
I
I A naiau Agne*Babiczky B6ta
I
I

Bevezet6s
az inform6ci6keres6 nyelvek
elm6let6be 6s gyakorlat6ba

(o
UNIVERSITAS KIADO

BUDAPEST, 1998

.'*$l%
"r- Lj'.r

'{41til'i



Eotvos Lorand Tudomanyegyetem
Bolcseszeftudomanyi Kar
Egyetemi 6s foiskolai tankonyv OSZK (OnJvtertu&maryl

r-enxtezan:3 -lt!.f!

Lektorafta:
Szelle B6la

A konw megjeleneset tamogafta:
Nemzeti Kulturalis Alap

OB. Hajdu Agnes, 1998 '

O Babiczky B6la, 1998

tsBN 963 9104 20 5

A kiadesert felel6s az Universitas K0nyvkiad6 vezet6je, Hargittay Emil
Borlt6: Szentes Eva
Keszult a Delta Nyomdeban



I

TARTATOM'EGTZEK

BEVEZETES

1 A TIJDOMANYOK FEJL6D6SE 65 AZ IMORMACIdK
1.1 Az informrci6k tartalmi rn€gktizeut€'se. A dokurnenhrm Ca a nyelv

1.1.1 A tartalmi feltdds szintjei
1.1.2 Feltddsdgi mutat6k
1.1.3 A dokumentum €s a nyelv

1.2 Az informdci6k tdroldsa €s visszakerosdse
1.2.1 Az informdci6 fogalma
1.2.2 Az infomdci6k tdroldsa

1.2.2.1 A hagyomdnyos kttnyvt{d nyilvdntartdsi rcndszerek, a'kataldgusok ...

2 oszrAlYozAs ...
2.1 Az oszt{lyozislogikai 6s matematilqi alapelvei

2.1,1 A fosalom
2.l.l.l A fogalom tarta.lma ds tcrjedelme
2.1.1-2 Akateg6i*.

2.1.2 Az osztily

7

o
9

10
1 l
1 a

16
t'l

2 l
u
u
26
27
28
2a

35
35
35
36
38
38
39
39
40
4l
42
42
43
43

45
45
53
53
))
60
63
71
6f

90

2. 1.2. 1 Mfveletek osztdyokkal
2.1.2.2 A meg$atdrozds szerePeaz osztdlyoziisban

2.1.3 A rel6ci6k

A KONYWAPJ OSZTALYOZAS FOGALMA ES TIPOLoGIAJA
3.1 Osztrlyozdselm€leti iskol6k

3.1.1 Tudomdnyfelosztiison alapuld osztdlyoz.fuok
3.1.2 Nyelv6szeti idnyzat ..........

3.3.1 Az alkalmazott nyelv szerint
3.3.2 A,z oszt{lyoz,Asi m6dszerek szerint
3.3.3 Mdlysdgiik szerint

3.1.3 Astatisztikai iskola ...................... ' .......
A kdnytdri oszt4lyozris cdlja ....................
Az osztrlyozdsi rendszerek, inform{ci6keresd nyelvek tipol6gidja

3.3.5 Tartalmuk szerint
3.3.6 Az automatizdli{s m6rtdke szerint
3.3.7 A felhaszndlds c6lja szednt

A TUDOMANYFEI]OSZTASON ALAPUL6 OSZTALYOZASI RENDSZEREK
TORTENETE
4.1 6kori szakrendszerek
4.2 Kdz€Dkod szakrcnd$zerek

4.2.1 Kitzdpkori tudomdnyfelosztrsi ttirekvesek ..

. 4,4 Osztdlyozdsi rendszerek a 19. szdzad k6zepdtdl napjainkig

4.2.2 Kiiz6pkori kiinyvtdrak szakrerdszerci
4.3 Osztdlyozdsi rendszerek a 15. szdzad v€gdtol a 19. szdzad kdze.peig .,,. :: ..,,.,, " " "'

4.3.1 Osztdlyozdsi rend szerck a 15. szdzad v6gdt6t a 18. szdzad kitzepdig ................
4.3.2 Osztdlyozdsi rcndszerek a 18. szdzad kdzepdt6l a 19. sz6zad kdzepeig .-...-...

4.4.1 Dewey Tizedes osztdlyozdsa



Brown osztdlyoz{si rendszerei .............
Cutter Kilerjeszthet6 Osa{lyoz{sa .,.....,...,..,.
A Library of Congress osztdlyoz{si rendszere
Ranganathan Kettospontos Osztdlyozdsa
BIiss Bibf iogldfi ai Oszt4yoz4sa ..................
Egyetemes Tizedes OsztflyozAs ..-...,...........
4.4.7.1 Az ETO keletkez€se
4.4.7.2 Az E"tO kljtikj,ia
4.4;1.3 Az ETO tlbl{zatainak tfDusai ................
4.4.7.4 A;EIO strukt|'rdja 6s jelzetel6se .................
4.4.7.5 Az ETO feileszt€se €s koGzerfisftdse ............
4.4.7.6 AzEtO efterledCse a vildgon

4.4.8 A szovjet Kttnyvt6ri-Bibliogrdfiai Osztdlyoz{s
4.5
4-6

Osszefoslalds ds kitekintds ..........,......,......

4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7

95
98

104
1 1 3
1
l 3 l
131

134
135
1,tO
151
l q t

156
1,57

r64
164
r66
t6'l
169
170
1'7 4
1.75
176
177
174
1't8
179
180
180
1 8 1
1 8 1
183
183
184
188
190
l o ,

196
198

202
202
2n3
212
213
216
216
217
224

Id6rendi dttekint6s ....,......,.....

5 A NYELVESZETI IRANYZAT KEPVISEI,dI
5.1 A ttrrgyszavas osztAyoz,as es ̂ t&gysz6katal6gusok

5.1.1 A tdrgy$zd kivdlasztdsa
5.1.1.1 A tfcYszdalkol5.1.1.1 A tfgyszdalkotds tartalmi kdvetelm6nyei
5.1.1.2 A tdryyszdalkotds formai szabdlyai

5.1.2 Attrgysz6karil6gusok tipusai €s szerkeszt€se ........................
5.2 Az indexek

5.2.1 Ctmindex
5.5.1.1 KWIC index
5.2.1.2 KWOC index ....

5 .2.2 T{rgyi ill.dex
5.2.2.1 Permutrlt tdryyi index
5.2.2.2 A PRECIS index

5.2.3 Hivatkozdsi index ..........
5.3 Az informdci6keresd tezaurusz

5.3.1 Az informdci6keres6 tezaurusz foealma As alkalmazdsa
5.3.2 A tezauruszkdsdtds menete
5.3.3 A lexikai egysdgek form6ja
5,3.4 A szemantikai egys6gesft€s
5.3.5 A tezauruszcikkek szerkez€te
5.3.6 A tezauusz fel€Dftdse .,..

5.4 A szintaktikus informdci6keres6 nyelvek
5.4.1 A PRECTS

STATISZTIKAI IRAI.{YZAT
6.1 Automatikus osztdlvozds

? FUCGELEK
7.1 Az ETO ldtrejiitte 6s Magyarorszdg
?.2 Az EIO MagyaroNzdgon
7 -3 Az osztddyozls ntflszerei ETO jelzeiekkel

7,3.1 Az ETO ielzetek szerkeszt€se
7.3.2 Az alosztisok haszndlata

7.3,2.1 A sDeci{lis alosztdsok
7.3.2.2 Altaldnos aloszt6sok

7.3.4 A katal6gusba sorolds szabdlyai



IEVEZETES

A kiinyvtdri, dokument6cids 6s informdci6s tevdkenysdgekrc val6 felkdsziil6sben az
inform6ci6keres6 nyelvek tanulmdnyoz6s6nak kiemelked6 fontossdga van. Az infor
mdci6s b6zis o(dnyvgyfijtemeny, foly6iratok, kutatdsi jelentdsek stb.) gyfijtdse'
tdroldsa, nyilvdntartiisa, tartalmi elemzdse, majd az informfcidk felhaszndl6sa szem-
pond{b6l alapvet6 jelent6s6gf az informrici6keres6 nyelvekben val6 elm6leti 6s
gyakorlati jrirtass6g. Ismeretiik a kiinyvtr4rak, dokumentdci6s intdzmdnyek 6s m6s
dokumentumgyfjtem6nyek, valamint adatuirak hat6kony tij6koztal6sdban ndlkiiloz-
hetetlen.

A mfivel6d6s- 6s tudom6nytcirt6net, a ge,zdas6,g- 6s technikattirtdnet tanuls6ga
szerint az inform6ci6k tdrolds6nak 6s a r6juk 6piil6 t6j6koztat6snak a m6dszerei az

dvsziizadok soriin korukat ttikdz6 hatalmas viiltozdson mentek keresztiil, de sz6mos
olyan jellemz6jtik is felismerhet6, amely az emberi gondolkod6s (a fogalomalkot6s
ds a nyelv) maradand6 sajdtossdga.

A gyakorlati c61ok 6s tapasztalatok mellett mi4r a kezdeti korszakokban is el-
m6letileg tiszt6zott fil6z6fiai 6s mridszertani n6zetek fogalmaz6dtak meg. Az infor-
m6ci6keres€s alapja minden korban a rendezettsdg 6s a kezelhet6s6g volt. El6feltdte-
lei a tiirtenelem soriin jelent6sen vdltoztak. A legr6gibb id6szakokban az irodalomban
kialakult tevdkenys6gi formdk, mrifajok, oktatdsi rendszerek' illetve az ezek alapift

k6pez6 tudomiinyfeloszt6si elvek alakitonrik ki a t6j6koztatds cdljdt szolg6ld konyv-
t6; 6s bibliogrdfiai oszt6lyoz6si rendszereket (szakrendszereket), ezeknek az fj kor-

ban klasszikus, szdles kdrben elterjedt m6dszerei fogalmaz6dtak meg. Az osztii-
Iyoz6s titrt6net6ben a 19., majd a 20. szSzad fordul6pontot jelenteft- Kialakult az

inform6ci6keresdst tudomiinyosan me galapoz6 oszt{lyoz6selm6leti kutatds 6s iroda-
lom.

Mindezek a t€nyezik filoz6fiai, logikai, nyelv6szeti, tudomdnyrendszerezdst 6s
tudom6nyszervezdsi elvekkel aliit:imasztva igyekeztek kiivetni a kor mfvel6d6s-

6s tudom6nytdrt6neti fejl6dds6t, s egyben tiiktidek a tudomdny 6s technika halad6-

sdt is.
Az el6bbiekb6l ktivetkez6en jegyzetiink t&gyalja az informdci6k tartalmi meg-

kcizelitds6nek k6rddseit, az osztlyozris logikai €s matematikai alapelveit, a kdnyv-
triri 6s bibliogr6fiai szakrendszerek t(pusait, tisztdzva az ezekkel kapcsolatos alapfo-
galmakat is. A tudomdnyfeloszt6son alaPuld osztfllyozdsi rendszerek (szakrendsze-

iek) fejl6d6stdrt6net6n keresztiil bemutatja a r€gebbi keletkezdsfi szakrendszereket'
ezzel is illusztr6lva a kiilcinb0z6 korokban l6vd tartalmi feltrir6st szolgr{16 rend-
szerek 6talakul6s6t, fejl6dds6t kivdlt6 egyes meghatiiroz6 t6nyez6k (filoz6fiai 6ll6s-
pontok, tudomdnyfejldd6s, oktatdsi rendszer, dokumentumok mennyis6gi 6s min6sd-
gi mutat6i stb.) hat6sdt. R6szletesen ismerteqiik a 19. szdzad v6gdt6l keletkezett
fontosabb, napjainkban is haszn6lt, vagy hat6sdban €rz6kelhetd jelent6s kdnyvtdri
6s bibliogrdfiai szakrendszereket, majd tdrgyaljuk a nyelvi eszkdzcikkel megval6-
sul6 inform6ci6keres6s (tiirgyszavas osztdlyozfs, indexel6si eljdr6sok' tezauruszos
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inform6ci6t6rol6s6s.kercs6s'szintaktikusnyelvek)k6rd6seit,fjabberedmdnyeit6s
alkalmazdsukat a szdmlt6g6pes feldolgoz6sokban.

V6giil egdsz dolgozatunkkal azt a szdvegben tiibbsziir megen ftett t6nyt sze-

rets#ni hanlsrtlyozni, hogy az osztSlyozds az emberi gondolkodds alapformdja' Az

informdci6keres6sattirtdnelembenkialakultelk6pzel6sekben6pprigy6lland6anje.
lenvan,mintmindennapjainkban.Ismereteimeghatdroz6ak€sn6lkiildzhetetleneka
kdnyvtfros 6s informatikus szakemberek szdm6ra' C6lunk, hogy kdnyviink s€gitse

az eirn6leti alapok elsajdtit6sdt 6s felk6szftsen a hat6kony gyakorlati alkalmaz6sra.

A szerzdk



1 A TUDoMANyoK FEJL6DESE fs AZ tNFoRMAct6K

A tudomiiny a term6szet, a tiirsadalom 6s a gondolkodds objektiv risszefiiggdseird.l
szerzetl, igazolhaid ismeretek rendszere. Egyik fontos feladha, hogy kialakitsa 6s
ritgzitse sajdt feldpitdsdt, fogalmai kcizcitt megl6vd' bels6 viszony_ 6s szabiilyrend_
rzcr6. A tudomrinyok fejl6d6se soriin alapvet6en k6t felosztiisi rendszer jiitt l6tre: a
tirgyi Cs a megfigyel6i. (Rdszletesebben a miisodik fejezet bevezet6j6ben.) A meg-
figyeldi feloszt6s jellemz6je, hogy a megfigyelt jelens6g, tudomrinyteriilet nem min_
den ism6rv6t veszi sz6mba, hanem csupdn 

"gyet, 
uugy n6h6nyat emel ki ktiziiliik.

f, megfigyel6i megkdzelit6s m6dszer6t legteljesebb kdvetkezeiess6ggel a kibemeti-
ka alkalmazza. A kitiintetett szempontok a kibemetik 6ban 6ltal6,ban az energra vagy
az inforrn6ci6. Informdci6s fogalomrendszerr6l beszdlve elsdsorban a dolsok szer-
keze6t, szerv ezet€t, mrikrid€si mechanizmusrit vizsg6ljuk

Kalmiir Ldszkj szerint ,,A kibemetika az a tudomi{nyos diszciplina, amely az cin_
szabrilyoz6snak 6s az dnszervez6snek, tovi{bb6 az iniormdci6k ezzel kaDcsolatos
gyfijtds6nek, tdroldsdriak, tovdbbitdsdnak, feldolgoz6srinak 6s felhaszndl;iszinak olyan
iiltaldnos tdrvdnyszenis6geit kutatja, amelyek az cinszabrilyoz6 6s cinszervezd anya_
gi rendszer legkiilcinbciz6bb mozgi{sformr{ja eset6n, u *orgdrfo.-u ,pecifikus moz-
gristdrv€nyeivel egyiittes hatiisban 6rv6nysiilnek.,'

Egyes v6lem6nyek szerint a koriibbi fizikai felfog6ssal szemben a vil6g alkot6_
:]"f"i, 3r anyag €s az energia kiegdsziilnek az informricidv al. Ezt tfimasztja al6
Kalmrir Li4szl6 megfogalmazdsa is.

A tudomrinyok 6s az informrici6 fogalma tehrit nagyon szorosan cisszekapcso-
l6dott a huszadik szdzadta, 6s nem csak a filoz6fi6bin 6s a tudomiinyrendizer_
tanban, hanem szinte valamennyi teriileten. igy egy6ltal6n nem lehet €letlennek
nevezni jelentkez6s6t a filoz6fi{hoz 6s tudom6nyfelosztrishoz oly sok szrillal kap_
csol6d6 kdnyvtdri osztdlyozds tertilet6n, ahol is a feltiirand6, kifeiezendd dokumen-
tum tartalmiit - egy bizonyos megkrizelitds szerint - a sokk al objekttuebb informdci'
fogalmdval cser6lt6k fel.

