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TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ
A könyvtárak rendszerező és az ismereteket rendelkezésre bocsátó munkáját a XX. század 
közepén számos kritika érte. A szellemi és technológiai kihívásokra született egyik válasznak 
a számítógépes információ-visszakeresés kidolgozása, a másiknak pedig a könyvtári osztá-
lyozás, indexelés elméletének és gyakorlatának megújítása tekinthető az 1945-től az 1970-es 
évekig terjedő időszakban. A tanulmány célja egyrészt, hogy történeti áttekintést adjon az 
információ-visszakeresés megszületéséről és az osztályozás megújításáról, a benne részt vevő, 
tudós szakemberek munkássága alapján. A másik cél, azoknak a legfontosabb eszméknek, 
problémáknak és gyakorlati megoldásoknak a bemutatása, amelyek megalapozták a követ-
kező, az 1990-es évekig tartó korszak gondolkodását, és amelyek ma is hatnak.

Gernot Wersig (1936–2006) a német információtudomány nagy alakja az 1948-tól 
az 1970-es évekig tartó korszakot Shannon és Weaver fázisnak nevezi, amelyben a 
tudomány Shannon információ fogalmát igyekezett magához alakítani. A következő 
korszakot az online információszolgáltatások határozták meg, ez az időszak tehát egé-
szen az 1990-es évekig tart.1 Tanulmányunk célja, hogy áttekintést adjon arról, hogy 
a Shannon és Weaver fázis időszakában miként alakult a tartalmi föltárás elmélete és 
gyakorlata, kik voltak a korszak úttörői, útkeresői.

Szellemi és technológiai kihívások

A könyvtárak rendszerező és az ismereteket rendelkezésre bocsátó munkáját a XX. 
század közepén számos kritika érte. Az egyik legmeghatározóbb álláspontot Vannevar 
Bush (1890–1974), a tudós mérnök fejtette ki As we may think2 című esszéjében, amely 
1945-ben jelent meg. A másik kritikát a szellemi élet szépirodalomhoz kötődő területé-
ről választottuk, Jorge Luis Borges (1899–1986) argentin írótól, gondolkodótól. Borges 
El idioma analítico de John Wilkins című esszéje3 az 1940-es években született, 1952-
ben jelent meg kötetben, majd 1964-es angol fordításával vált általánosan ismertté.

Bush nemcsak a műszaki tudományok kiemelkedő alakja volt, hanem a máso-
dik világháború alatt annak a hivatalnak a vezetője (Office of Scientific Research and 
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Development), amely összefogta a katonai fejlesztéseket az Egyesült Államokban. Így 
álláspontjának súlyt adott a tudományos elismertsége, de különösen politikai befo-
lyása. Írásából három fontos megállapítást emelünk ki: 

1. A tudományos publikációk nagy száma és eltérő minősége akadályozza a tudo-
mányos munkát, s a már meglévő eredmények fölhasználást. A kutatási ered-
mények átadásának, megismertetésének módszerei elavultak és a cél elérésére 
alkalmatlanok. Ez oda vezethet, hogy jelentős felfedezések elveszhetnek a tu-
domány számára. Intő példaként Johann Georg Mendelnek4 a genetikai törvé-
nyekről szóló munkáját hozza föl.

2. Az anyagok leválogatásának gépesítésében a könyvtárak lemaradtak, s hiá-
nyoznak az ehhez szükséges berendezéseik is. Az általuk alkalmazott inde-
xelési, osztályozási eljárások mesterkéltek, s a hierarchiában mindennek csak 
egy meghatározott helye van. Az eligazodáshoz ismerni és alkalmazni kell a 
szabályokat, majd a sikeres keresés után kilépni a rendszerből, s hogy új utat 
kezdjünk, megint belépni.

3. Az adatrögzítéshez és -továbbításhoz, valamint a leválogatáshoz azonban új 
eszközök állnak már rendelkezésre. Ezek egy része új műszaki fejlesztés, a 
többit már alkalmazzák az üzleti életben. A tárolásra, a másolatkészítésre és 
legfőképpen a szelekcióra jó megoldást kínál a mikrofilmalapú, fotomecha-
nikus eljárás.5

Bush tehát nem tesz javaslatot a könyvtári feldolgozás megújítására. A megol-
dást a visszakeresés gépesítésében látja, ezért a fejlesztés középpontjába a technoló-
giai kutatásokat állítja.

