeretnénk azonban, hogy ezek az indexek jó feltáró eszközei lehet
nek kisebb gyűjteményeknek. Ennek a tételnek a helyességét példáink is bizonyítják. 
Gondoljunk csak arra, hogy a 4000 dokumentum visszakeresésére szolgáló index mennyi
vel „zajosabb” , mint az 1 0 0 0  dokumentumot kumuláló. Optimális méretű és még jól 
áttekinthető pl. a Gyorsindex — Építés és a Gyorsindex — Számítástechnika. Viszont ha 
ezen indexek valamelyikének havonta megjelenő számait egyetlen éves kötetben kumulál
nák, akkor az anyag már áttekinthetetlenné válna.

Mindebből az is következik, hogy a továbbhaladás útja nem lehet a címindexek 
nagy kumulációja. Ez megfordítva is áll: nagy gyűjtemények visszakereső eszközéül cím
indexet nem szabad választani. Ezzel szemben jól alkalmazhatók lehetnek pl. megyei
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könyvtárak helyismereti gyűjteményei egyes dokumentumtípusainak, témaköreinek vagy 
éves gyarapodásának visszakeresésére, vagy olyan gyorstájékoztatási eszközként, mint 
amire a Gyorsindex -  Építés és Gyorsindex — Számítástechnika + Automatizálás lehet 
a példa.

A KWIC-rendszerű indexek külső megjelenési formája még számos kívánnivalót 
hagy maga után. A számítógépes nyomtatók teljesítményét teljes mértékben kihasználó 
indexekben a szövegsorok már olyan hosszúak, hogy megnehezül az áttekintésük, továbbá 
a hosszú sorok eleje és vége szinte egymásba torlódik, ami félrevezető asszociációkra 
vezethet. A rövid szövegsorok viszont más problémát vetnek fel: az üresen (fehéren) 
maradt sorrészek megnövekedése miatt az index terjedelme szükségszerűen megnő. 
A meglévő KWIC-indexeink korszerűsítése vagy újak indítása esetén talán nem lenne 
érdektelen figyelembe venni a külföldi tapasztalatokat.7 Néhány külföldi indexnél a 
keresőoszlop bal oldalon, a lapszélen helyezkedik el, más indexeknél a hagyományosan 
középen lévő keresőoszlop szavait tipográfiailag emelik ki.

A KWOC-rendszerű indexek hiányán nem azért sajnálkozunk, mert a KWIC-nél 
„magasabbrendűnek” gondoljuk, hanem azért, mert ennél a kiemelés következtében a 
szövegsorok hossza nem jelentkezik olyan problémaként, mint a KWIC-index esetében.

A kulcsszavas indexek problémáira azért is érdemes figyelmet fordítanunk, mert a 
mikroszámítógépek tömeges megjelenése előbb vagy utóbb maga után vonja az ezeken a 
gépeken is futtatható indexprogramok előállítását.8

Jelenlegi KWIC-indexeink „önmagukat” magyarázó kiadványok, a számítógép off
line produktumai. Ezekben a keresés, vagyis a „belépés” a legkülönbözőbb aspektusokból 
történhet. Ezzel szemben a kötött szótárral működő tárgyindexek esetében a belépés 
helye előre megadható, hiszen a rendszerbe való belépési pont mindig a deszkriptorok 
valamelyike. A nagy dokumentumgyűjtemények offline visszakeresésekor célszerűnek 
látszik a belépési pontokat előzetesen meghatározni. Foglalkoznunk kell jelenlegi indexe
lési eljárásainkkal, fejlesztésükkel és újak esetleges alkalmazásával.

Ebben a vonatkozásban érdemes lenne a PRECIS szintaktikai indexelési eljárás hazai 
kísérleti tapasztalatait elemeznünk, és szélesebb körű alkalmazásának lehetőségeit meg
vizsgálnunk már csak azért is, mert a PRECIS-t 1971 óta használják a brit nemzeti bibliog
ráfia indexének előállításához, és azóta több más nemzeti bibliográfia (pl. az ausztrál, a 
dán, a kanadai stb.) is alkalmazza.9 Feltehető, hogy előbb-utóbb szerepet játszhat a 
nemzetközi együttműködésben is.

Nem lehet kizárólagosan egyik vagy másik indextípust „jónak” vagy „rossznak” 
minősíteni, egy kicsi vagy egy nagy dokumentum-gyűjtemény feltárására: sohasem feled
kezhetünk meg egy-egy konkrét index funkciójáról és arról, hogy milyen használói igé
nyeket kívánnak vele kielégíteni. A különböző szerkezetű és tartalmú indexek bő válasz
téka nem hátrány, hanem inkább előny. Az elmúlt két évtized indexei ezért is méltán 
tarthatnak számot elismerésre.
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