1 .1 Az informdci6k tartalmi megkiizelft6se. A dokumentum 6s a nyelv

A krinyvtiiri feldolgozrS munkdnak k6t teriiierdr kiildnbdztethetjtik meg:
a) A dokumentumok formai leiriis6t 6s azonositiis6t, ez a iatalogiiill s. illetve a

bibliogrdfiai leiriis feladata.
b) A..dokumentumok tartalmi vagy tfugyi feltiir6s6! mellyel az osztdlyozris fog_

lalkozik.



I A TUDoMANyoK FEIL6DESE Es Az D{FoRMActdK

A k6t ;6sz szorosar cisszefiigg, p6ld6ul n6melyik azonosit6sra szolgril6 jegy k6pes
tartalmat is jellemezni, vagy a ttugyi megkcizelit6s sordn is eljuthatunk a konkrdt
mfiis.

1.1.1 A tartalmi feltiirds szintjei

Tartalmi feltrirdssal tcibb m6dszer, elj6r6s foglalkozik, ezek egyike az oszt lyozts.
Altalr4nos drtelemben az osztdlyoztis mint alapvetd emberi tevdkenyseg, azonos a
val6sdgr6l (a dokumentumrril) alkotott k6ppel, a hat6ssal, amit benniink kelt. Min-
den esetben dsszehasonlitds eddigi ismereteinkkel, 6lm6nyeinkkel. Fontos tehdt,
hogy kijel6ljiik a szfikebb 6rtelemben vett osztiilyozdsi eljrirrisok hely6t a tartalom
feltdrdsdt c€lz6 rendszerekben, illetve, hogy ldssuk a tartalom feltrirrisrinak kiilcinbci-
26 lehetds€geit

Els6 szint a.,pjlliogy6fiai .le!'(i;- szintje, mely a formai azonositiisra szolgril6 je-
gyek cisszess6g6t adja, de ezek ktiziil j6n6hdny k6pviselheti a tartalmat is. P6ldriul a
cim egyes szavai a tartalomra utalnak, a szerzd neve gyakran egy-egy tudomiinyte-
riiletet f6mjelez, a kiad6 a mri tirgyalismddjrir<il adhat informricidt (M6ra, Akad6miai
Kiad6 stb.), a sorozatcfm bmatikus sorozatok eset€ben mutathat tartalmi jegyeket,
de trirgyi informdci6t hordoz a kiad6si 6vszim, a megjegyzds stb. is. Mindemellett a
bibliogr6fiai leiriis csak esetlegesen tiida fel a tartalmat.'

Vtese.d* !U! az t"!]dlyguiq zi41j9, amely bizonyos tartalmi ismereteket 611apit
meg a dokumentumr6l, s azt riividen valamilyen fogalmi ldnccal kifejezi, ezlltal az
informdci6k ritfog6 tartalmi csopoftosft6s6ra alkalmas. Az ism6rvek megjelenhetnek
iisszefoglal6 tiibli{zatokban, tdrgysz6jegyzdkekben stb.

Harmadik szint a referyfu$_ginljq mely cisszefiigg6 sztivegben, tdmdren 6s rd-
viden elmondja (szokdsosan 500-1000 nyomdai n) a dokumentum l6nyeges tartal-
mi jegyeit 6s-lehet6v6 teszi annak eldcint6set, hogy c6lszeni-e tanulmiinyozni a do-
kumentumot.'

A refer6tum rendeltet6se szerint k6tfdle lehet:
a) indikativ (jelad6)
.' Rtividen ismerteti a dokumentum f6 Gmqft es a fontosabb eredm6nyeket.

b) informattv
A referiitum az eredeti dokumentum tanulmiinyoz6s6nak kisebb mdrt6kfi prltlili-
sdra hivatott. Jelentdkeny dokumentumok rdszletesebb fogalmazdst indokolnak.
A figyelemfelkelt6sen ttil a tartalom rdvid ismertet6se is feladata. Ha a szerz6
saj 6t mfv6r6l kdszit rcf er6tumot, dutareferdtumr6l besz€link.
Lz annoqici6 a dokumentum rrivid jellemzese annak tartalma, rendeltetdse, for-

m6ja 6s nyelvi sajritoss6gai alapjrin. A refer6tumt6l els6sorban kisebb terjedelme 6s
saj6tos tartalmi jegyei - viilogat6s elvei, esetleges kritikai elemek, formai 6s nyelvi

' Lrisd MSz 3424-es szabvdnycsaldd.' A dokumentumok referiitumaival ds annotici6ival azMSZ3436-87-es szabvdnv foelalkozik.

t0



I I Az informdci6k tartalmi {negkdzelftese A dokumentum 6s a lyelv

ism€rvek - alapjdn kiildnbtizik. Az annot6ci6 lehet aj6nl6 vagy ismertet6 jellegfi'

teriedelme szokdsosan 500 n.
Negyedik sziry g!!Uliritv4ny-..12!1tje, mely dsszefiigg6- sziivegben minden' az

eredeti-mriben itinyGltariatml jegtet magdban foglal (tdbliizatokat, 6br6kat stb.

is); igy az dsszes eddigi eljdrdst6l kiildnbdz6en k6pes p6tolni 7z eredeti mfivet'- 
A! tito!!\, a legmelyebb f"ltdt6.t ad6 szinten helyezkednek el a szeml6k' Ez egy

analiiikui-izintetikus mfifaj, mely egys6ges vez6relv alapj6n tObb Fasonl6 t6m6jrl

dokumentumot dolgoz fel. A feldolgozott mfiveknek a c6l szempontjdb6l minden

ldnyeges gondolataittizli. ttyen mOOon ir6dnak a dtint6sel6kdszit6s dokumentumai'

a trend-tanulmdnyok, az aktuiilis t6mdk iisszefoglal6 munk6i stb'

Ez a sorrend egyben a feltdrds mdlysdgeinek €s r€szletezeftsegenek szintjet is

megadja.

1.1.2 Feltdrtsigi mutat6k

Egy adott inform6ci6keres6 rendszerben el6rhet6 felti4rtsdg m6rt6kdt a felt6rtsdgi

nri atd a 3a meg, mely a besoroldsi helyek dokumentumonkdntiTildga, mdsd6do-n

az egy leiirisi egys6gre (dokumentumra) es6 ismdrvek sz6mdmak 6daga'

- ismdrvek (el€r6si helYek) szdma
Feltdrts6g = _--'-

EzzeL nern min6slthet6k azok z tijekoztatdsi eszktiziik (szintek), ahol a feldol-

gozris eredm6nye dsszefiigg6 szdveg Gefen4tum, tiimiiritv6ny, kivonat stb')' Ere az

;setre SENKo, az IBM fejleszt6 mdmdke dolgozott ki egy mutat6t:

t<imdrftds szavainak sziima
Feltrirts6g, =

eredeti sziiveg szavainak sz6ma

ASenkodltall6trehozottviszonysz6mnemutalafeltiir6smin6s6g6re,defigyel.
meztet a l6nyegre, az informrici6tartalomra.

PeRRv65KEt.tt-6d.,"."ezenispr6b6lsegiteni'K6tdrt6kszrimothat6roztak
meg:

a)

K =
az eredeti szdveg relev6ns mondatai - a kivonat relevrins mondatai

az eredeti szdveg relev6ns mondatai

K= a tartalmi kivonat kihagy6si t€nyez6je. Ez a kihagyott relevrins mondatok (in-

form6ci6t hordoz6 mondatoi) arSnydt adja meg az eredeti szriveg informrici6tarta-

lommal b(r<j mondataihoz kiPest.

11



I A TUDoMANYoK FEJL6DESE 6s AZ INFoRMACI6K

0 < K <  1

K max = l, ha a kivonatban nincs releviins mondat.
K min = 0, ha az eredeti szciveg minden informrici6t hordoz6 mondata szerepel a
kivonatban.

b)

7 -
a kivonat nem relevdns mondatainak sziima

a kivonat dsszes mondat6nak sz4ma

Z = a tartalmi kivonat zajt6nyez6je. Ez a kivonat redundanciiijrinak m6rt6k€t hat6-
fozza meg.

Relev6ns informiici6 a k6rdezd szempontj6b6l megfeleld, fontos, l6nyeges, meg_
hatdroz6 informrlcid.

_..Bgdundancia a kcizl€sben l6vd ,,felesleg", rijabb informrici6t nem ad6 e!em, gqrely
n6lkiil azonban a meg6rt6s nehezebb6 viilna; njelb6l rilld rendszer redunOinciiia: 

-

R=l-h h=arendszerha€konysiiga
H = a rendszer 6dagos entr6pirija, bizonytalansrigiinak m6rt6ke.
H a R = 1 ,  h = 0
H a h = 0 ,  R =  1

.Zaj az informdci6k keletkezdse, t&oldsa €s keres6se krizben el6fordul6 eseti aka-
d1!!5 mely v-6ltoz6sokat okoz az informiici6 min6s€gdben dVvagy mennyis6gdben.
(?6ld6ul, ha az olvasott krinyvben hi6nyzik egy oldal, ha az 6r6t 6ppen egy megsz6-
lal6 aut6riaszt6 zavarja meg stb. A komrnunikiici6s csatomiiban mess6riil az inforn6-
ci6, 6s az ad6 dltal ktiz<ilt inform6ci6 nem jut el teljes egdszdben a ve-v6hciz.

1,1.3 A dokumentum 6s a nyelv

A mfvek taftalmdnak kifejez6s€re magdt6l 6rtet6d6en kinr{lkozik a nyelv. Egy tdma
iriint tijekoz6dni kiviin6 szem6ly nyelvi fton hatlrozza meg 6rdekl6d6s6t, a vissza-
keresdsben ez adja az els6 tdmpontot sz6munkra. Az informiici6keresd nyelvek krizris
voniisa, hogy mindegyikiik a term6szetes nyelvb6l ered vagy ezekb6l levezethet6.
A nyelv egy adott, egyezm6nyesen kialakult jelsor ozat halmaza 6s a grammatikai sza-
bdlyok egyiiltese.

A jelekkel 6s a jelrendszerekkel a szemiotika tudom6nya foglalkozik, mely a jel
h6rom tipusrit kiildnbdzteti meg:

1 2

H
h = - - :

logn



1.1 Az informdci6k tartalmi rFegkdzektese. A dokumentum €s a lyelv

- ikon, olyair jel, mely hasonlit a jeliiltre, pl.: festm6ny 6s eredetije.
- szimb6lwn, ahol a jel 6s a jeldlt kdziitt nincs sztiks6gszerd kapcsolat, hanem ez

meg6llapodds, szok6s folyt6n dllanddsult, pl.: bet6 6s hang.
- szimptdma, ahol ajel a jeldlttel kdztis el6forduldsuk r6v6n alakult ki, pl.: ftst 6s

tgz.
A val6s6gos jelek azonban ritkin sorolhat6k be egyszerfen a hiirom csoport egyi-

k6be. Rendszerint :itmeneti jellemz6ket mutatnak.
A jeleknek azon halmazdt, mely egy adott nyelvben megengedett, dbdcdnek ne-

vezziik. A nyelvi jelsorozatok v6ges, rdgzitett halmaza a saitdr. A sz6tdr legkisebb,
iindll6 6rielemmel m6g bir6 eleme, lexikai egys6ge a sz6. A szavakjelent6seinek prob-
ldmfival a szemantika foglalkozik.

A szavak, mondatok informdcirikat hordoznak. A kttzdlhetdsdg 6s a felhaszn6lds
6rdek6ben ezeket valamilyen anyagi hordoz6n nigzitik. A riigzitett iirformrici6k egyik
megjelen6si forrnija a dokumentum.

1 .2 Az informdci6k tirol6sa r6s visszakeres6se

1.2.1 lv informdci6 fogalma

,,Minden t{j6koztatrisi tev6kenys6g c6lja 6s €rtelme az inform6ci6" - irja Ungv6ry Ru-
dolf Az oszttilyoms alapiai c. munkdjriban.' Az, hogy zz informiici6 nemcsak a tdrsa-
dalom, hanem az 6l6vil6g, s6t az anyag sajrida is, a 20. sz. egyik legnagyobb felfe-
dez6se. Ez r4ltal viilnak 6rthet6v€, de kikertilhetetlenn6 is az informrici6 fogalm6nak
tisztdz6sakor a term6szettudom6nyos piirhuzamok'

Az informrici6 azonban filoz6fiai kateg6ria is, az anyag l6tezds6nek egyik tiltal6-
nos 6s els6dleges formdja, akiircsak az energia, tdr 6s id6.

A" tdqfm-6Si9- pllt tudomdnyos fogalgm aa Lijs4gir4! lle4i-!el6a rzu!9le!t- rl9g. K6-
s6bb a hirkcizl6sben kezdt6k alkalmazni. Altal6nos fogalom44 qZS4-ba!.9qn\ q kib!{:
neli!.eli4-dkqldsdvp! y4!,,a4itqi.q!Cyelem az informiicidk dsszetettsdg6r9 6s az-ir6:

lyiltisb?t b-_e!(il!tttt.szerep(rq irr{nyult.
Az informdci1k meghatdroaisdnak alapvet6en h:irom fd teriilete alakult ki :
'!\a 

attribully, mely az inform6ci6tkizar6lag az anyag tulajdonsagak6nt tdrgyal-
ja. (SFoRov, URSUL stb.)

Ene p6lda Bmr-oulN meghatdrozrsa, mely azonban egy kicsit trill6p ezen, s hasz-
n6lja a kommunik6ci6 fogalm6t is:

'Ungvdry Rudoli Az osztdlyozds alapjai: Bevezetds az informdcidkeres6 nyelvek elmeletEbe:
Klsdrteti tankttnyv. Bp. OSZK-KMK. 1982 1l. p.



I A TUDoMANyoK FEJLdDFSE Fs Az rNFoRMAcr6K .

,$z informdci6 kdlcsdniisen egymiisra hat6 objekturnok kommunikdci6j6nak
objektiv tartalma, amely ezen objektumok dllapotr4nak megviiltoztat6siiban nyilv6nul
meg."

.2.,A kibemetikai, mely az informdci6t dnszervez6, rinszabtflyoz6 rendszemek fog-
ja fel. Az informrici6 6s a vezdrl6s kapcsolatiibdl indul ki. flMreNrn," NeuMANt' stb.)

l. A szemiotikailkoncepci6, amely az inform6ci6t a jelt6l elv6laszthatatlan egys6g-
k6nt drtelmezi, els6sorban a szemantikai, t6rsadalmi informiici6t vizsgdlja (LAMSER,
CIGANIK Stb.).

LAl,lsER: ,,Inform6ci6 alan 6rtiink minden olyan jelekben kifej ezett 6llit6st, mely a

\0Z16 €C-e.l_elv_,e,.v,6'1zd\\&a egy afint 6ftelrnezett ;'
Crc.ltur:. ,,Az inform6ci6 bizonyos tdnyekr6l, t6rgyak6l vagy jelens6gekr6l hoz-

zrif6rhet6 formriban megadott ismeret.
Ennek a tertilemek egyik legnagyobb probl6m6ja az informdci6 6s az ismeret

fogalmiinak dsszehasonlitiisa, szefi4.lasztdsa. Ene az egyik legteljesebb kis6rletet
BllluEr.uu tenei

,,Az al6bbiakban a k6t fogalom iisszehasonlitdsrinak egy termdszetesen nem teues
felsoroliisa kcivetkezik :
- az ismeret a 'kcizdlmdnyek' rendszerbe foglalt, rendezett, leiilepedett halmaza,

az informiici6 e tulajdons6gokkal nem rendelkez6 'kciztilm6nyekb6l' dll;
- az ismeretet igaz, a gyakorlat riltal kipr6brilt 'kdzcilm6nyek' teszik ki, az infor-

mricid igazs6ga, hitelessdge nincs ellendrizve: nyersanyag;
- az ismeret elm6letek, tdrvenyek, t6zisek 6s koncepci6k, az informr4ci6: t6nyada-

tok;
- az ismerst a tudomiiny 6s a technika tedilet€hez tartozik, az informrici6t a min-

dennapi 6letben haszniiljuk.
Ugyanakkor m6sok 6ppen forditva Litjtik:
- az informiici6 csiikkenti a rendszer hati{rozatlansdg6t, az ismeret nem drinti ezt a

hatdrozatlans6got;
- Lz ismeret az egydn vagy a ti{rsadalom szi4miira miir ismert valami, az inform6-

ci6 fjdons6got tartalmaz;
- az ismeret szempontjdb6l l6nyegtelen az fjdonsdg mdrt€ke, az inform6ci6 egyen-

16 a metainformdcidval;
- az ismeretekkel szubjektum rendelkezik, informiicitj mindaz, ami valamilyen jel-

formiiban riigzitve a dokumentumokban tal6lhat6;
- ismeret mindaz, amit (a retrospektiv keres6s tdrgyak6nt) a dokumentumbdzisok-

ban t6rolnak, informrici6 a kurrens anyag;
- az informdci6 nem m6s, mint ami kiilcinbcizd fonrisokb6l 6s kiil6nbdz6 form6-

ban 'befuf az agyunkba, 6s ott kdlcsdnhatiist kifejtve alakitja ismeretstrukhir6nkat;

o 
wiener, Norbert: Informdci6, nyelv 6s tdrsadalom = vdlogatott tanulmdnyok. Bp. Gondolat,
7974.762.D.