A műszaki haladást képviselő tudós után lássuk Borges, a könyvtáros, a szellem 
embere gondolatait. Az esszéjében Wilkins6 az univerzum rendszerét megalkotni kí-
vánó „osztályozó” ember jelképe. Borges csak érzékelteti a Wilkins-féle osztályok, 
alosztályok szerveződésének elveit és azok jelölését, majd egy ősi kínai enciklopédia 
– A jóravaló ismeretek égi gyűjteménye – osztályait sorolja föl: 

„Amaz ősi feljegyzések szerint ugyanis az állatok lehetnek a) a Császár állatai, b) bal-
zsamozottak, c) idomítottak, d) malacok, e) szirének, f) mesebeliek, g) kóbor kutyák, h) 
olyanok, amelyek ebben az osztályozásban szerepelnek, i) őrülten rázkódók, j) megszám-
lálhatatlanok, k) olyanok, akiket a legfinomabb teveszőr ecsettel festettek, l) másfajták, m) 
olyanok, akik az imént törtek össze egy vázát, n) olyanok, akik távolról légynek tűnnek. 

A Brüsszeli Bibliográfiai Intézet is csak gyarapítja a káoszt: ezer alcsoportra osz-
totta fel az univerzumot; a 262 a pápára vonatkozik; a 282 a római katolikus egyházra; 
a 263 az úrnapjára; a 268 a vasárnapi iskolákra; a 298 a mormonizmusra; a 294 pedig 
a brahmanizmusra, a buddhizmusra, a sintoizmusra és a taoizmusra. Heterogén al-
csoportokat is megtűr, példaként lássuk a 179-et: „Állatokkal való kegyetlenkedés. 
Állatvédelem. A párbaj és az öngyilkosság az erkölcs szemszögéből. Különböző hibák 
és fogyatékosságok. Különböző erények és tulajdonságok.”
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Bemutattam, hogy milyen önkényességek vannak Wilkins, az ismeretlen (apokrif) 
kínai enciklopédiaíró és a Brüsszeli Bibliográfiai Intézet munkájában; nyilvánvaló, hogy 
az univerzumnak nincs egyetlen osztályozása sem, amely ne volna önkényes és pontatlan.”7

Borges bírálata közvetlenül az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) tartalmi és 
felosztásbeli hibáira vonatkozik. Következtetésében azonban megkérdőjelezi a Paul 
Otlet és Henri La Fontaine8 vezette dokumentációs mozgalom lelkesítő célját, hogy 
nemzetközi együttműködéssel számba vegyék és rendszerezzék az emberiség tudását. 
Borges az ETO-t éppen olyan önkényesnek és hiábavalónak tekinti, mint John Wilkins 
„filozófiai nyelv”-ének a teremtett világot rendszerezve leíró szótárát vagy a képzelet-
beli kínai enciklopédia taxonómiáját. Az esszé azt erősíti meg olvasójában, hogy a vi-
lágról alkotott tudásunk és annak rendezése ahhoz a társalomhoz kötődik, csak abban 
érvényes, amely azt létrehozta. 

A tartalmi feltárás eszközei a könyvtárban

A XX. század közepén – amikor a tudós és az író kifejtette álláspontját – a könyvtá-
rakban a tartalmi föltárás általánosan elfogadott eljárásai az osztályozás és a tárgy-
szavazás voltak. Tekintsük át azokat a legfontosabb elveket és eszközöket, amelyeket 
a könyvtári gyakorlatban használtak a tartalmi reprezentáció elkészítésében, és ame-
lyek alkalmazásával meg lehetett keresni egy téma irodalmát. 

Melvil Dewey (1851–1931) 1876-ban megjelentetett elképzelései9 számos ún. 
tizedes osztályozásnak képezték az alapját. A két legjelentősebb, a későbbi elneve-
zés szerinti Dewey Tizedes Osztályozás (DTO) és a föntebb már említett ETO. Bár 
Dewey művében hivatkozik Francis Bacon (1561–1626) tudományrendszerezésére, 
osztályozása azonban nem filozófiai vagy tudományelméleti alapú, hanem korának, a 
XIX. század végének felsőoktatási gyakorlata volt a kiindulópontja. Hjørland – több 
meghatározó szakembert idézve – megállapítja, hogy a DTO elsődlegesen a könyv-
tári üzem racionális szabályozása szempontjából fontos, legnagyobb hatású elemének 
pedig az osztályozó ismérvek jelölésének rendszere tekinthető.10