' Neomann iiinos rnagyat szlffiazlsi matematikus az informdci6t nemcsak a kibemetika, ha-

nem a vildgmindens6g egyik meghatdroz6 alkot6 elem€nek tartotta.
' 

Bhimenau, D. L: Informacia: mif ili real'nost'? = Naudno-technideskea informacia, Ser. 2., 2

sz. 1985. p. l-4. Ref.: Kcimyei Mdrta: Informricid: rnltosz-e vagy valdsdg = Tudomdnyos
Mdszaki TdjCkoztatds 1986. 8. sz. 42U27.p
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1.2 Az informdci6k tdroldsa 6s visszakeresdse

- az informici6 az ismeretek 6s 6rzelmi 6lmdnyek emberek ktiziitti 6tad6sdnak
egyedtili 6s univerz6lis eszkdze."
A legrfltal6nosabban vett informfci6 l6trehozdsdnak, feldolgozdsrinak 6s tdrolis6-

nak mennyisdgi tcirv fnyszerfrslge\t az informrici6elm6let vizsgflja. Ezt gyakran tekin-
tik a kommunikfci6elmdlet, a matematika stb. resz6nek is, de ennek elddnt6se most
nem feladatunk.

C-b!99-Sq4rylt-o.f,l (villamosm6rn6k 6s matematikus) a szazad kdzepen (1948-
1949) megdllapitotta, hogy aziqlqlqdqid y-ala:rulyeLbe!4rpZdlartqlrAoj.cs,itkk9!!0,,v41-
toziis. Ennek a hatrirozatlansdgnak a m6nekq algntrliPia. Ezek alapirin jtz--itt&!.mdgi6
mdrhet6 ds erre Shanon k6t kdpletet iillfton fel:'

ra) speci6lis eset (elkiildniilve csupiin egy esem6nyt vizsg6lunk):

I ,a ,= logr- I=- log2P(A)

Az A esemdny bekrivetkez6s6nek informrici66rt6ke - I(A) - forditottan ardnyos a
bekOvetkez6s val6szinfs6g6vel - P(A) -.

6) 6ltalinos eset (egymdst6l fiiggetlen tiibb esemenyt vizsg6lunk.l:

_ 1  l 1
Hq = pr '  log2:+pr '  log2:+. .  +pn '  log2-= - I  p , '  log2p;

'  
P l  P 2  Y n  , - l

I{q = az egy jelre esd dtlagos inform6ci6, a Shannon-fdle elsdrendri entrdpia. Az entr6-
pia a bizonytalansiig m6rt6ke, vagyis az informricirlhidny. Az inform6ci6 teh6t a bi-
zonytalans6g csrikkent6s6re irdnyul, s ezzel akdmyezet megismer6sdhez jiirul hozz6.
Az entrdpia nem a sztiveg, az egyes jel tulajdons6ga, hanem a jelrendszerd.

Ezt a kdpletet SHANNoN 6s Norbert WIENER egymrist6l ftiggetleniil fedezt6k fel
1948-ban. Teh6t az informr{ci6 nagys6ga az eredetis6g mert6k6t fejezi ki.

Shannon igy ir errdl WEAvERREL ktizcis munkiijukban, A kommunikdci6 mate'
matikai elmdlet€ben:

,,Az ebben az elmeletben kifejtett informr{ci6elv els6 liitdsra ki6br6ndit6nak 6s
furcsiinak tdnik; kidbnindit6nak, mivel nem foglalkozik a jelent6ssel 6s furcsdnak,
mert nem az egyes egyedi tizenetekkel, hanem egy teljes iizenetegyiittes statisztikus
jelleg6vel foglalkozik. Bizan m1g az6rt is, mert ezekben a statisztikus kifejez6sek-
ben a kdt sz6: informticid 6s bizonytalansdg egym s tftsainak bizon)'ulnak.

ligy gondolom azonban, hogy ezek csupdn ideiglenes 6szrev6telek, 6s v6giil is

azt kell mondanunk, hogy ez az analizis tiszta vizet dntdtt a poh6rba, s most tal6n
els6 izben vagyunk felkdsziilve a jelentds val6siigos elm6let6re. A hirkcizl6s mffsza-
ki elm6lete pontosan olyan, mint egy nagyon illedelmes, diszkrdt kisasszony, aki a
tdviratunkat a postiin felveszi. Azaz rlem szentel figyelmet a jelent6snek, legyen zz

' Shannon, Claude Elwood-Weawer, Wanen: A kommunikdcid matematikai elm6lete: Az in-
formdci6elmelet sztiletdse ds tdvlatai. Bp. OMIKK, 1986. 183 p.

' Shannon-weaver: i. m. 40. p.
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1 A TUDoMANyoK FEJL6DESE Es Az INFoRMACI6K

akdr szomoni, ak6r ririimteli, vagy 6ppen kinos. Azonban felk6sztiltnek kell lennie,
hogy minden, asztallhoz 6rkez6 izenetet kezelni tudjon."

WERsIc foglalkoz ott meg zz inform6ci6 fenti szempontokon trili fogalmdval.
Szerinte a t6rgyalt filoz6fiai szempontokon kiviil mdg tovdbbi dt megkiizelit6s le-
hets6ges:'
a) Az inform6ci6 mint tud6s, ismeret, melynek els6sorban a ddntdselmeletben van

szerepe.
b) Az inform6ci6 mint jel, puszta hir, mely tetszes szerinti forriisb6l sz6rmazhat'

s ez alapjrin m:ir maguk a jelek (pl.: az elektromdgneses rezg6sek) is tekinthet6k
informdci6nak.

c) Az inform6cid mint jel (mint hir) jelentdse, tartalma, amelynek els6sorban a nyel-
v6szeti megkcizelit6sben van szerepe.

d) Az inform6ci6 mint hat6s, melyet a vev6re (felhaszn6l6ra) gyakorol, azaz vala-
mit vele kapcsolatban vagy benne megvriltoztat. Ez a meghatdtozis tehdt a kii-
vetkezmdnyeket, a felhaszndl6t ellitja kdzdppontba, s sziiks6gk6ppen ^ tdjekoz-
tatdstudomdny, az informatika stb. kiinduldpontj6v6 vi4lt.

e) Az inform6ci6 mint folyamat, mely azonos a tij6koztat6si tev6kenys6ggel.

1.2.2 Az informici6k tirolisa

A kdnyvt6mak ftgen meg&z€si funkci6ja volt, ma emellett elsdsorban infoim6-
ci6kat gyfijt, t6rol 6s szolgtiltat. Az egyik legnehezebb ezek kdztil a tdrol6s. Ha az

informrici6k trlrol6si rendje megegyezik az 6ket hordoz6 dokumentumokkal' akkor
csak egyf6lek6ppen lebet visszakeresni, pl.: a szerz6i betfrendben tdrolt anyagot
csak szerz6k szerint. Ahhoz, hogy ldbq s1elnpqltlql iS yiS.SZu!efe,s.tt-'t!d.9k !qgy91ek
q{g\umenqqrgk, lq1n6ry1rir kialaljtrisq qzillslget,. vagyis a formai €s tartalmi infor-
hdci6knak el kell v6lniuk az 6ket hordoz6 dokumentumt6l. Az ism6rveket azt6n

*"Vi .*-p"*UOl csoportositlatom. ahrinyfdlekdppen a felhaszniildnak sziiksdges.
illewe aszeiint, hosy a viilasztott informdcidkeres6 nyelv milyen lehetdsdgektt hor-

doi. igy a dokumentumok egy raktiirba. vagyis ̂  dokumenrumtdrba keriilnek. s az

tsneretekb1, informdcihtdrdt al^kit'rnk ki. A visszakereshet6s6g 6rdek6ben a k6t tiir

kdziitt sziikseges a kapcsolat, pl.: ruktfui jelzeL teblazonos(t6 stb.
Az e_gl_ dokumentumr6l tisszegyfjtdtt formai 6s tartalrni ttlqqq!"t cisszess€ge a

ozunogiillrl. e hugyom6nyos visiiakeres6 rendizeiben, a katal6guitan aEunog6
tum fogalm6n a bibliogr6fiai t6telt - nem kizdr6lag a bibliogr6fiai leir6stl -, mig a

sz6mitJg6pe-s. rend.t"t"kben a rekordot 6rtjiik. Altaliban a szurrog6tum l6nyegesen

bdvebb, mint az egyszerfi bibliogri{fiai leir6s 6s osztdlyoziisi jelzet egyiittese, tartal-
mazhat referdtumot, kieg6szit6seket stb.

Az inform6ci6tdr a dokumentumokra vonatkoz6 szurrogdtumok dsszessege. Az

iisszegyfijtdtt inform6ciSkat ktildnboz6 adathordoz6kon tiirolhaduk, ami alapvet6en

'Ungvriry Rudolf: i. m. 13. P.
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l.2,Az informdci6k tdroldsa 6s visszakeres6se

meghatlrozzh. az ism6rvtiir szerkezetet 6s a trirolt inform6ci6k eldrdsi lehetds6geit.
A kdnyvtdri. gyakorlatban alkalmazott adathordoz6k: kataldguskdrtya, perem- 6s
rdslyukkdrtya, mikrofilm 6s mikokrirtya, miigneslemez - esetleg -szalag -, optikai
lemez stb. Az informrici6trir fel6pit6sdt 6s a viilasztott ism6rvhordoz6t els6sorban a
keresdsi 6s informiicirjs ig€nyek hatfuozzdk meg. Szerencsdre a file-ra (valamilyen
szempontb6l dsszetartozd rekordok, t€telek dsszesdge) vonatkoz6 ismeretek lehet6-
v6 teszik, hogy az oszt{lyozisi rcndszer, informdci6keres6 nyelv, katal6gus, mutatd
stb. fogalmakat egys6ges szempontb6l tdrgyaljuk.

Ha a tdroldskor ism6rveket rendeliink a dokumentumhoz, direkt tdrokisnil, ha az
ismdrvekhez rendeljiik a dokumentumokat, inverz vagy invendh tdroldsnil be-
sz6liink.r0 Altaldban a lestdbb informiici6s ti{r mindket t6rol6si m6dot alkalmazza.

A tiirol6s szrr-\9zel6! 4Japv9!69n k6! q?qg1p-oplb3,!4!zza !qeg!
a)aa@!l64yegqs jellemz6\912a!Q1\et6legy9n,
b)ryjn6f gyolgabbqnlegyenel6rhet6_9gy_.aqoq!!!nF_!v.
A t6roliisnak logikai 6s fizikai szerkezete van. A logikai strukhirdt elsdsorban a

viilasztolt oszt{lyoz6si rcndsz.er halirozza meg. Az informr{ci6tdr fizikai szerkezete
az ism6rvek logikai rendj6nek 6s fizikai elrendez6s6nek kapcsolatdt adja meg. Kdt
alapvetd t6roldsi szerkezetet kiilcinbdztettink meg: szekvenciilis 6s random. A szek-
venciiilis esetben a trirgyalt egys6gek logikai 6s fizikai sorrendje megegyezik, mig a
random szerkezetben a tiirolt egys6g logikai azonosit6ja 6s fizikai elhelyezked6se
(pl.: cime) kdzdtt van kapcsolat. Szekvenciiilis szerkezet biirmely adatt6rol6n, ran-
dom csak cimezhetfi hordoz6n (pl.: m6gneslemez) alakithat6 ki. Mindk6t tdroldsi
m6dban egyszene csak egy ismdrv alapj6n kereshetiink. Egyszerre tiibb ism6rv
visszakeres6sdt teszik lehet6v6 a komplex tdroliisi szerkezetek, melyek egyik leg-
hat6konyabb fajtdja az invertiilt tiiroliis. Ebben minden olyan ism6rvet egyidejfileg
kereshetek, mely a visszakeresdsben r6szt vehet.

1.2.2.1 A hagyominyos kdnyvtlri nyilvantart6si rendszerelg a katal6gusok

A kdnyvt6rak tdrtdnet6ben az els6 inform6cirSs t6r a katal6gus. A kcinyvek elren-
dez6se, csoportositdsa, osztllyoz1sa a haszniilat biztositr4sa 6rdek6ben kezdetben
csak a kdnyvek elhelyez6si rendj6nek, a kcinyvraktdraknak a visszatiikrriz6s6re szo-
ritkozott. Az6ltal, hogy a rokon tartalmf, azonos tdmakcirbe tartozd kcinyvek egy-
mris mell6 keriiltek, a kdnyvtdrban szakcsoportok jdttek l6tre. Ez vezetetl m6r a
tiirtdnelem kezdeti id6szakaiban a krinyvtdrak szakrendi feldllitds6hoz.

A kcinyvgydjtem6nyek jelent6keny megntiveked6se - fdkdnt a nyomtatott ktinyv
elte{edese utrin - miir nem tette minden esetben c6lszerfv6 a szakcsoportok szerinti
elhelyez6st. Ez a'Ia vezetetl, hogy a kcinyvek tartalom alapjdn val6 csoportositiisa
helyett valamilyen mechanikus elhelyez6st @1.: kurrens szSmozdst) vezettek be 6s a
tartalom szednti csoportosit6s mrir csak a r6luk k6szitett tdrgyi kataldgusban tiikrd-
26d6$.

'o 
Kdmyei Mtrta: Kdnyvtdri osztdlyozds. 1. kdt. Bp. Tanktinyvkiadri, 1990. 90-91. p.
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Az olvas6kat t6j6kozriddsi ig€nyeik alapj6n k6t nagy tlpusba lehet sorolni:
a) az olvas6 valamely riltala ismert mfivet keres, pl.: Konrdd Gyiirgy Az rtijdsziile'

'tds 
melanhilidja vagy Marx Gydrgy E etevali atomok c. munkrijrit.

b) az olvas6 egy 'ltala megjeliilt tdm6r6l, tdrgyr6l meghatiirozott tipusf irodalmat
keres, pl.: a liberalizmussal vagy a Ftild keletkez6s6vel kapcsolatos mdvet.
Az els6 esetben a formai vagy leir6 kataldgus alapjdn tal6lhat6 meg a keresett

dokumentum. A lelr6 katal6gusba a kiv6lasztott besorol6si adatok betfrendj6ben ke-
rtilnek be a bibliogrdfiai t6telek. Ezek a besorol6si adatok a kdve&ez6k: szerz6(k)
vagy testiilet neve, cim ds kcizremfkcid6k neve. A betfirendes lelr6 katal6gus arra ad
vdlaszt, hogy mely szerz6 mely mfve milyen kiaddsban tal6lhatd meg a kcinyvtdr-
ban.

A m6sodik esetben a tdrgyi katal6gus nyfjt segitsdget, mely a katal6gusc6dul6-
kat rlgy rendezi, ho gy az azonos Emaktirbe tartoz6 dokumentumok katal6gust6teleit
azonos osztiilyoz6i kifejez6s, jelzet alatt gyfijti itssze.

A t6rgyi katal6gusok fontosabb tipusai kiilcinbdzd megkdzelit6sek alapjrin:

I. Nyelviik szerint:

Tdrgyi katal6gusok
a) Term6szetes nyelvi alapfak
- Tiszta (rnell6rendel6, klasszikus) trirgyszdkatal6gus
-'Rendszerez6 (alirendel6l tiirgysz6katal6gus

b) Mesters6ges nyelv(ek
- Szisztematikus (szakrendi, rendszerez6, szak-) katal6gus

2. Szerkezetiik szerint :

Tdrgyi katakigusok
a) Tiszta (mell6rendel6 stb.) trirgysz6katal6gus
b) Rendszerez6 t6rgyi katal6gus (szakkatal6gus)
- term6szetes nyelvfi, pl.: rendszerez6 t6rgysz6
- mestersdges nyelvfi, pl.: ETO

A mfi tdrgy6t kifejez6 elnevez6sek (trirgyszavak) betfirendj6ben szerkesztett tfr-
gyi katal6gus a tiszta tdrqyszdkatal'gus.

A fogalmakat mds fogalmakkal val6 kapcsolatuk (hasonl6sdg 6s kiiltinbs6g, ro-
kons6g, aldrendelts6g stb.) alapj6n kialakitott rendben tervszerfien felsorol6 katal6-
gtJS a szisztematikus, rendszerezd, mis szdval a szakkataligus.

A tdjdkoztat6s kdvetelm6nyeinek j6l megfeleld t6rgyi kataldgust egy oszt6lyoz6-
si rendszer alapldn v€gzett osztrflyozdsi munka dnmagdban rn6g nem eredmenyez.
Ezt csak a kdvetkez6 felt6telek betartdsa eset6n lehet el6mi:

1 el6zetesen v6giggondolt katal6gusterv kdszitese,
2. kdvetkezetes kataldgusszerkeszt6 munka,
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b)

c)

d)

1.2 Az informrci6k tdroldsa ds visszakeres€se

3. a szakkatal6gus j6 technikai szerel6se oszt6lapokkal stb.,
4. a szakkatal6gus rendszeres gondoz6sa.
A katalfgustem a ktinyvtdr gyfijtdkcire, rfllomdnyfnak jellege szempontj6b6l ha-

tdtozza meg a szisztematikus tdrgyi katal6gus tartalmdt, szerkeszt6si m6dszereit,
igazodva a haszndl6k igdnyeihez is.

A szakkatal6gus tervdnek elk6szit6sekor a ktivetkezd k6rd6sekben kell diinteni:
A teljes rfllomrinyt mag6ba foglalja-e vagy annak csak meghatiirozott rdszeit.
E k6rd6sben tartalmi 6s formai sajdtoss6gokat is figyelembe kell venni, pl.: fel-
veszik-e a szakkatal6gusba a tankdnyveket, jegyzeteket stb. legyenek-e benne
szdpirodalmi mfi vek stb.
A kdnyvtfu dcinthet az egyes dokumentumtipusoki6l rigy is, hogy azok6l kiiliin
katal6gust k6szit, pl.: foly6iratcikkekr6l, kiildnlenyomatok6l stb.
Gyorsan avul6 irodalom eset€ben, pl.: prospektusok stb. ktiltin szab6lyozni kell
a rendszeres kivondst is.
A katal6gustervben rdgziteni kell az alapelveket, pl.: kiildn olvas6i szakkata-
l6gus eset6ben a vdlogatds, a feltdr6s m6lys6g6nek definfci6it.
A szakkatal6gus terv6nek elk6szit6s6ndl szem eldtt kell tartani, hogy a hasznri-

l6k els6sorban tematikusan keresnek benne, 6s nem els6dleges szempont sziimukra
a hordoz6 dokumentum ti,pusa. Ugyanakkor sziiksdges lehet, hogy egyes dokumen-
tumtipusok tartalmukt6l fiiggetleniil dn6ll6 szakcsoportokban is jelentkezzenek, pl.:
bibliogrr{fi6k, szabv6nyok stb. Ezekre az egyes osztilyoz6si rendszerek kiil6nbdz6
lehetdsdgeket biztositanak.

A szakkatal6gus megtervez6sekor dcintd a c6lnak legjobban megfelel6 osztr4lyo-
z6si rendszer kivdlasztdsa. Az alkalmazott inform6ci6keres6 nyelvvel kapcsolatban
dcinteni kell annak k6s6bbi fejlesztds6r6l, m6dositisdr6l s ezek titemez6s6r6l. A v6-
lasztott oszt1lyozdsi rendszer 6ltal nyfjtott jelzetalkotiisi lehet6s6gek, altemativ osz-
t6lyoz6si m6dok tekintet6ben drinteni kell a kdnyvtiir saj6tos ig6nyeinek megfele-
l6en, hogy az egys6ges 6s kdyetkezetes gyakorlat kialakithat6 legyen. E ddnt6seket
bels6, hrizi szab6lyzatban kell rogzfteni az oszt{lyoz6si munkrit v6gz6k szimdra.

A szakkatal6gusba val6 beosztds kiindul6pontja a szakjelzet, mely kiiliinbtizd
helyekre irhat6 fel a katal6gusc6duliin:

a) a cddula fels6 szegdlydn (bal vagy jobb oldalon),
b) a cimleirds utrin a katal6guscddula aljiin,
c) esetleg a katal6guscedula hdtlapjiin.
Ezeknek a felir6si lehetds6geknek gyakorlati szempontb6l kiiltinbiiz6 eldnyei 6s

hdtrdnyai vannak. A k6nyvtiirak elt6r6 gyakorlatot folytatnak. (Az utols6 lehet6s6g-
gel nem nagyon taldlkozhatunk.)

Az egyes szakrendszerekben a katal6gusc6duliik beosztiisi sonendjdt tdbbnyire
szigorri szab6lyok irjik el6. Ezek a szab6lyok az adott szakrendszerre dptil6 kata-
ldgusban szaros szakrendet eredm'nyeznek. A katal6gusban val6 keresdst a szoros
szakrend 6ltal ldtrehozott linearitds teszi lehet6v6.

A kataltigusterv kiivetkezetes 6s folyamatos 6rvdnyesitdse a szakkatakigus szer-
keszty'sdben val6sul meg. A szakkatal6gus olyan €16 organizmus, mely az osztdlyo-
ziisi munka alapjiin folyamatosan jrin l6tre, 6s haszndlhatdsrigrinak fenntart6sa 6rde-
k6ben iilland6 gondoz6st 6s fejlesztdst ig6nyel. A folyamatos gondozdst a feltiirand6
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dllomriny 6lland6 ndveked6se 6s az irodalomban sziinteleniil jelentkezd rij tartalmak
' teszik siiiksdgess6. Ez utdbbi felt6telezi nemcsak a szakkatal6gus rflland6 szerkesz-

t6s6t, gondoz6s6t, hanem magdnak a szakrendszemek a dinamikus fejlevt€s6t is'

. A 
-szisztematikus 

trirgyi katal6gus szerkesztdse egyben az osz!flyoziisi munka

kcivetkezetess6gdnek, szinvonal6nak ellen6rz6s6t is jelenti. A szakkatal6gus fel6pi-

tdse, fejl6d6se igyittal ftvll6git a ktinyvtrir 6llom6nydnak tartalmi alakul6s6ra, az

6llomdny megoJds6ra. A sz-akkatal6gus haszniflatdval kapcsolatos tapasztalatok

igen soi tanuisrigot jelentenek a kdnyvt6r tdj6koztat6 munkdja sziimiira' visszahat-

hamak a szerzem6nyez6s, a katal6gusszexkeszt6s stb. munkdira is
' A szakkataldgui haszndl6ja sz6mdta a szoros szakrend keveset mond, mert

dtaliiban nem ismeri a besoroliis szab6lyait, 6s jobbdra csupdn az oszt6lapok cim-

z6s6t haszndlja fel a keres6shez. Ez6rt sziimukra teljesen megfelel6 a csoportkepzds

m6dszere. Ennek l6nyege, hogy csak az oszt6lapokon szerepl6 jelzetek 6s cimz6sek

611nak a szakrend adon sonendj6ben, a miig6 helyezett kataldgusc6dul6kon szerepl6

r€szletez6 jelzeteket azonban mdr nem vessziik figyelembe a beoszt6sndl' Azokat a

be6rkez6s ionendjdben, vagy miis rendben, pl.: a mfvek megjelen6sdnek id6rend-

j6ben (vagy forditott id6rendj6ben) helyezziik el. A csoportk6pz6ses szakkatal6gus-

tun 
"gy-"gy 

oszt6lap mtigdtt annak r6szletezetts6gi foka szerint mindig homog6n

tartalriti anyag tal 6lhat6 . F;zt fejezi ki az oszt6lap cimz6se' A csoportk6pzdses szak-

katal6gusban i gondoz6snak ki kell terjednie az oszt6lapok figyelemmel kis6r6sdre'

fj csoportok kialakitli siira stb..A.szakkatahigusokszereldseakiili inbdzdmunkaeszkdzcik6sfogtisokalkalma-

zdsrival fizikaila"g kialakitja mindazt, ami a gyakorlati haszniilhat6sdgot lehet6v6

teszi.
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i

Lz,olztfllyozfis az emberi gondolktd6s alapvel6 fon{i1 Az ember mindig megkis6-

,"1i" i"nd.r"r"rni 6s rendezetten hozz6f6rhet6v6 tenni kora ismeretanyagilt. A meg-

ism"r6s, a fogalomalkotris stb. folyamataiban 6rz6keljtik a kdriiltittiink l6v6 vil6got

l"ff"-rOit iupian u dolgokat iimereteinkhez hasonlitjuk, illetve megkiiltinbciz-

t"titiii Ot"t A ldnyeges isirertet6jegyek egyik saj6toss6ga,. hogy mindig valamilyen

konk6t vonatkozisban ldnyegesek, vagyis a t6rgyaknak, jelens6geknek kiilcinbcizd

vonatkozdsokban m6s-mds ismertet6jegyei fontosak'
Azt a Ioeikai tevdkenysdget, ameiy sor6n a jelens6geket, tdrgyakat hasonl6s6guk

meitete utaijrin egyt"gy'ilqiil(. es kiiliinbs6geik m6rt6ke alapjrin 3lfiittinjtJlf 
eS{1

m6st6l, o s zt dly o zti s n ak neu ezzik H4Ia az oszt6lyoT6s trirgyai egy.kgnyvlrfu dllom6-

' 
Minden tudo4r6nyteriiietnek fontos feladata, hogy kialakitsa 6s rdgz(tse' ille

laOrA-iaOte 6tform6lja sajiit bels6 tisszefiiggdseinek rendszere,t -q3 s!yq1 f9gal4

" Bemal, J. D.: Tudomdny 6s tiirt6nelem. Bp. Gor'dol^t,7963' 421422 p'

" Simonyi Kdroly: A fiziia kultrirtdrt6nete Bp, Gondolat, 1978' 58-70 p'

meghjrtairqzJqiin 6s-szii-b-auetel6n alapszik, melyek a tudom6ny trirgydnak l6nyeges

ir-?;;il;";r*"ii,it. e t"oorninv iiltal kutatott jelenseget egvrndglloj,vfg lt-
szonya 6s logikai kapcsolitai teszik lehet6vd egysdges rendszerek ldtrehoziisiit' me-

iu"tu"n u fo*salmak'ktildnbs€geik 6s hasonl6srigaik alapj6n az riltaliinost6l a Sp'ci-

iit* fA6 f,uirauu migt itarorou hetyet foglalnak el igg.u, elj{qris1, mely egy ilyen

rendszert hoz l6tre, osztrilyozdsna\ 4gvezziik A filoz6fiai tudomdnyrendszerek ket

fJiosriasi moaot ismemek: tiirgyit 6s megfigyel6it'
A tdrgyifelosztd: elv6t Ariiztoteldsz d olgoztaki Metafizika c' mriv6ben "A filo-

z6tia @]n'a tudom6nyl feladata a szubsztancia megismer6se' [ -] A filozdfi6nak

unnyi .err" uun, a-ennyi a srubsrtancidnak van.''Meg kell vizsgdlni a tudomdnyok

ffi6t, unnuk ,i.reit d; fajtdj6t, majd kialakitani a jellemz6k rcndszeftt A rendsze-

|"ii" ^6drt r. uturono.r,igok 6, kllonbciz6s6gek felismer6se' Ennek a m6dszemek

a csricsdt _ Bernal szerint,r - Linn6 rendszere jelenti. Ett6l kezdve a tudomiiny-

rendszerek tiirtdnete a ktilijnbciz6 felosztdsi m6dok tdrtdnete' Mindegyik l6nyeges

t"tosztasi szempontokat 6s kiilcinbiiz6segeket keresett, megpdbdlva i gazodni mag6'

hoz a tudomdnyhoz 6s a val6siighoz is. Ennek a m6dszemek az a h6ft6nya' bogy a

feloszt6si alapok sz6ma vdgtelen sok, ez€rt mindegyik tudomdnyfelosztds kitiintet

"et"it".",l"g 
n6hr{nyat k6;iiliik. igy lemond a-nem kiviilasztott szempontok dltal

nlii1tott, -ai termdszetf rendszerJkr6l. A preferdliison nyugv6 elv Arisztotel6sz

iJgila.ie*t 6vezredekig megoldhatatlan probldmrija volt, ak6rcsak dinamik6ji4ban

feivetett k6rd6sek. Ennek jellemz6je, hogy a feliileti jelens6geket pontosan leirta 6s

rendszerezte, de ez a m6lyre nem iratol6 peripatetikus"mozgiistan a dinamika tudo-

m6nydnak fejl6d6s6t inkdbb gdtolta, mint el6segitette "
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A megfigyeldi felosztds kiteljeseddset a kibernetikdban taldljuk. Jellemzdje, hogy
a feltrirris nem a fogalmat alkot6 valamennyi, esetleg legjellemz6bb ism6rvek alap-
jCn tdrt6nik, hanem p6ld6ul a kibernetika a vizsgr{lt rendszerek csupdn egyik aspek-
tusdt, megkdzelit6si m6djrit veszi figyelembe, viilasztva az energia 6s az informiici6
kiiziil. A kitiintetett szempontok a rendszerek vizsgdlatriban ktizponti helyet foglal-
hatnak el. Ha egy rendszert ilyen kifejezdsekkel irunk le: er6, tcimeg, gyorsuliis, fe-
sziiltsdg, iiramer6ss6g stb., akkor energetikai rendszendl beszdliink, mely a tflhala-
dott arkhimdd6szi rendszerhez tartozik. Ha pedig az informrici6riraml6s, informdci6s
csatorna, csatomasz6less6g, informiici6tanalom stb. kifejez6seket haszndljuk, akkor
informdci6-fogalomrendszerr6l besz6lhetiink, mely a dolgok szerkezet1r6l, szerve'
zEGr6I sz6l, vagyis pascali rendszer. Ilyen 6rtelemben a kibemetika - Csatd Istvdn
nregfogalmazrisdban - az informrici6s szemldlet, a pascali struktrirakutatds tudomii-
nya." A kibemetika fontos t6tele, hogy igen nagy rendszer.vggy bonyolult tdrgy
vizsgdlatiinak eredm6nyei nem fiiggetlenek a megfigyel6t6l.'' Igy a kibemetika, a
rendszerelm6lethez hasonl6an, csak tudomdnyos bizonyitdsiit adja annak, hogy a
megfigyel6 n6z6pontja is lehet felosztrisi alap. Ez a szemldlet miir j6val ezeknek a
tudomdnyoknak a megjelen6se el6tt feltlint pl.: Francis Bacon felosztris6ban, akin6l
az erl.6keze| k6pzelet, 6rtelem h6rmasa hat6rozta meg a tudom6nyrendszert. Ett6l
kezdve piirhuzamosan taldlkozhatunk tdrgyi 6s megfigyel6i tudomdnyfeloszt6sok-
kal egyardnt. Mindkdt rendszerezdsnek jellemz6je a viliig egys6gben val6 kezeldse,
vagyis az egyesb6l, a r6szletekb6l cisszedll az egdsz. A tudomi{nyok, a vil6g ilyen
felosztiisiival a filoz6fia foglalkozik. A filoz6fia c6lja, hogy egysdges elm6letbe
foglalja a vil6g jelensdgeit, kdztiik a tudomrinyokat is. Ilyen m6don egy linedris, ter-
m6szet6b6l kcivetkez6en hierarchikus rendszert kaphatunk, mely tiikrdzi kora isme-
reteit.