Az ETO a DTO tudományfelosztásán némileg módosított, de a lényeget tekintve 
nem változtatott. A továbbfejlesztés fő irányai a polihierarchia átgondolt kiépítése és 
az alosztások rendszerének kidolgozása, valamint a jelzetek logikai összekapcsolható-
ságának megteremtése voltak. Azt kívánták biztosítani, hogy a téma valamennyi szig-
nifikáns elemét le lehessen írni. Ez gyökeres szakítást jelentett a monohierarchikus, 
enumeratív felfogással, és lehetőséget teremtett egy olyan osztályozásra, amelyben 
a témát több, egymástól független szempont szerint tárják föl. Bár az osztályozó is-
mérvek elrendezése a fő- és segédtáblázatokban, illetve a szakterületi alosztásokban 
is hierarchikus, annak minden előnyével (pl. rendezettség) és hátrányával (pl. eltérés 
a valóságtól, logikai következetlenség). De egyértelműen kiemeli a többi osztályozás 
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közül a téma elemző föltárását a rendszerben adott szempontok szerint, ami sok te-
kintetben előlegezi a fazettás osztályozásban kiteljesedő elveket.11

A legáltalánosabban használt tárgyszójegyzék az Egyesült Államok nemzeti 
könyvtárának (Library of Congress – LC) tárgyszójegyzéke, a Library of Congress 
Subject Headings (LCSH). A tárgyszavazás gyakorlata az Egyesült Államokban Charles 
Ammi Cutter (1837–1903) szótárkatalógus szabályzatára épült. Az LC az 1890-es 
évek végétől kezdte el építeni tárgyszójegyzékét, amelynek első kiadása 1914-ben je-
lent meg. A jegyzék kezdetben enumeratív volt, és két relációt használt: a lásd (see) 
és a lásd még (see also). A folyamatos fejlesztések révén – például tematikus, formai, 
földrajzi, idő alosztások alkalmazása – majd a tárgyszavazási szabályzat kidolgozásá-
val12 az 1950-es évekre egyre jobban előtérbe került a tartalom elemző megközelítése. 

Az LC osztályozási rendszerének (Library of Congress Classification – LCC)13 
kidolgozása is az 1890-es évek legvégén kezdődött. Az elsődleges cél meglehetősen 
gyakorlati volt: a könyvtár egyre növekvő gyűjteményének megfelelő föltárása oly 
módon, ami biztosítja a könyvtár szervezetének hatékony működését és az állomány 
jó fizikai elrendezhetőségét. A különböző tudományágak, szakterületek táblázatai az 
1900-as évek elejétől egészen a század közepéig folyamatosan jelentek meg. A már 
kidolgozott táblázatokat a munka közben fölmerült szempontok alapján újra és újra 
átdolgozták, bővítették, aminek következtében a gyűjteményrészeket újra kellett sza-
kozni, akár többször is. Az LCC-t az enumeratív osztályozási rendszerek példájaként 
szokás említeni, bár egyes tudásterületek osztályában használ alosztásokat. Az LCC 
jellemzője, hogy a különböző tudásterületek táblázatai eltérő elvek szerint épültek 
föl, ami az adott területért felelős szervezeti egység önállóságából is következett. Az 
osztályozási rendszer egészét átfogó elvek hiánya mellett általánosan jellemző az osz-
tályozó ismérvek monohierarchikus elrendezése. A hierarchia azonban nem követi 
az alárendelés (szubordináció) szigorú logikai szabályait, sokszor tematikus csopor-
tosítást, illetve aláosztást (szubszumció) valósít meg. 

Henry Evelyn Bliss (1870–1955) alkotta meg a XX. század közepének legelis-
mertebb osztályozását, az ún. Bibliographic Classificationt (BC)14, amely 1940–1953 
között jelent meg. Bliss áttanulmányozta, elemezte kora osztályozási rendszereit, s a 
levont következtetések alapján dolgozta ki az új osztályozást. De nemcsak gyakorlati 
szakember volt, hanem az osztályozáselmélet úttörője, és az ő nevéhez fűződik az 
ismeretszervezés (knowledge organization) fogalmának megalkotása, tartalmának 
meghatározása is. Munkásságából kiemelendő az a gondolat, hogy a könyvtári osztá-
lyozásnak nemcsak koherensnek, átfogónak, logikai elveken alapulónak kell lennie, 
hanem összhangban kell állnia a tudomány rendszereivel. Ahogy a tudomány tükrözi 
a természetet, akképpen kell tükröznie a tudományt a könyvtári osztályozásnak.

Bliss elmélete óriási hatást gyakorolt Siyali Ramamrita Ranganathanra (1892–
1972) a XX. század leginvenciózusabb osztályozási szakemberére, a könyvtártudo-
mány egyik megalapozójára. Ranganathan Kettőspontos Osztályozásában (Colon 
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Classification – CC) egyesítette a nyugati osztályozáselméletet és a hindu világszem-
léletet, továbbá követelménnyé emelte az osztályozás folyamatában az analízist és 
a szintézist. Osztályozása a fogalmi kategóriák elméletéhez áll közel, amely meg-
különbözteti az entitást (Arisztotelésznél ουσíα / szubsztancia) és annak attribútu-
mait. A téma föltárása ún. fazetták szerint történik, amelyek a következők lehetnek: 
Personality (egyediség, a téma fókusza), Matter (tulajdonság, alkotóelem), Energy (fo-
lyamat, tevékenység, hatás), Space (térbeli, földrajzi vonatkozás), Time (időbeli vonat-
kozás). Egy osztályozó ismérv kerülhet a P fazettába, de értelemszerűen bármely más 
fazettába is, attól függően, hogy az adott téma melyik vetületét írja le. Ranganathan 
fazettás osztályozásának újdonságai közül két szempontot ki kell emelni: az egyik, az 
osztályozó ismérvek csoportosítása az adott szakterület legáltalánosabb fogalmai sze-
rint, a másik, az osztályozó ismérvnek az adott témában betöltött szerepének jelölése. 

Összefoglalva megállapítható, hogy általános jelenség az enumertív, mono-
hierar chi kus rendszertől való távolodás. Egyre fontosabbá válik, hogy egy téma leírá-
sát több osztályozó ismérv együttese alkossa. Több ismérv használata azonban fölveti 
a kérdést, hogy az egyes ismérvek mely tartalmi szempontot, a téma mely vetületét 
írják le. A tartalmi reprezentáción belül az ismérvek egymáshoz való viszonyának 
vizsgálata a kutatás új távlatait nyitotta meg. A föltárás során a téma elemzését és sza-
bályozott leírását valamennyi ismertetett eszköz elvárja, bár ennek mértéke és módja 
óriási különbségeket mutat. Az élő tudomány és a könyvtári osztályozás viszonya is 
lényeges kérdés: a könyvtári rendszernek követnie kell-e a tudományok rendszerta-
nát vagy más, például a gyűjtemény vagy a használók gyakorlatias elvárásainak kell 
megfelelnie. Mindez csak aláhúzza az osztályozáselméleti kutatások fontosságát, a 
tartalmi reprezentáció tudományos kutatásának nélkülözhetetlenségét. 

Az információ-visszakeresés

A második világháború után a természettudományos, műszaki szakirodalomnak és 
a kutatási dokumentációnak a feldolgozása és visszakereshetővé tétele a katonai vo-
natkozások miatt elvált a „polgári” fejlesztésektől. Az Egyesült Államokban Bush in-
tenciói szerint az információs technológia, elsősorban pedig a leválogatás gépesítése 
állt a középpontban. A kutatási tevékenységek és a műszaki fejlesztések kormányzati 
támogatása 1950-re intézményesült. Ebben az évben – Bush hathatós közreműködé-
sével – létrejött a National Science Foundation (NSF) az alapkutatások és a mérnöki 
tudományok segítésére. A következő lépést az 1958-as ún. Szputnyik-törvény (Nati-
onal Defense Education Act – NDEA) jelentette, amely az Alap feladatává tette az in-
formációs kutatások szervezését, nevesítve az indexelés, a kivonatkészítés, a fordítás, 
a tudományos információk disszeminálásának, elérhetővé tételének gépesítését.15 

Az információellátás fontosságára ráirányította a figyelmet a Szovjetunió központi 
információs intézetének hatékony működése is, amely döntően járult hozzá a sikeres 
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katonai fejlesztésékhez. Az intézet a tudományos akadémia részeként jött létre 1952-
ben, 1955-től viselte az Össz-szövetségi Tudományos és Műszaki Információs Intézet 
(Всесоюзный институт научной и технической информации – VINITI) nevet. A 
VINITI az egész világról, de különösen a nyugati országokból gyűjtötte és dolgozta föl 
a legfrissebb tudományos és műszaki közleményeket, s látta el információval a szovjet 
fejlesztéseket. A tudományos tájékoztatás magas színvonala, szervezettsége elsősorban 
a kivonatokat készítő, a dokumentációs tevékenységet végző tudósoknak, szakembe-
reknek volt köszönhető, akik nem mindig „önszántukból” vettek részt a munkában. A 
VINITI nemcsak az információellátást biztosította kiadványaival és szolgáltatásaival, 
hanem összefogta az információkezeléssel kapcsolatos kutatásokat is.16 

Az amerikai kutatások első, átütő eredményét Claude Elwood Shannon (1916–
2001) érte el, aki Bush tanítványa volt és munkatársa a fotomechanikus leválogató fej-
lesztésében. Az 1949-ben megjelent műve lefektette a matematikai információelmélet 
alapjait, mérhetővé tette a kommunikációs rendszerek hatékonyságát.17 A hatása óriási 
volt, a tudományok széles köre vette át fogalmait, adaptálta modelljeit. A kommuni-
kációs modellt (adó-csatorna-vevő) például évtizedeken át alkalmazták a könyvtárak 
tájékoztató tevékenységének bemutatására is. Pedig Shannon matematikai elmélete 
nem kapcsolódott az információkereséshez, sem a tudásreprezentációhoz. 