A kdnyvek az emberi ismeretek 6s tudom6nyok minden teriiletdr6l meritik t6r-
gyukat. A tartalmak alapj6n tdrtdn6 osztdlyozes kapcsolata nyilv6nval6 a val6s6ggal
6s a tudomdnyok osztiilyoz6s6val (1. dbra). A kdnyvtdri osztiilyoz6sok kiiltinbdzd
mdrt6kben ugyan, de mindig magukon viselt6k a kor tudomi{nyrendszerez6seinek
hatdsait.

A kdnyvt6ri osztdlyozds 6s.a ludomiinyok oszti4lyoziisa kiizdtt ldnlieges elvi 6s
gyakorlati ktil6nbs6gek vannak. Ezdrt nem lehet a tudomdnyok osztdlyoz6s6t6l el-
v6mi, hogy egdsz€ben megoldja a kiinyvtifui oszt'lyozds probldm6it, bdr kets6gte-
Ien, hogy kiiltintisen a hierarchikus rendszereket tdmogathatja.

Elvi kiil6nbs6g, hogy a tudomdnyok osztiilyozdsi4ban a term6szet 6s a triisada-
lom jelens6gei az adott kor tudom6nydnak szinvonal6n krizvetleniil tiikrdz6dnek, a
kOnyvtdri siakrendszerekben, ellenben a dokumentumokban felhalmozddon-es a
kiikinbciz6 korok tudomiinyossdg6t tiikriiz6 ismeretek egyszerre 6s elt6r6 szinteken
jelen&eznek. Az elmrilt korok tudomi{nyos szempontbril el6viilt n6zeteit tartalmaz 6
kcinyvek, dokilnentumok nem helyezhet6k el a tudomiinyok korszerf rendszer6-
bur, csupiin a tudom6nyok tdrtdnetebe sorolhat6k be. .! ktinyvtriri oszt6lyozdsb4n
azonlsan ezek szdmLira is helyet kell biztositani.

'1 
Csat6 Istvdn: A kibemetika. Az informdci6 fonadalma Bp., Kossuth, 1969. 52 p.

'' Ashby, W.Bevezetes a kibernetikdba. Bp., Akaddmiai K., 1972.137-14O. p
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1. dbra: A vahislig tiikrdzddisinek siruija

A tudominyfelosztiis m6dszerei a logikdn alapuln4. Egyes r6szte iletek dsszes-
s6g6b6l fel6piil a tudomdny egdsze. Ebben a feloszfrisban nem lehetnek 6tfed6sek.
Minden fogalomnak csak egy helye van a rendszerben.'T9hii!_e-t9.1_q,s44s {t!rju!3q
A ktinyvt6ri oszt1lyoz(si rendszerben azonban nem kizdrt, hogy egyes fogalmak
tiibb helyen, t6bb vonatkoziisban is szerepeljenek, hiszen igy pontosabban le lehet
frni az adott tartalmat.

A diszciplin6k szerinti tudomdnyfe-l.o- szj6s nelq eldnytis a visszakeres6sben, hisz
rugalmatlan szerkezet€-sem az interdiszciplinr{ris tdmdkat, sem az id6ben viiltoz6
tudom6nyteriileteket nem k6pes j6l leimi. J6l bizonyitja ezt, hogy az 616 6s elterjedt
tudom6nyfelosztiison alapu16 rendszerek igyekeztek oldani merev hierarchikus szer-
kezetiikdn, valamint az rij oszt6lyozrisi rendszerek csak sek6ly hierarchi6t val6si-
tottak meg, s ezeken beliil a fogalmak kategdridit alakitjdk ki, melyeket szabadon
kapcsolhatnak.

A kdnyvtdri osztiilyoziis 6s tudomiinyos oszt{lyozds kozdtt gyako ati kiiliinbsd-
gek is vannak:
a) A tudomrinyok oszt|lyozdsa valamilyen tudom6nyos tanulm6ny formdjriban va-

l6sul meg, mely a tudom6ny tedileteinek 6s fogalmainak kcirtilhatdrolds6val 6s
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meghatdrozdsdval ziirul. A kcinyvtriri szakrendszerek az ismeretek 6s tudom6nyok
jogal_mai1 dq 3?g-kaak, egymriqsal vald dsszefiiggdseir a kdnyvek gyakorlaii osztri-
lyl7g,slt b!?togtcltftilfzatokban fiigzitik, illetve izabrflyrendszerekben adirik meg.

Ul 4_ty-{"rya;iqt .sztalyozdsrinak ;;ak nrtalmi, mddszertani, szervezeti elemei
vann4f: a kclnyvtziri osztdlyoziisnak esetlegesen a dokumentumok fizikai oldaliir.
megjelendsi formeiizit is ki kellfeieznie.

€l e tuOomanyot orit,ilyoi6.,it ..ui tartalmi har6rok zdriaik kiiriil: a kdnvvtiiri osz_
tiilyozdsban dlraldnos, interd iszciplindris, enciklopddikus ds vegyes ranalmf mf_
vek osztiilyozdsrira is gondolni kell.

d) A tudomr{nyok oszt6lyoz6s6nak c6lja elmdleri szempontbdl a tudom6nv feil6_
ddsdnek szdmbavdtele, gyakorlari cdlja pedig a tudomiiny rendszerinek loktairis,
kutat6s)-szervezdse; a kcinyvtriri osztrilyozris gyakorlati cdlja a szakkatal6gus vagy
mds tdj6koztat6si, inform6ci6keresd eszkdz l6trehoz6sa, 6s ennek segits6g6vei a
kutatiisi 6s egydb olvas6i igdnyek gyakorlati tiimogatdsa.

_ {\dnyvtriri osztiilyozeisnak teh6t elsddlegesen gyakorlati c6lja van, 6s a tudo_
manyok osztiilyozds:inak tiikrtizdse csak miisodlagos. eszkciz szereper jdiszik. tMeg_
enrlitenTd, tiogt egt m6sik felosztds szerirlt az informrici6keres6 nyelvek tudomri_
nyokat osztiilyozdk, ismeretkdzvetit6k 6s ismeretszervezdk lehetnek. _ Rdszletesen
3 .3 .7 r€.s2.)

A tdrgyaknak, jelens6geknek tribb olyan tulajdons6guk is lehet, melyek a felosz_
t6s alapj6ul kivdlas zthat6k.IJ Eyanazon tdrgynak, fogalomnak teh6t tObb, cinqagdban _helyes osztdlyoziisa lehets6ges, Ahhoz, hogy megfelel6en osztrilyozzuk a aoGotii-
helyesen kell elemezni a tartalmat, 6s j6l kell ismemi az adon c6lt, az oszt lvoz si
rendszert. az oszrdlyok kdztttti kapcsol<idrisi lehet6sdgeker. Ugyanabban az iniormii_
ci6keres6 nyelvben ragaszkodnunk kell az ism6rvek azonos szempontb6l val6 mee_
viilaszt:isdhoz. merr az osztdlyozds csak igy lesz kcjvetkezetes 6s hiszndlhatd.

- Az oszt'lyozdsnak, Ranganathan 6ra, hi4rom szintjdt _ fogalmi, nyelvi dsjeEe_
felFsi - kiildnbdztetjiik meg. Az ets6 a fogalmak szintje, imikor aV 99214y9afiA
dokumentum trirgydt fogalmakkal hat lrozzuk meg. Mlsodik az elniiiiiiiE sznti",
g n!,elyi qzint, amikor megfelelden pontos elnevezdseket v6lasztunk a fogalmaknal.
A hqrmadik ajelzetelds szintje, amikor egy adott osztdlyoziisi rendszer jelk€szletd-
b6l megrfllapitjuk a dokumentum tarralmdt, r6rgyiit legjobban kifejez6 jeizeteket.

2.1 Az osztilyoz6s logikai 6s matematikai alapelvei
' !  ,  i
' I  .

2.1.1 A fogalom

A fogalom dolgok, jelensdgek legfdbb ismertet6jegyeib6l a tudatban kialakitorr
gondolati formq. A fogalom a val6s6g iiltalinosit6sa 6s absztrakci6ja, a megismer6J-
egyik alapformrija. Az oszt6lyoz6s nindigfogalmi sfkon zajlik.
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2,1 Az os^Ayozislogikai 6s matematikai alapelvei

A logik6ban ismertetdjegyrek hivunk minden olyan jellemz6 voniist, tulajdon-
s6got, amelynek alapjdn valarni felismerhet6, illetve megkiildnbciztethet6. Az is-

mertetdjegyek a jelentds elemei, melyek nemcsak a szavak jelent6s6t 6rtelmezik,
hanem a bonyolult fogalmakb6l egyszerfbbet, az egyszerfbd bonyolultabbat ala-
Krhatnak ki.

A tfugyakat, jelens6geket vizsg6lva azt tapasztaljuk, hogy a l6nyegesnek tekin-

tett ismertet6jegyek nemcsak egy bizonyos t6rgyra vagy jelens6gre, hanem tcibb

t6rgyra 6s jelens6gre is jellemz6k lehetnek. A ktilcinbdz6 dolgok ko?as ismertetd'
jegyei azokat egy oszt6lyba egyesitik, 6s az egy oszt{lyba taftoz6 tdrgyak, jelens6-

gek fogalmainak hasonldsiig6t ttikitzik.
Az egy oszt6lyba hasonl6s6guk alapjdn iisszefoglalt dolgok, azonban egyidejf-

leg olyan mds ismertet6jegyekkel is rendelkeznek amelyek nem fordulnak el6 az

o;fltba tartoz6 minden jelenseg fogalmdban. Ezeket az ism6Neket megki)liinbiiz'

tetd ismertet'jegyeknel< (differentia specifica) nevezziik. A megkiildnbciztet6 is-

mertetojeeriiidplgok kitzdtti kiilitnbs6get tiikrdzik,,6s q? adott osltrilyon beliii a

tov6bbosztdlyoz6s alapjriul.szolg4lhatnak.
A l6nyeges ismertet6jegyek kdziil a kdzds ism6rvek a t6rgyakat egy fcil6rendelt'

i4ltaldnosabb osztdlyba egys6gesitik. Azt a kdzds ismertet6jegyet, mely az adott osz-

t6ly fogatmait m6s oszt6lyok fogalmait6l megkiilcinbdzteti, a nemet tiikrijzd ismer-

t"i6iigr"k nerezztik. Azt a kdzds ismdrvet pedig, amelyik az adott osztdlyon beliil

megkiildnbdzteti a fogalmak egy csoportjiit, afajt tilkriizd ismertetdjegynek r'evez'

ziik.
Az oszt6lyozott fogalmak - ism6rveik szdmdnak v:iltozds6b6l ered6en - egy-

mrissal kcilcsciniis ald- 6s ftil6rendelts6gi viszonyban rillnak. Ez a viszony relativ,

vagyis valamely fogalom nem abszolult drtelemben vett nemfogalom vagy fajfoga-

lom, hanem mindig csak egymdssal kapcsolatos konkr6t vonatkozdsokban Az a

fogalom, amelynek m6s fogalmak vannak alSrendelve, a nemfogalom (genus), az

alitartoz6 fogalom viszont a fajfogalom (speciens). Az al6- 6s f<il6rendelts6gi vi-

szonyban rflkl fogalmak ktiziil azt a fogalmat, mely egy adott fogalomnak kdzvet-

lentli (els6 szinten; van al6rendelve, a tegkdzelebbi fajfogalomnak (genus proxi-

mum) nevezziik.
Kibemetikai szempontb6l a fogalom a kiilvil6gr6l alkotott modell egy eleme,

mely az 6szlelt jelens6gek meghat6rozott oszt6ly6t azonositani k6pes' A mai osz-

tdlyozdselmdleti szakemberek kttziil kiiltint sen IlgqlgUt pAHLBERG fog!4!!oz1tt

-sokat a fogalommal. A kOvetkez6kben 6t id1zzijk:

,,A gondolkodas az elvonatkoztatds 6s az 6ltal6nositiis mliveleteinek segits6g6'r'el

olym6d-on foglalja -tissze egyetlen egys6gbe a tiirgy tulajdons6g6t, hogy ezeknek

egliittese egy mindin mris trirgytdl kiilcinbtjzd, tinrill6 osztdlyt alkot, afogalmat (plj

,tiia nei, pitot b6l -+ dinnye). A dolgok legr{ltaldnosabb szintj6n me&ielen6 osz-

tdlyr6l,-aminek m6r csak az a tulajdonsrlga, hogy 'van', l€lezlk a jelensiS fogalma

alakult ki."
,,Az emberis€g szellemi fejl6d6sdben 6rdekes szerep jut annak a t6nynek, hogy

mindenki adott kcirnyezetben, sajdtos eszmdk ktizdtt sztiletik 6s nevelkedik, saj6t

dlenitja 6s tcirtenete van. [...] Egy ilyen kcirnyezetben - tudatosan vagy 6szrev6tle-

ntil -'kdzds eszm6k alakulnak ki, dltenek formdt, rtigz6dnek a resztvev6k tudatii-
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2 Osrr{Ly(nAs

ban. A hagyomdny6rzds ig6nye embercsoportok kdzcis ismereteit irott vagy szdbeli
tradicidkent meg6rzi. Ismereteink fogalmakkd vdlva dlnek tovribb. Ez a term€szetes
folyamat, amely az embercsdportok ktiziis fogalmi rendszer6t kialakitja..ir

A fogalmi rendszereknek szoros kapcsolata van a tartalmi felt6rrissal:

<--__________+ D

A: fogalmi rendszer tervez6se ds 6pitese
B : tartalmi feltft ds, tartalomleiriis
C: ismeretek meghatfrozdsa, javaslatok megfogalmazdsa
D: fogalmak defini6li4sa, szakkifejez6sek meghatrirozdsa

2.1.1.1 A fogalom tartalma 6s terjedelme

Minden fogalomnak van tartalma 6s terjedelme. A fogalom tartelma - intencil - a
benne 6ltaliinositott dolgok ldnyeges ismertetdjegyeinek d,sszess6ge. A fogalom ter-
jedelme - extenci6 - a benne 6ltal6nositott dolgok dsszessdge.

A fogalom tartalma viszonylagos, mivel az ismertetdjegyek is azok. Ugyanandl
a_{9-l-ogf6!_.mi1q;m6s fogalmunk lehet p6lddul elt6r6 id6pillanatban, m6s ismeret-
anyaggal stb., pl.: kiizdpiskoliban az entr6pia = termodinamikai fogalom, mely az
energia iitalakul6si k6pess6gek jellemzdje; kiinyvtiir szakos egyetemi hallgatd fo-
galma az ent_r6pi6r6l = bizonytalansdg m6rtdke, vagyis az inform6ci6hidny.