Az információ-visszakeresés (information retrieval) fogalmát 1950-ben Calvin 
Northrup Mooers (1919–1994) határozta meg. A matematikus Mooers a téma szerinti 
visszakeresés gépesítését azzal a frusztrációval indokolta, amelyet a könyvtárak – ki-
vétel nélkül valamennyi – ilyen irányú működése vált ki.18 

Mortimer Taube (1910–1965) dolgozott a washingtoni Kongresszusi Könyvtárban, 
tanított a felsőoktatásban és vezette Oak Ridge National Laboratory dokumentációs rend-
szerének kialakítását. A nevéhez fűződik a dokumentum szövegéből kivont szavakkal való 
indexelés (Uniterm) és az erre alapozott gépi keresés kidolgozása, ami valódi mérföldkő-
nek számít.19 Bár a gépe még lyukkártyákkal működik, de a kulcsszóindex és a visszakere-
sésben a kulcsszavak Boole-operátorokkal való „koordinálása” ma is alkalmazott eljárás.

Hans Peter Luhn (1896–1964) az információs technológia legnagyobb újítója. Ő 
is lyukkártyás gép fejlesztésével kezdte, ahogy Mooers és Taube. Majd olyan gépi inde-
xelési eljárásokat dolgozott ki, amelyek a közlemények címéből, szövegéből vonták ki 
a témára utaló szavakat, mint például a KWIC.20 Lefektette továbbá az automatikus ki-
vonatkészítés alapjait, megfogalmazva, hogy a szövegben szerepelő szavak előfordulási 
gyakorisága és a mondaton belüli relatív helyzete alapján meghatározható és mérhető 
a mondat szignifikanciája.21 Az ő nevéhez fűződik továbbá a szelektív információter-
jesztés (Selective Information Dissemination) elve, amelynek mai megfelelője az RSS.

Az 1950-es évek végén született meg az információkeresés új eszköze a tezau-
rusz.22 A szót visszakereséssel kapcsolatban Mooers használta először, a mai értel-
mezéshez legközelebb Luhn felfogása áll, az elméletének megalapozója pedig Brian 
Campbell Vickery (1928–2009) volt.23 A tezaurusz az ismérvek megnevezését szabályo-
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zottan tartalmazza (homonímia kezelése, szinonimák megadása); jelöli az ismérvek 
közötti logikai kapcsolatokat (pl. nem-faj viszony) és megadja a fogalmi szinteket, a 
tematikai összetartozást; az ismérvek között megadott relációk a gépi keresésben fel-
használhatók (pl. az alárendelt ismérvek keresése); ugyanakkor indexnyelvként poszt-
koordinált; az osztályozási rendszerek felosztási kötöttségei nem érvényesek.24 Először 
a DuPont vegyipari cég használt tezauruszt 1959-ben, 1960-ben jelent meg a Thesaurus 
of Armed Services Technical Information Agency (ASTIA), majd a Chemical Engineering 
Thesaurus az American Institute of Chemical Engineers kiadásában. Mindez jól mu-
tatja, hogy a tezauruszok elsődleges felhasználója az ipari és katonai terület volt.

Eugene Garfield (1925–2017) a tartalmi föltárás gépesíthetőségét kutatva vizsgálta 
a tudományos közlemények hivatkozásait.25 Az általa kifejlesztett hivatkozási index 
azonban az információkeresésnek egy teljesen új dimenzióját nyitotta meg. A hivat-
kozások száma és különösen kapcsolatai (pl. együttidézés, hivatkozási háló) vizsgálata 
nem a tematikus visszakeresést, hanem a bibliometriát újította meg teljesen. Sok évti-
zedes munkásságának eredményei alapvetőek a tudományos teljesítmény mérésében, 
a tudománytérképezésben. Munkásságának korszakos jelentőségét az is bizonyítja, 
hogy számos hivatkozásvizsgáló eljárása előlegezi a webes linkelemző algoritmusokat. 

Gerard Salton (1927–1995) tudományos pályája az 1950-es évek végén indult, de 
a 60-as évektől haláláig folyamatosan jelentkezett munkáival.26 Az általa kidolgozott 
vektortér modell alapján megszülettek azok a számítógépes algoritmusok, amelyek meg 
tudják határozni a szövegek tárgyát és képesek azokat tematikus hasonlóságuk alap-
ján rendezni. Kifejlesztett továbbá egy SMART (System for the Mechanical Analysis and 
Retrieval of Text) nevű információfeldolgozó és -visszakereső rendszert is.27 Az automa-
tikus osztályozásnak nevezett eljárása nem a hagyományos, logikai alapú intellektuális 
művelet. Az osztályba sorolás (klaszterálás) ugyanis nem egy vagy néhány lényeges is-
mérv alapján történik, hanem valamennyi számba vett ismérv figyelembevételével, sőt, 
az egyes ismérvek súlyozhatók is.

A vektortér modell mellett a visszakeresés ún. valószínűségi modellje volt a leg-
nagyobb hatású. Az 1960-as évektől folyó kutatások egyik legkiemelkedőbb alakja Ka-
ren Ida Boalth Spärck Jones (1935–2007) volt. Visszanyúlva Luhn azon elgondolásá-
hoz, amelyben a szavak előfordulási gyakoriságára alapozódik azok szignifikanciája, 
az egyediséget jelölő szavak előfordulását vizsgálta. A legtöbbet idézett matematikai 
eljárása az ún. inverz dokumentumgyakoriság (inverse document frequency), amely  
egy szó egyediségét, specifikusságát a dokumentumban való előfordulási gyakorisá-
gának inverze alapján súlyozza és alkalmazza a visszakeresésben.28 Munkássága az 
1970-es években bontakozik ki, és ma is megkerülhetetlen a gépi információkeresés-
ben, s erős hatása alól nem vonhatta ki magát a könyvtártudomány sem.

A Bush által kitűzött célok tehát teljesültek, a téma szerinti leválogatás, vagy ahogy 
most már általánosan nevezik, az információ-visszakeresés gépesítése megtörtént. Az 
eddig kizárólagosan emberinek tartott intellektuális műveletet, az osztályozást és a szig-
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ni fikancia szerinti sorba rendezést matematikai modellek alapján számítógépek végzik. 
A megszületett eljárások – szövegstatisztikai módszer, vektortér modell, valószínűségi 
modell, hivatkozásmintázatok – egészen az 1990-es évekig meghatározóak. 

A könyvtári osztályozás fejlesztése – útkeresés a tartalmi feltárás területén

Az osztályozásfejlesztés legfontosabb műhelyének az angol Classification Research 
Group (CRG) tekinthető, amely a Royal Society kezdeményezésére jött létre 1952-
ben. A CRG 1955-ben megjelentetett manifesztuma a fazettás osztályozást határozza 
meg mint az információ-visszakeresés alapját.29 A munkát nagyban segítette, hogy a 
NATO, osztályozás kialakítása címén, támogatást adott a csoportnak.30

A CRG tevékenységéhez kapcsolódóan Brian Campbell Vickery (1918–2009) 
kidolgozta a fazettás osztályozás általános elméletét.31 Munkássága átfogta az infor-
mációtudomány szinte valamennyi lényeges területét. Az információfeldolgozás in-
tellektuális és gépi megközelítésének integrációjára törekedett, művei máig vonatkoz-
tatási pontnak számítanak.

Janson Farradane (1906–1989) az információtudomány névadója, 1963-ban 
ilyen címmel hirdette meg egyetemi kurzusát (City University, London).32 Az új meg-
nevezés jelezte, hogy mind a könyvtártudományt, mind a dokumentációt szükséges 
újradefiniálni. Oktatói, kutatói, tudományszervező és szakmai közéletet támogató te-
vékenysége (pl. az Institute of Information Scientist, a Chartered Institute of Library 
and Information Professionals elődszervezetének kezdeményezése) jól mutatja, hogy 
az újradefiniálás fontos mozzanata a „hagyomány” és az információs technológia 
szintézise. Munkásságának fontos része volt egy olyan indexelési rendszer kidolgo-
zása, amelyben az ismérvek közötti relációt operátorokkal lehet jelölni, ezáltal is pon-
tosítva a témát a gépi keresésben.33

A tartalmi ismérvek témán belüli (szintaktikai) relációinak leírása az egyike volt a 
legfontosabb kutatási területnek. Az indexelés szintaktikai kérdéseivel foglalkozók kö-
zül Gardin és Austin munkásságát emeljük ki. Jean-Claude Gardin (1925–2013) vezette 
a francia nemzeti kutatási központ (Centre national de la recherche scientifique – CNRS) 
automatikus dokumentációt kutató szekcióját is. Az 1960-as évek elejére az EURA-
TOM támogatásával kifejlesztett egy Syntagmatic Organization Language (SYNTOL) 
nevű indexelési eljárást, amely sok tekintetben megújította a dokumentációs nyelv 
elméletét.34 Derek William Austin (1921–2001) tevékenyen részt vett a CRG munká-
jában, de legismertebb alkotása a British Library számára kidolgozott indexelési eljá-
rás, amelynek neve Preserved Context Index System (PRECIS).35 A PRECIS célja, hogy 
a tartalmi ismérveknek a dokumentum témájában meglevő viszonyát olyan módon 
írja le, hogy azt a gépi visszakeresés során hasznosítani lehessen. 