A fogalmak krizdtti kapcsolddiisok nehezze tehetik a fogalom tartalmdnak meg-
hatirozdsdt, az ismdrvek 6s ezek egyiittese alkotja a szemantikai mezdt. A tutrtalom
elemz6sekor azokat az ism6rveket kell figyelembe venni, melyek alapjrin a fogalmak
a szemantikai mez6ben egym:ist6l elkiildnithet6k. Ezek a szemantikai jellemzdk vagy

" Dahlberg, Ingetraut: Ismeretszervez€s a kilencvenes €vekben: alapok, probl6mdk, cdlok = T\.r-
domdnyos Mfszaki Tdjekoztatds. 1991. 11. sz.47O. p.
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2.1 Az oszt{lyozds logikai €s matematikai alapelvei

dsszetevdk, melyek egy fogalomra vonatkoztatott egyiittese alkotja a fogalom tar-

talm6t.
A fogalom terjedelme ezzel szemben objektlv \a!eg6ri1' Nagysdga pontosan

megadha:t6. IdOben gs terben nyflt halmaz - ha nem rendelkeznek ezeket szfikit6

isriervettel - , pt.: a szerelmesek fogalm6ba Ad6m 6s Evdt6l Trisztdn 6s Izold6n dt

a j,0v6 valamennyi szerelmes embere beletartozik, fiiggetlentil att6l, hogy hol 6l'

Lissuk be, hogyia az ism6rvek kdziitt a20. szdzad is szerepel, akkor csak a 20'

sziizadi szereliiesek csoportjdt 6rtjiik a fogalmon, s ekkor ez egy id6ben nem nyilt

iisszesseg.
A foialom tartalm6nali megragaddsa az osztl'lyozds helyess6ge szempontjdb6l

diint6. ifogalom tartalmdt alkot6 l6nyeges ismertet6jegyek sziiks6gesek 6s el6gs6-

gesek is-ahi'oz. hogy valamely trirgyat, jelensdget.q k'Oztts ismertetdjegyek alapj6n

lgv aaoii riljalanosiLb csoportba, oiztdlyba sorolhissunk' Az oszt6lyozris soriin fel

tZil ta*ont az osztilyozind6 jelens6glk valamennyi ldnyeges ism6rv6t' melyek

azokat egys6gbe fogtaijrit, tovdbbd mindazon l6nyeges ismertetdjegytiket' melyek

-inO"n iidt iargytO-I, jetens6gtdl megkiilttnbdztetik 6ket' Csak ezzel a m6dszerrel

hat&ozhatjuk meg pontosan a fogalmakat.
A fqga"l-om ierJedehe - tdbb;k kozdtt - azt tiikritzi, hqgy a fogalombS milyen

ta.gyut iu.tornut, ameJyeknek kdztis ismertet6legyeik vannak' A fogalom terjedel-

mJnem azor,os a tdrgyak, jelens6gek egyszerfi felsorolis6val, hanem azoknak a faj-

fogalmaknak az tissiess6ge, melyekbe a fdl6rendelt fogalomban dltal6nositott dol-

gokat foglaltuk akkor, ariikor korduiik valamilyen megkiiltinbiiztetd ismerter6jegy

alapj 6n kiiliinbsdget tettiink.
,t fogatom tt;atma 6s terjedelme-forditottan ariinyos egym6ssal Min€l kevesebb

az ism6iek sz6ma - tehdt 6ltalinosabb a fogalom tartalma - anniil tcibb trfugy, jelen-

s6g tartozik a terjedelmdbe. Titbb kiiliinbdzd dolognak kevesebb az azonos tulaj-

Aoinsdga, ismertei6jegye' Az ism6rvek sz6m6nak ntivel€s6vel egyre kevesebb dolog

tartozi'k majd a fogalo; terjeaetm6be. Folytathatjuk asort akiir a konkrdtig' a meg-

nevez6sig is, pl.: 6l6l6ny - ember - f6rfi - ir6 - N6meth L6szl6'

2.1.1,2 A kateg6riik

Az ismdrvek szrlm6nak n6vel6s6vel vagy csdkkent6s6vel az 6ltalfnositds kiiltinb0z6

iokaira juttratunk. V6gletesen l6tezik oiyan rillapot is, amikor a tartalmat minddssze

esvede; ism€rv hatdrizza meg' Ezeket a fogalmak qt fqga!ryi k4tegtjridknakhivjtk

c1ndoljuk tovdbb! Ha egyeilen ismdrv egy ad'ott fogalom kepet jeliirnilti meg

*an uni.Uun, al'kor ai az iim6rv maga a fogalom' Vagyis a fogalmi kateg6ria cgak

iinmagdval jellemezhet6 fogalom, pl.: anyag, energia, id6, mozg6s, tulajdonsdg stb'

rtii"JJ" r"g"r"t" kttziil a Egfltaidno.abb ii"l"nJ6g, illetve szinonim6ja, a dolog

Egyetlen is.-mertet6jegye, hogy ,,van"' A fogalmi kateg6rift tfl riltaldnosak' de min-

dJn miis fogalom visszavezethetd r6juk. ., - -
Az osztZlyoz6sban fontos szerepet kapnak a szintdn et€g.-6ltal6nosnak tekinthetd

trot t ot"garink. A szakkateg6ri6k a tudomiinyteriiletekhez illeszkednek' fogalmaik
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egy-egy ismeretteriilet legdltal6nosabb fogalmai, pl.: matematika, fizika, biol6gia
stb.

A kateg6ririkb6l levezethetf, de m6g kell6en riltaldnos fogalmakat altgt-egiridk-
,nak hiv juk.

,. ! fu5!!t4!, q tpealmi kateg6ridk olyan alkateg6ri6i, ernglrq\ egy:"gy_g&91q&l
.4lfJqqeq fq4lqrait k6pviselik. Tulajdonk6ppen a feloszt6s egy -peiidlis,TiildnSG
26, el6re rdgzitett szempondait k6pviselik egy adott tudomiinyteriileten. igy alkal-
mazott kategdri6knak is tekinthetdk. Pl.: a kiinyvtiiriigy szakkategdriiin beltil az
anyag kategdririb6l levezetett inform6ci6hordoz6 facetta szerint az risszes doku-
mentumtipus rendszerbe foglalhat6.

A \4!qg_qrdk 6s alkateg6rifik fontos szerepet tdltenek be a gondolkodiisban, se-
gitsdgiikkel rendszereziink, s dpitjiik fel fogalmi rendszeriinket. A kategdniik kiindu-
l6pondai lehetnek az egyes oszt6Iyoz6,si rendszereknek. A tudomrinyfeloszt6son ala-

. pu_16 rerdszerek a szakkateg6rii{kb6l indulnak ki, bdr n6hriiiyuk i fogatmi kategOria-
kat is felhaszni{lja, mdsok fogalmi kateg6riiikra, facetti{kra 6pitik fel osztiflyozdsi
rendszeriiket, pl. Ranganathan.

2.1.2 Az osnily

A fogalom tartalmrinak 6s terjedelmdnek definici6jrib6l kcivetkezik, hogy a fogalom
minden terjedelm€be tartozd dolgot iisszegyrijt (lisd szerelmesek), s miql ilye4, egy
nyilt osszessdg. SREJDER, U. A. szerint a fogalorn a terjedelmdt alkot6 dolgok oszrri-
/yzir kdpviseli. M6sk6ppen az elemek olyan nyflt cisszesege,. melyet krizds, rulajdon-
gdgok, !9gertq16jggyek jeltemezqg! Az osztdlyok el,emei rendqlleznek_az osztzilyra
jg!f9mz6 yalqmen4yi ldnyeges ism€rwel, a kitiintitett szemqntikaj jelleayz6kkel, de
ezen tfl mds megktildnbdztetd ismdrvekkel is. Az oszt6lyon Ueiiiti megtitiltin-
bdztetes ezen eltdrd ism6rvek alapjrin lehets€ges. Ha egy oszt6lyon beliil az elemek
egy csoportja a kitiintetett szemantikai jellemz6k mellett miis ktizds tulajdonsdgok-
kal is rendelkezik, alosztdlyt alkot. Pl.: 6llat I osztdly | - emlds / alosztiily /: orosz-
Lin, kutya, b:ilna stb. A brilna, a kutya 6s az oroszlin mindegyike rendelkezik az 6llat
szemantikai jellemzdin tril kciziis ism6rvekkel, hogy elevensziil6, test6t sz6r fedi,
eml6ibdl tdpldlja kicsinyeit stb. Ezzel az illatok osztrilydn beliil rijabb csoporrot
k€peznek, az emldscik aloszt6lyiit.

2.1.2.1 M(veletek osztiilyokkal

Mind az osztdly, mind a fogalom meghat6rozds6b6l kdvetkezik, hogy rdjuk 6s az
6ket meghat6roz6 ism6rvekre alkalmazhat6k a szimbolikus logika 6s a.matematikai
halmazelmdlet megrillapitrisai.
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A val6sdgr6l fogalmakat alkotunk - amelyek a
tudatunkban tiikrcizddnek - 6s ezeket a fosalma-
kat- rle€neve-z?iik, de a fogal,om aiotai"io es 

-

meghatdroz6. AJrhoz. hogy a tudatunkban meg-
jelsnd foj4m4i=lqzdlhei6'ek. ritvehet6ek tegyi-
dk-;ii kG ges a f;gai om je t ritese - a megnev-zes.
A togalom jeliil6se egy adott jelrendszeiEfr-Feltil
tctrtdnik.

2,7 Az osptdJyozds logikai 6s matematikai alapelvei

a) Logikai appar6tus:
Gottlob FtrEGE, a szimbolikus vagy matematikai logika megalapit6ja sokat foglal_

kozott a fogalom 6s a megnevez6s probl6mrijdval.
val6sdE
6el61t)-

,drin xfiflftr,/ 
-\

lrililrF \r___-/

A E

A matemaJika eszkdzruivel az el6z6ekhez hasonl6 m6don tudunk cisszekapcsolni
fogalmakat. A kcivetkezdkben az osztlly, a fogalom megnevezdsek helyen a hal_
mizt is fogjuk haszndlni, hisz itt egymds szinonlm6inak tekintiiik dket.

Az-. o sztily ozis a fogalmak
ez6rt el kell vonatkoztatni a mef

A fog4lmak _cisszekapcsoli{srira az {gyfievezett
lggik{ ope161o19! hasznrilhat6k. Ezek a kriverke-
z&:

1. fS. Amikor kdt vagy ldbb fogalomban meg-
I6vd azonos ismertetdjegyeket kapcsolok dssze -
logikai szorz6s. Pl.: S€ta (A) ES Ev6s (B) = a k6t
cselekv6st egyszerre v€gzem, teh6t s6ta kdzben
vagy evds kcizben sdtiilok. Venn-diagrammon:
Jele: ,r.

2. VAGY. Amikor kdt vagy tdbb fogalom vala-
. mennyi ismertet6jegyet dsszekapcsolom - logikai
szorzds. PI.: Sera (A) VAGY Ev6s (B) = a k6t
cselekvdst kiilcin vagy egyiitt is v6gezhetem, ha
vannak krizds ismertet6jegyek. (Ebben az esetben
vannak, liisd az els6 pdldrlt.) Venn-diagrammon:
Jele: v

3. DE NEM. Amikor egy vagy tdbb fogalom-
b6l egy vagy tiibb mdsik fogalom ismertetdjegyei-
nek dsszess6g€t kivonom - logikai tagadds vagy
logikai kivonds. Pl.: Seta (A) DE NEM Ev6s (B)
= a kdt teriilel kctztis ismerterd'jegyei nem tartoz-
nak az fj fogalomba, vagyis s6ta kdzben nem
eszem. Venn-diagrammon:
Jele: 

-l

b) Matematikai appar6tus:

fos.lom
6ofcdis)

maEoavrrdt
(eldlds)
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A'halmazt a latifi. dbeqe nagybetdivel, elemeit
kisbetfiivel jeldljiik. V6ges szdmrl halmazok ele-
Ilieit a ktivetkez6 m6don jeldliim:

A = {ar ,  az, . . .aJ

Vdgtelen szdmrl halmaz elemeinek ktizds tulaj-
dons6g6t igy adom meg:

A= lal apozitlv eg€sz szdml

Ha egy adott ism6rv eleme a halmaznak, a ktj-
vetkez6kdppen jeldldm: a€ A.

A a e A jelentdse: az a elem nem elerne A halmaznak.
Ha egy halmaznak nincs eleme, az iires halmaz Jel6l€se: A.
Ket halmaz akkor 6s csak akkor egyenl6, ha minden elemiik azonos.
A=B,ha a€ A 6s ae B, valamint a k6t halrnaz egybeesik - minden eleme

azonos.
Ha egy halmaz magdba foglalja egy m6sik halmaz minden elem6t, akkor a

mdsodik halmaz az els6 halmaz r6szhalm^zdnak tekinthet6.
A3B,haae A 6s ae B, lehetnek val6di r6szhalmazok, de egybe is eshemek.
Az osztdlyozrisban kiiliiniisen fontos a val6di tlszhalmaz definici6ja. Amikor

egy halmaz magdba foglalja egy mrisik halmaz minden elem6t, s az els6nek a

misodik elemein Kviil m6g van mds eleme, akkor val6di r6szhalma:2r61 besz6liink.
A<B,ha ae A 6s ae B,  de van o lyan e lem, iho l  be A 'de be B.

M frv e I e t ek halmazo kkal :

A halmazokkal v6gezhet6 mfveletek megegyeznek az oszt6lyokkal, fogalmak-

kal v6eezhet6 mfiveletekkel.

a) Egysegesit6s, uni6 (ele: ur):
Kdt halmaz egys6gesftds6n azl a halmazt eft'

jiik, melybe a kdt halmaz valamennyi eleme bele-
taftozik.

A u B =  {  a l a e  A [ V A G Y ] a e  B  ]

Venn-diasrammal:

K6t halmaz uni6ja az a halmaz, amelynek
elemei legal6bb az egyik halmaz elemei, pl.: a sv6d nyelvti mfivek 6s az

osztdlyozdselmdlet uni6ja mag6ban foglalja valamennyi sv6d nyelvfi

dokumentumot, valamint az osztdlyozriselm6leti kdnyvek csoportjdt is.

A w B

JU



2,1 Az osztfiyozfls logikai €s matematikai alapelvei

b) Metszet (iele: ^):
Kdt halmaz metszetdn azt a halmazt 6rtjiik,

melynek elemei mindkdt eredeti halmazban meg-
taldlhat6k, teh6t a ktizds elemek halmaz6t.

A n B  = { a l a e A 1 6 5 l  a e  s }

Venn-diagrammal:
Kdt halmaz metszet6t az el6z6 p€lddvzl szern-

l6ltetve a sv6d oszt6lyoz6selmdleti mdvek k6pvi-
selik.

Eldfordulhat, hogy kdt halmaz metszete iires
halmaz, ezt diszjunk halmaznak hivjuk.

A a B = A
Pl.: nincs sv6d osztdlyoziiselm6leti ktinyvem,

hi6ba is keresndm.

c) Kiiliinbs6g (ele: \):
Kdt halmaz kiildnbsegdn azt 6rtjiik, amely egyi-

kiiknek eleme, de nem az a mdsikuknak.

A \ B  = { a l a e  A t D E N E M I a e  B }

Venn diagramrnal:
Vegytik megint a sv6d nyelvfi kcinyvek 6s az

osztdlyozdselm6lettel foglalkoz6 mfivek halmaz6t.
S\O jelenti az dsszes sv6d nyelvfi ktinyvet, kiv6ve
azokat, melyek az oszt{lyoz{selmelettel foglal-
koznak.

Komplementer halmaz k€pz€se
U hamaz jelcilje most az dsszes lehets6ges hal-

maz egyiittesdt, pl.: egy kdny\tdr valamennyi do-
kumentum6t.

Adott egy A halmaz. Au - komplementer hal-
mazU-randzve-=U\A

U-t a matematik6ban referencia halmaznak ne-
vezik, mivel egy adott probl6mriban lehetsdges valamennyi halmazt magdban fog-
lalja.

Vegyiik 6szre, hogy a logikai szorz6s, a metszet viszony kepz6sdvel fogalmain-
kat szrikithediik, specializrilhatjuk; mig a logikai 0sszeadiis, az uni6 segits6g6vel a
tril konkr6t foealmakat dltaldnosabbd tehetiiik.

oo
A/-l  B

3 1



2 OszrALYozAs

2,1.2.2 A meghatiirozis szerepe az osztilyozisban

A meghatdroz6s valamely fogalom tartalmdnak 6rtelmez6s6t jelenti. A meghatdro-
z6sban jelentds szerepiik van a fogalmakat alkot6 l6nyeges ismertetdjegyeknek.