Az osztályozási, indexelési rendszerek hatékonyságát vizsgáló kutatások közül 
a Cyril William Cleverdon (1914–1997) vezetésével lezajlottaknak volt a legnagyobb 
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visszhangja. Cleverdon bár angol volt, nem tartozott a CRG-hez, a kutatásait az ame-
rikai NSF támogatta. Az ún. első Cranfieldi jelentés36 négy rendszer – az ETO, a tárgy-
szavazás, a fazettás osztályozás és a UNITERM – hatékonyságát vizsgálta a vissza-
keresésben. Ha kis különbséggel is, a UNITERM teljesített legjobban, míg a fazettás 
osztályozás a legkevésbé jól. Bár a Cranfieldi jelentéseket nagyon sokan kritizálták, 
mégis korszakos jelentőségük volt a rendszerközpontú megközelítés és a rendszer 
értékelésének megalapozása, a relevancia, a teljesség és a pontosság gyakorlati alkal-
mazásával. (Bár Taube a relevanciát pszeudomatematikai mutatónak tartotta.)

A korábban tárgyalt osztályozási rendszerek fejlesztése is folyamatos volt. Az 
ETO megújítása az 1960-as, 70-es években gyorsult föl, s vált az osztályozási rend-
szer talán legsikeresebb időszakává. A nemzetközi együttműködéssel folyó munkála-
tok során modernizálták a tartalmat, hogy minél jobban igazodjon az élő tudomány 
rendszeréhez. Az osztályozásban fokozottan érvényesítették az analitikus-szintetikus 
jelleget, minél többet építve be a fazettás elvekből. Bliss osztályozásának (BC) tovább-
fejlesztésére 1967-ben társaság alakult, amely a CRG deklarálta fazettás, elemző elvek 
szerint dolgozta át a rendszert.37  

Ingetraut Dahlberg (1927–2017) mind az elmélet, mind a gyakorlat oldaláról jól 
ismerte az osztályozás problémáit, számos osztályozási rendszer fejlesztésében vett 
részt38, többek között tagja volt a FID ETO fejlesztésével foglalkozó bizottságának is 
(Revision Committee for the Universal Decimal Classification). Álláspontja szerint az 
osztályozásnak fogalmi szinten kell megvalósulnia, ezért az osztályozási rendszernek 
egyetemes elvek szerint kell fölépülnie, s a rendszerezésnek filozófiai, tudományelmé-
leti alapúnak kell lennie.39 Dahlberg megújította és továbbfejlesztette az osztályozás 
klasszikus elméletét (építve pl. az arisztotelészi kategóriákra), ezzel és a tudomány-
szervező tevékenységével megerősítette a nem gépi, hanem az intellektuális tartalmi 
föltárás helyzetét a tudományos diskurzusokban. 

Jóllehet az információ-visszakereséshez kapcsolódóan vetődött föl a tartalmi 
reprezentáció új eszköze a tezaurusz, de a könyvtári szakemberek gyorsan adaptál-
ták az új „technológiát”. A tezauruszok fejlesztésének óriási támogatást biztosított a 
bibliográfiai adatbázisok kiépítése. Az ipari fejlesztésekhez kapcsolódó tudományok 
tezauruszai mellett sorra jelentek meg más tudományterületek tezauruszai is. Például 
az Education Research Information Center (ERIC), az Egyesült Államok pedagógiai 
adatbázisának tezaurusza 1966-ra készült el. A gépi visszakeresés természetesen a 
többi ellenőrzött szótár fejlesztését is támogatta, de a tezauruszok kiemelkedő jelen-
tőségét az 1970-es években meginduló szabványosítás is bizonyítja.40 A szakirodalmi 
adatbázisokhoz kidolgozott tezauruszok, speciális osztályozások jelentősen erősítet-
ték a tartalmi reprezentáció domén alapú megközelítését is. 