A meghatrirozds tdbb fajtdja ismeretes, s ezek saj6tos szerepet kapnak a ktinyv-
tr{ri oszti4lyoz6sban is. A redlis meghatdrods sfrritve tikrdzi a tudomdnyosan meg-
ismert jelensdg teljesseg6t. Ez adja a fogalmak tartalm6nak legmelyebb feltiir6sdt, a
jelensdget a fogalmak szintjdn ttikd'zi.

A nomindlis meghatdroztis arra a k6rd6sre ad vdlaszt, hogy mely jelens6geket,
t6rgyakat jelOliink egy adott sz6val. Ez a jelens6geket az elnevez6s szintj6n tiikKtzi.
Az oszt6lyoz6sban ennek is fontos szerepe van. (Pl.: Frege hdromszdg!) El6re kell
tisztdzni, hogy az egyes elnevezlseken mit 6rtiink. A nominrilis meghat{rozis az
osztiilyozils szemantikai alapja.

A verbdlis. meghatdro4is csupdn egy idegen sz6 jelent6s6nek nyelvi 6rtelmez6-
s6t jelenti, tehdt nem azonos a nomindlis meghatiiroziissal. Ennek az idegen nyelvf
krinyvek oszt6lyoziisdban 6s az idegen nyelvri osztiilyoz6si rendszerek, tdbl{zatok
haszniilat6ban van jelent6sdge.

A norninrilis 6s verbrilis meghatiirozds oszt6lyoziisban betdlttitt szerepe nyilviin-
val6vd teszi a tudomdnyos terminol6girik fontossdgrit. A szaknyelv, a szaktermino-
l6gia tertiletdn tdj6koztatdst nyfjt6 szdtdrak, lexikonok ugyanrigy hozzdtafioznak az
osztdlyozi4s seg6deszkiizeihez, mint maguk az osztilyozdsi tdblazatok, tdrgysz6-

1e gy zekek, tezauruszok stb.

2.1.3 A relici6k

A rel6ci6 a halmazok vagy egy halmaz elemei ktizdtt megdllapitott kapcsolat. Fo-
gglqi're!4cl6ii - ie[esen anal6g m6don - q f-oga!4qat vagy ism6rvek .lQzptti kap-
csolatokat 6rtjiik. A relSci6 mind a matematikriban, mind a logikdban az alapfogal-
niaik kdz6 tartdZil, ae hasonl6an jelent€keny szerepet tdlt be ̂ z oszttflyoziisban is.
Az 1964.6vi elsinore-i konferencia meg6llapitdsa szerint az os^dlyoz s a fogalmi
egys6gek ktizdtti reldci6k kialakitds6nak m6dszere. Teh6t ilyen 6rtelemben a rel6-
ci6k az oszt6lyoz6s fel6pit6s6t, vdzdt adj dk.

K6t fogalom kdzdtti adott relilci6 jeliil6se:
a R b, vagyis a egy meghatiirozott rel6ci6ban van b-vel (hasonl6an lehetne S, N

stb. rel6ci6bal is).
A reltici6kat csoportosithatjuk a kapcsolatok ir6nya alapjdn: irdnyitott ds irdnyi-

tatlan ttsszeftigg6sekrc.
Iftinyitott r;ssTefilggil; a k6t fogalom kdziitti kdlcsdnos (kdt ir6nyf) kapcsolat

nem azonos, hanem m6s dsszeftiggest k6pvisel. Teh6t nem cser6lhet6k fel.
Irdnyitatlan tisszefiigSis.' a ket fogalom ktiz<itti kapcsolat fordltottja is ugyanazt

az ttsszFgg?st-k6pvise[ vagy csak egyir6nyri kapcsolat van.



2.1 Az osztflyozds logikai 6s matematikai alapelvei

A leefontosabb rel6ci6kat az I . tdbldzatban foglzljuk cissze:

A. k6nyltott reldci6k

\. Generikus reld.ci6:
fdl6 (Ffaldrendelts6gi (A) rel6ci6

2. Szerkezeti reldcid:
eg6sz (TFr6sz (P) rel6ci6

3. Ininyul*Lga (R)-fiiegdsi ge (E):
konkr6t dsszeftggdsek:

okozat--ok
eredm6ny-redet
term6k--el6id6z6
rendeltet6s--eszk0z
tdrgy-alap
kdvetkezm6ny-kiindulds
stb.

4. Ininyltott jellemzd (X):
konkr€t iisszefii g gdsek:

tulajdonsdga
mozg6sa
helye
ideje
anyaga
szemdlyi vona&oz6sa
stb.

rovar-bogiir
a rovar fiil6rendelde a bogrimak
a bog6r aldrendeltje a rovamak

kdnyv-cimoldal
a cimoldal eg6sze a kdnYv
a kdnyv rdsze a clmoldal

forgdcs-forg6csol4s
a forgdcsol6s term6ke a forgdcs
a forgdcs el6id6z6je a forgr{csol6s
vagy:

toll-iri4s
az irds eszktize a toll
a toll rendeltetdse az ir6s
stb.

labda-piros
a labda tulajdons6ga, hogY Piros

l6-vdgta
a 16 mozg6sa a vdgla
stb.

B. Ir6nyitatlan rel6ci6k

1 .

Mds megktizelit6sben ̂ z osztflyozdsban kitiintetett szerepe van az ekvivalencia

6s a rendez6si rel6ci6nak. Az ekvivalencia reltici6 akozds ttlajdons6gokkal rendel-

Ininy itatlan j ellemzf (X ) :
konkr6t dsszefiig96sek:

kdztis fiildrendelt
hason16s69
ellent6t
stb.

Ekvivalencia rekicid :

apa-anya -+ sziil6
madzag-kdt6l
vildgossdg-siitdts6g
stb.

kutya-Hund, kutYa-eb
kiiltinbdz6 nyelvfi alakviiltozatok,
illetve a szinonim6k kiizdtt

JJ
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kez6 fogalmakat gyfijti dssze. Vagvis a szinonimdkat (hasonl6 jelent6sfi szavak) 6s

i"Jiyir"ti.,it":ilmajdnem teljJs'en hasonl6 jelent6sf szavak) egy helyre rendezi'

A rendezdsi rekici6 a fogzlmak elrendezds6ben' az osztllyozdsilendszerek l6t-

*h;;;.ddJ;;*ik szerepeiMivel a rel6ci6knak a szerkezetk6pz6sben van jelent6-

sddtlk ez6rt minden szerkezet miis-miis rendez6si reliici6ra 6piil' Igen eltglf:d1ek

"Ziiilr"""ii"t*iiii* 
;;;;"t"k, melvek a generikus 6s a szerkezeti rel6ci6kra

tn"f;"JJiufiu*", 
tulajdons6gokkal jellemezhetjiik Legfontosabb rcldci tulajdonst-

s;';;;;;;;g;-ii"n".ri" szimmetrikus vagv aszimmetrikus' esv vagv tobb 6r-

t61d, tranzitiv.'i'. 
1)i"ri'ft""tahat6) egy rekici6, ha egy elem egy adott rel6ci6ban dll 6nma-

g6val:
aRa

P6ld6ul a H6dmez6viis6rhelyen sziiletettek halmaza'

liiirrtu (n"m ri"szahat6) egy rel6ci 6'ha az el6z6 azonoss6g nem fll fenn'

2.';;;i;;;;,i;';gv i"ra"io" rt"'" kapcsolatban rfll6 fogalmak sorrendje felcserdl-

het6. Az adon rel6cici oda 6s vissza is igaz'

aRb 6s bRa
P6ld6ulS6ndor6sG6zabar6tok.(S6ndorbar6tjaG6z6nak'€sugyanakkorG6za

is bardtia S6ndomak.)- ";;;;;;;;rk;;;;v reldci6, ha a kapcsolatban rill6 fogalmakat relcser6lve miis

.d;;;;k;;;.k. P6lEiul minden bogilr rovar' de.nem rninden rovar bogiir'

Mesieevezztik, hogy asszimetria esetdn is fenni{llhat a
* -"hf 

g. nn", ae csak akkor' ha a=b

3. Egydrtdkfi egy re1aciO, na egfiolatom mindig csak egyetlen miisik fogalomhoz

kaocsol6dik az adott reliici6ban'
P61d6ul G6za anYja Katalin'
Ttjbbdrtdkri egy re16ci6, ha egy fogalom ttibb fogalomhoz is kapcsolddhat

uevanazzal a reliici6val'-"'p!raati 
u tutvu ftil6rendeltje a h6zidllat 6s az eml6s is'

+. irirzittu .gy telici6' ha fenndll a kcivetkez6 azonossilg:

aRb 6s bRc - aRc
pefaal - 

"t 
fAt alirencleltje a hazi llat' a hazill^t al6rendeltje a kutya' ranzr-

tiulia..t"t,:n ut..l6s alairendilde a kutya is'

A tranzitivit6snak ig"n ronto;-rr"."p" van az osztdlyoziisban. segits6g6vel titb-

u"f.rirtilt iii*."nial6icokat k6pezh#nk (eml6s-h6zi6llat-kutya-spdniel)' A tran-

;,?;;fi;"d"*;il;;J*a""t it'-"t"teuen 6rthet6 az a kordbbi meg6llapit6sunk'

hosv hierarchial6n"o, n"."'* t"n"tikus rel6ci6val 6pithetiink' hanem minden tran-

zitiv rel6ci6va1.
Jellemezziik pdld6ul a generikus rel6ci6t! Vegyiik. A (eml6sFB (h6zi6llat)-

C O.",v"l f"g"f-l*at. eszimr"eiriius' mert B ftil6rendettjS {' 
Ae A aldrendeltje B'

i."ii,'ritutt i, k6t6rtekfi rel6ciJban van B-vel 6s C-vel' mindkett6nek ftil6rendeltje'

ir"rri,rr, -". n toterenaetqe e, c tol6rendeltje A 6s-igaz, hogy c fdl6rendeltje A.

A konkr6t reldci6k b6vebb i"narii 
"t"ia 

- et"t renu."nritd,,oszt6lyozrisi rend-

szerek ismertet6sdnel aAjut meg, hi,' has;6latuk mag6t az osztdlyoz6st jellemzi'
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A kcinyvtrir fogalmrinak v6ltoz6s6val, feladatainak bdviil6s6vel, a technikai lehet6_
s6gek kisz6lesed6s6vel prirhuzamosan vdltozott a konyvt dm oszt6ryoz6s elmdlete 6s
gyakorlata is. lzehetds6g 6q sziiksdg van a kiikinbdzd m6lys6gtr rartalmi feltdrdsok_
ra. Ugyanakftor az osztiilyozeis mdr nem csup6n a dokumentuirok tartalmi felt6r6sdt
jelenti, hanem az informrici6k kiiltinbiiz6 rnegjelen6si alakjainak (cisszefoglaki tar-
talomleiriis, konkft adat, 6bra, eg€sz dokumentum, val6s6gos objektum;tb.) fel_
tdrdsdt 6s hozzdfethetdvd t6tel6t is.

Vriltoztak az oszt{lyozdsi rendszerek l6trehoz6sakor rendelkez6sre rill6 ismere_
tek is. Az iddk sordn hdrom nagy osztrflyoz{selmdleti iskola alakult ki.

3.1 Osztilly ozdselm6leti iskoliik

3. 1.1 Tud-omiinlelosztdson alapu16 osztrilyozdsok

A kiiliinbdz6 kdnyvt6rtipusok, a nagy rillomrinnyal rendelkezd kdnyvtdrak, illerve a
specidlis gytijtdkdrrel rendeikezd int€zn6nyek ldtrejdtte ut6n els6k6nt a tudomriny_
felosztdson alapul6 osztrilyozdsi rendszerek alakulrak ki a 19. szrizad m6sodik fel6-
ben. Tdbbek kcizdtt ez az egyik oka annak, hogy ma is a legelterjedtebbek, ha a fel_
tiirt dokumentummennyis6get vessziik tekintetbe.

. Az irinyzat k1pviseldire jellemz6, hogy a krinyvt iri oszt6lyoz6s alapjdul 6ltal6_
ban-valamilyen filoz6fiai tudomrinyfelosztrist haszndltak, melynek tovdbbosztdlyo_
ziisdt termdszetes logikdval, a klaa;i6s 

-r'ogika 
szabrilyai szerint vdgeztck. Szerke-

.zqtiik 6ppen ez6rt, kiildndsen eleinte, mereven hierarchikus, pl.: Dewey Tizedes
Oszt6lyozdsa,.Cutter Kitedeszt6 Oszt:ilyozdsa. Bro-wn1i*Gndszerei, az Egyetemes
lz9des Oszt{lfoZds, a Library of Congresi rendszere, Ranganathan Kettdspontos
O szt 6l y ozdsi Rendsze-re stb.-. 

Eiek'ai osztSlyoriso-t u rudomdnyok felosztrisdb6l indulnak ki. Mindig egy
adott kor, €s termdszetesen az azt megel6z6 korok dokumentumokban megj-elei3
ism6rveit ti.ikrdzik. A praktikus c6lkitfiz6s krivetkezm6nye, hogy _ elt6r6en a;flo26:
fiai tudomdnyfelosztdsoktdl - a kiinyvtdri osztdlyoziisban ely_egy fogalom ttibb
helyen is .el6fordulhat"-9ary1is segitve a kapcsolatok, a" i.mZiu"l-ponios tgif4er.
A diszciplindk szerinti tagoz6d6s nem kedvez a visszakeresdsnek, ;r;iltd;ta_
kori, hogy sem a feltdrandd informdci6, sem a keres6s megfogalmazdsa nem esik
egybe a rendszer lehet6s6geivel. Ez6rt a kritikai megjegyz6seklelentdkeny r6sze a
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rendszerek rugalmassdgdval kapcsolatban emlit kifog6sokat. Igen neh6ztesen k6pe-
sek p6ld6ul krivetni a tudomdnyok fogalmi rendszerdben bekcivetkezd dlland6 6s
termdszetes v6lt9z6so\4t is. Fejlesztdsiik fd irdaya, hogy a rendszereket a kdtcitt hie-
rarchikus szerkezetb6l facettdk be€pitdsdvel 6s rij j_e[e-16ss39!a-pcsol6si m6dokkal a
rugalmasabbu analitikus-siintetitus ositalyozaS iendiieret< iranyiUa ltitieietesiik
(l6sd ETO, Ranganathan stb.).

3.1.2 Nyelv6szeti irdnyzal

A nyelv6szeti iriinyzat megjelen6se miir a mflt szazad, v'g€n megtdrt6nt, de t6nyle-
ges elterjed6se.-a20- s?i?ad elejet6l jelentekgny. Ettdl kezdve az informdci'keresf
nlelv 4s az oszttilyoztisi rendszer fogalmak szinonimakdnt szerepelnek a tanulmai-
nyokban. Az irlnyzat az osztilyoz6si rendszereket formalizdlt nyelvkdnt kgzeli, igy
a termdszetes nyelvhez hasonl6an van alaktana (morfoltig.li.ja) jelent6stana (sze-
mantik6ja) 6s mondattana (szintaxisa). Ez a felfogds lehet6v6 teszi az informiici6-
keres6 nyelvek probl6m6inak, elm6leti kdrd6seinek egysdges rendszerbe foglal6s6t.

Az informrici6keres6 nyelvek morfoldgitijdba a jelkdszlet probl6miija tartozik.
A jelk6szlet hiirom terrj'lete az 6bec6, a rel6ci6- 6s az elviilaszt6jelek csoportja.

Az dhdcdr6l6s a jelek tipusair6l a 1.1.3 r6szben sz6ltunk. A fogalmi kapcsola-
tok jeldl6sdre szoIg6l6 reldcidjelek nagyon kiiliinbiiz6ek lehetnek: i4sjglq\, rii-vidi-
q6-Se& Aq!6lql!o\, de p61d6ul a generikus rel6ci6t az elrendezds is tiikitzheti -
alr{rendel6 tiirgysz6ldnc, ETO. Az elvdlasztrjjelek szercpe az osztiilyoziisi egys6gek
(elzet, jelzetelem, deszkriptor stb.) elej6nek ds vdgdnek a jelcil6se, 6ltal6ban irds-
jelekkel, pl.: az ETO-ban hriromjegyenkdnt pont; a ti{rgyszavas rendszerekndl vesz-
sz6, pontosvessz6 stb. igy ezek a jelek a fogalmak magasabb szintri - metanyelvi -
lekdpezdsdt v6gzik.