Az áttekintésből jól látható, hogy a könyvtári osztályozások fejlesztésének igen 
fontos iránya volt a hierarchia és a fazettás elrendezés megfelelő egyensúlyának kiala-
kítása. Általánosan elfogadottá vált azon elv, amely a reprezentációt a téma valameny-
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nyi lényeges ismérve szintézisének tekinti. A fejlesztések során arra törekednek, hogy 
az osztályozási rendszereket minél jobban közelítsék az élő tudomány szerkezetéhez. 
Elsősorban a fazettás elvekből kiindulva megszületett az az indexelési eljárás, amely 
reprezentálni kívánta az ismérveknek a dokumentumban meglévő viszonyait, mint-
egy indexelési szintaxis (PRECIS). A korszak útkeresésének része az emberi tudást 
mint egészet egységes elvek szerint elrendező osztályozási rendszerek kialakítása (vö. 
Dahlberg, BC2). De egyre jelentősebbé vált az egyes szakterületek tartalmi reprezen-
tációját biztosító tezauruszok, speciális osztályozások fejlesztése is, ami elsődlegesen 
a bibliográfiai adatbázisok kiépítéséhez kapcsolódott. 

Összegzés helyett

A Shannon és Weaver fázis legnagyobb hozadéka, hogy a tartalmi reprezentáció vala-
mennyi kérdését fölvetette. A tartalmi reprezentáció fejlődési ívét megrajzolva a kiin-
dulás a lényegi ismérv alapján történő besorolás lenne, amely után a több szempont, 
vetület együttes figyelembevételével történő föltárások következnek, majd pedig a 
számítógépes, matematikai modell alapú, akár valamennyi jellemzőt – egyeseket sú-
lyozottan is – számba vevő eljárások. A korszakban többen is keresik arra a kérdésre 
a választ, hogy melyek azok a rendszerező elvek, amelyek az emberi tudás egészében 
érvényesek, amelyek alapján szervezhetők az ismeretek. Vagy nem átfogó elveket kell 
keresni, hanem az egyes tudásterületek, ismeretkörök szerkezetére alapozni a tar-
talmi reprezentációt. Az automatikus osztályozás és referálás, az idézettségi mintá-
zatok és rangsorolás – sokak szerint – elháríthatják Borges vádját az önkényességről 
és pontatlanságról, hiszen a rendezés a szövegből kiindulva matematikai modellek 
alapján történik. De ők még nem ismerhették a PageRank algoritmusokat…

A könyvtár- és információtudomány szakemberei nincsenek egyedül, amikor 
a rendszerezhetőség elveit kutatják. A természettudományokban például a rendsze-
rezés (taxonómia) mindig is alapvető tudományos probléma volt. A könyvtári osz-
tályozás elvei és azok változásai párhuzamba állíthatók az élőlények tudományos 
osztályozásának történetével – hívja föl a figyelmet Hjørland,41 – korunk információ-
tudományának kiemelkedő alakja – Brent Mishler korszakolására hivatkozva. 

Brent Mishler a biológia történetét vizsgálva a következő rendszertani korsza-
kokat különíti el42:

1. Prehisztorikus kor – „folk classification”.
2. Az ókori görögtől Linné taxonómiájáig terjedő időszak – az osztályozás alap-

elve az ún. esszencializmus. A hierarchikus rendszerezés szigorú logikai el-
vek szerint, a leglényegesebb ismertetőjegy alapján történik. A korszak két 
meghatározó alakja Arisztotelész (Kr. e. 384 – Kr. e. 322) és Carl von Linné 
(1707–1778) voltak.
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3. A természet rendszere – a legszélesebb értelemben vett hasonlóság elvére épít, 
amelynek megállapításához több, fontos tulajdonságot is figyelemben vesz. Az 
Antoine-Laurent de Jussieu (1748–1836) kidolgozta módszer hosszú ideig ál-
talánosan elfogadottnak számított.

4. Charles R. Darwin (1809–1882) evolúcióelmélete nem volt a rendszertanra 
alakító hatással egészen az 1950-es évekig – lásd a filogenetikus rendszertan.

5. Numerikus taxonómia (fenetika) – matematikai (számítástechnikai) alapozású 
módszertan. Az 1950-es évek végétől, a 60-as évek elejétől alkalmazzák. Az volt 
az alapelve, hogy lehetőség szerint valamennyi tulajdonság figyelembevételével 
állapítandó meg a hasonlóság és hozandók létre az osztályok (cluster).

6. Filogenetikus rendszertan (kladisztika) – az evolúciós információt hordozó 
ismérvek a taxonómia alapja. Az 1970-es években elismertté váló módszer 
E. H. Willi Henning (1913–1976) leszármazási mintázatokra összpontosító 
elveit követi.

7. Molekuláris filogenetika – a DNS-vizsgálatok módszereire és eredményeire 
támaszkodva az 1980-as évek végétől hozott új rendszertani megközelítést. 

Mishler szerint alapvető változást, paradigmaváltást az esszencializmus, majd a több, 
fontos tulajdonságok szerinti elrendezés, s ezután a filogenetikai alapú taxonómia 
hozott.
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