A szdmit6g6pes rendszerek elterjedds6vel a jeleket csoportosithatjnk termindlis
- a feldolgozdskor 6s a megjelenit6skor jelen ldv6 - 6s nemtermiruilis - a feldolgo-
ziiskor igen, de a visszakeres6skor mdr nem megjelen6 -jelekre.

Az informdci6keres6 nyelvek szemantilaijdn a szdkincs 6s az 6rtelmi dsszefiig-
g6sek egyiittes6t 6rtjiik. Ha az osztllyozds az individuum, a min6l pontosabb tarta-
lom leirris6ra trirekszik, akkor az informiici6keres6 nyelvek sz6k6szlet6b6l a szfk,
speciilis fogalmakat haszndljuk. A legspeciilisabb fogalmak tulajdonnevekkel ir-
hat6k le, melyek a legrdgibb szabviinyositott szavak. Olyan fogalmak, melynek ter-
jedelme csup6n egy elem. Az osztdlyoz6sban els6sorban a nevmutat6k keszltdseben
van szerepi.ik. Az tiltaldnos fogalmal< segits6g6vel kialakithatd az osztdlyoziisi rend-
szerek szerkezete (Lisd fogalmi kateg6ririk, szakkateg6riek stb.). Az 6ltallnos 6s a
konkrdt osztdlyoz6 fogalmak kciz6tt helyezkednek el a modifikdto.k. melyek cin-
dll6an nem alkalmasak osztiilyoziisra, dea konkrdt fogalmak tartalmdt m6dosithat-
jdk. Kiildndsen alkalmasak praktikus c6lok megval6sitiisrira. Ezeket, f6k6nt a hie-
rarchikus informfci6keres6 nyelvekn6l, kiilcin csoportba gyrljtik. Ilyenek p6ld6ul az
ETO segddtdbl4zatokban helyetfoglal6 aloszt6sai.
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3.1 Osztdlyoziselm6leti iskoldk

Az infonirdci6keres6 nyelvekben haszndlt szavak funkci6iktdl 6s az 6ket fel-

trasin6l6 oszt6lyoz6ai renA;terekt6l fiigg&n nagion tilttinbdz6ek lehetnek' A leg-

fontosabb infonruicidkere s6 nyelvi szavak:

Sziivegszri: a szcivegben t6nylegesen, villtozatlan alakban el6fordul6 sz6'

Cfmszd: a cimben t6nylegesen el6fordul6 szcivegsz6.
Kutcssz6: az informdci6 l6nyeg6re jellemz6' a tartdmi felt6r6sra alkalmas szdveg-

sz6.
Tdrgysz6: a tartalmat rdviden, titmdren, egy6rtelmfien kifejez6' term6szetes nyel-

ven megfogalmazott szabvrinyo sltott szd.
OeszXriptir: a leg6ltal6nosabb informrici6keres6 nyelvi kifejez6s, niely az infor-

mdci6k feltdr6sdra, tiroliis6ra 6s visszakeres6s6re kcizvetleniil felhaszndlhat6'

Nemdeszkriptor: az inform6ci6k feldolgoz6s6ra 6s keres6s6re kcizvetleniil nem'

csak a vele risszekapcsolt deszkriptor ftj6n vagy annak figyelembev6tel6vel hasz-

n6lhat6 kifejez6s.

Az informiici6keres6 nyelvek az 6ket alkot6 szavakat rendszetbe, szdtdrba (osz-

tlyofrsl tbl zat, tdrgysz6jegyzek, tezauiusz stb.) fqglqljrik Min6l nagyobb sz6-

kincse van a sz6t6mah segits6gdvel ann6l finomabb osztrilyozi{s lehetsdges' Vegyiik

6szre, min6l konkr6tabb egy oszt6lyozdsi fogalom, ann6l nagyobb a vesz6lye annak'

hogy nem egyezik a feltdr;d6, vagy a keresett inform6ci6 l6nyeges ismdrveivel

az infori6ci6keres6 nyelv sz6t6ra nem valamely nyelv hasznifl6inak teljes sz6-

kincs6t iileli fel, hanem annak egy meghat6rozott r6szet, a lexikai egysdgeket; a le-

x€m6k kdpz6s6re 6s cisszekapcsolds6ra szab6lyrendszer 611 rendelkez6sre'

A szavak a sz6t6rb an 6ltal6ban szdcikkekbe rendez6dve taldlhatdk' pl' tezaurusz-

cikk.Asz6cikkekbenaszavakszoros,azinformdci6t6lfiiggetlenkapcsolatrendszer-
ben vannak. Az ezeket a fogalmakat iisszetart6 kapcsolatokat lrtelmi dsszef ggd'

seknek nevezzik. Az informrici6keres6 nyelvek 6rtelmi itsszefiiggdsei a rendszer

szerkezetltk€pz6 rel6ci6k (l6sd 2.1 '3 fejezet).
Az informici6keres6 nyelvek szintaxisa azoknak a szabdlyoknak az dsszessege'

melyekazismerveketliincc6,mondattdszervezik.Segits6gtikkelszerkeszthetjiik
mej a feltiirrisban 6s a keres6sben fontos szerepet j6tsz6 dokumentum- 6s keres6-

k6pet.
Az informici6feltrirris eredm6nye a dokt4r119ry1ymfuQ, mely a dokumentum infor-

mrici6keres6 nyelven kifejezett ism€rveilrqk (iqszess6gg' A keres6s sor6n az osztd-

lyozdshoz hasonl6 m(veleteket kell v6gezni, amikor a kdrddssel kapcsolatos legfon-

tlsabb ism6rveket gldjtjiik dssze, s rendezziik, ennek a tevdkenys6gnek a v6gdn

kialakul a keresdkep. A keresdk6p megalkotrii6nak, illetve a keres6k6p 6s doku-

mentumk6p tisszehasonlitrisrinak mfiv elete a profilszerkesztls' A keresds sor6n a ke-

res6k6pet o doku-"nto-kdphez hasonlitjuk. Ezt a tev6kenys6get alapvet6en befo-

ly6solla a fogalomszenezdsi szint, mely a prekoordin6ltsdg 6s a posz&oordindltsfg

-,inyit nd'1u -"g az adott informdcidkeres6 nyelvre vonatkoz6an' (R6szletesen a

3.3.i r6szben.) N-yilv6nval6, hogy egy diintden prekoordin6lt rendsz'erben a keres6-

k6pet igazitjuk a iokumentumkdphez, mig a posztkoordinrflts6g, elemeit jobban fel-

m,]tat6-reniszerben a dokumentumk6p, az ism6rvlinc alakitdsdra is van lehet6s6g.

A. keresisi strqtdgi(it az ijsszehasonlit6sok mddszerei, s a viflasztiis lehet6s6geinek
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elvi alapjai alkotj6k. Aketes€sr_slr4r6gi4 _cdlj4r.hggy a redund6ns elemek sz6m6nak
mi:r_rl114iCfa csdtkeni€_se mellett legnagyobb sziimrl relev6ns informacirii talfljon.
Az informdci6keres6skor a halmazelmdletb6l ismert losikai 6s a rel6ci6s ooenitoro-
kat ipl.: nagyobb minr. kissebb mint, egyenld stb.) hasz-ndljuk.

A szavak ismdrvl6ncon beliili, az informdci6kt6l fiiggd kapcsolatait a sziiveg-
dsszefiiggdsek szabdlyozzik. A szdvegdsszefiigg6sek jelcilhetnek logikai vagy tar-
talmi kapcsolatot, de utalhatnak az ism6rv fogalrni ldncon beliili, mondatrdszhez ha-
sonl6 szerep6re is.

A ny,elv6szeti irdnyzat fejl6des6ben kiil6nbdz6 fokozatok figyelhet6k meg: tfogy-
szgvas g!1!4blq?4s-i4Jormdcids tezaurusz-szintaktikus nyelvek. A szintaktikus nyel-
vek egyik legfejlettebb rerrdszere a k€r6bb r6szletesen ti{rgyaland6 pRECIS.

3.1.3 A statisztikai iskola

Az ir{myzzt ahtJszadik-szdzad-iitvenes eveiben jelent meg, amikor dltal6nosan elter-
jedt, m6s tudomiinyokhoz hasonl6an, a matemarika szfikebb teriileteinek - matema-
tikai lqgi@, mdtri4:9.l+6]et, matematikai statisztika, matematikai_nye_lv6sz9q.q-b. -
felhaq4l{16 4 4z qqzt{lyAz6_si rendszere-k_e-lm6let6ben 6s gyakorlat6ban. gz eln:F;let
kiinduldpontja, hogy az 9s4!4ly9q4.'f..alada a termdszeqqs nyelv. s ennek a nyelvnek
a statisztikai tdrv6nyszer(s6geit dllapitja meg, s ezek alapjrin hozza lefie oszt'lyait,
a klasztereket. Elterjed6s6hez 6s kialakulisrihoz nagyban hozzijit'tlt a sz6mft6ge-
pe( megjelendse 6s kiilcincisen fejl6d6se, r49[ mg4p-m6r q lzdveges informrici6k
nagy tdmegdt is kezelni k6pes. Az irlnyzat legSelenr6kenyebb k6pvisetO.le a t<esOUU
kiilcin is-6emutatandd automatikus osztdlyozds.

3.2 A kiinyvtdri osztrilyozSs c6lja
]

l . r

A kdnyvtdri oszt6lyozds c6lja az informdciSk 6s hordoz6ik, a dokumentumok vissza-
klresr3i6neli-bizioiitrisa. Ennek eiAetid6dn az nrormacidkeres6 ii:niis2emeti tr6pes-
nek kell lennie egyedi informdci6k leiriisdra, osztiilyok alkordsdra ds a kialakr'rott
halmaZqb..Ls.nlqfyE!-esqtellk6nt vdltozd csoportositds6ra is. Azt qz eszkdzt, melynek
segitsdgdvel az osztAlloz{st v6gezziik,.l6C-tdlyozZii irindszemekl vagy mint littiik,
informdci6keres6 nyelvnek hfvjuk. Ut6bbi kialakulisi ktiriilm6nyei folytdn 6s nyel-
vis6g6bdl ered6en is dltaldnosabbnak, s eltdr6 c6lfnak is felfoghat6 lehetne, de a to-
v6bbiakban egym6s szinonimfinak tekintjiik 6ket. 4Z i!41!y94!gendszer hi{rmas
feladata: az:inlo,rnrip.i6-k_ tatalmdnak teiriisa, rr{roldsa 6s u miiAeg ttitU#iili;t i
visszakeresds bi ztositiiqa.

3 8
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3.3 Az osztdlyozdsi rendszeltk, informdci6keres6 nyelvek tipol6gi6ja

3.3 Az oszt6lvoz6si rendszerek, inform6ci6keresd n
tipol6gi6ja

yelvek

Az inform6ci6keres6 nyelvek az al6bbi szempontok szerint csoportosithat6k:

- alkalmazott nyelv
- oszMlyozdsi mddszerek
- mdlysig vagy konkdts:ig
- szerkezel
- tartalom
- az automatiz6lSs mdrtdke
- a felhasznfl6s c6lja.

3.3,1 Az alkalmazott nyelv szerint

Az alkalmazott nyelv alafl6q,az osztdlyoz6si rendszerek lehetnek term6sze!ej.41'e1-
vi alapfak 6s mesters6ges nyelvre 6ptil6k.

a) A term€lzetes nyelven alapul6kkei r6szre oszthat6k: a szdvegszavasol(a 6s a
szalSlyozott kifej ez6sselbir6kra.

Szi egszavas informdcidkeres6 nyelven azt a rendszer! 6rtjiik, amelyn6l az-osz-
t6lyoz6si kifejez6sek€t vri.4o,zJat4q 46lktil emeljiik ki a dokqlqgllqr-r Jim{ib6l, sz6ve-
g6b6l, pl.- kulcqsz6. El6niiik, hogy az oszt6lyoz6s m6lys6ge megegyezik a doku-
mentumok t6rgyalds6nak m6lys6g6vel.

A sp!41_y9Lo,l!.nyelvrf rendszerekben rdgzitett szabllyrcndszerek -[pt6r9z4-6k meg
a szOatatofai 6s ezek haszrllatdt, pl. t6rgyszavas, des4kriptorqq rcndszerek stb.
A nyelvi szab6lyoz6s c€lja az alaktani 6s jelent6stani egydrtelmfis6g. Segits6gtik-
kel lehetds€g nyflik az eltdr6 sz6alakok egys6gesit6q6lq (pl.: kdnyvtdr-ktinyvtdri-
kdnyvtdrban stb.), a homonlmiik 6s szinonimiik megfelel6 kezel6sdre.

Mindkpt term6szetgs nyelvri tipus el6nye, hogy ktizvetlen kapcsolatban dll az ak-
tuiflis szaknyelvvel. Ez a kapcsolat a m6sodik esetben kev6sb6 szoros. 4 rendszerek
kdnnyen megtanulhat6k 6s haszniilhat6k, hisz 6ltal6ban elegend6 a betfirendet is-
rierni. A betfirendes szerkezet 6s a szavak ftiggetlens6ge kdvetkezt6ben viszonylag
kdnnyf kcivetni a terminol6gi6k, a tudom6nyos eredm6nyek vdltozesdt is. Mind
egyedi infom6ci6k, mind csoportok leirdsdra alkalmasak.

H,6tninyuk, hogy az osztelyoz6si rendszer haszn6l4tdn keresztiil nem kaplnk
semmilyen kdpet a tudom6nyok, adott szakteriilet egeszerc, fel6pit6s6re stb. vonat-
koz6an. Az osztrilyoz6si kifejez6sek egy6rtelmfivd t6tele nagy kdriiltekint6st ig6nyel.
A term€sz€tgs nyelv saj6tossdgaib6l kdve&ez6en az informrici6keres6 nyelv egy
adott nyelvhez, sdt ktjnyvtifuhoz kiitittt.
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b) A mestersiges nyelvfi inforrndci6keresd nyelvek a dokumentumok tartalm6t
k6dokkal, szimb6lumokkal irjrik le, pl. ETO.

Eldnyeik, hogy .a rends?.erek kdnnyen 6ttekinthet6k, a jelzetek egy6rtelmfiek, s
alkalrnasak egyetempg 6s nemzetkdzi os zt6lyoz6sra.

Hdtrdnyaik, hogy a tudomdnyok 6talakul6sait, vdltoziisait nehezen kdpesek kr!-
vetni, a k6dokat 6s az adott strukfiirdt meg kell tanulni, g6pi adatfeldolgozdsra ne-
hdzkesen haszndlhatrik.

3.3,2 lu osrtiiyozdsi m6dszerek szerint

Az oszt6lyozdsr m6dszereket tekintve az osztiilyozdsi rendszerek hierarchikusak 6s
mell6rendel6k lehetnek.

a) A hi-erearchikus rendszerek a,z 9pltilyoland| fogalmakat egyetlen eg6sznek
fogjdk fel, s valamilyen szempont alapjdn rdszekre bSn!j8. A hierarchidt mindig a
legdltal'nosabb fogalomtdl lefel€ 6pitik. Az drtelmi iisszefiiggesek kciziil a tranzitiv
tulajdons6gokkal rendelkezd reldci6kat (generikus, szerkezeti) haszn6ljrik fel a fo-
galmi ldncok kialakit6sdra. (R6szletesen 2.1.3 r6sz.) Az al6- 6s fcil6rendelts6ggel
kialakitott hierarchia-szinteket terminol6giailag is megkiildnbiiztetik egym6st6l. P6l-
d6ul az ETO-ban f6oszt6ly, oszt6ly, aloszt6ly, szakcsoport stb.

A hierarchikls osztrilyozrisi rendszerek 6ltal6ban k6doljrik a term€szetes nyelvf
osztdlyozdsikifejez6seket. El6zetesen kidolgozott osztdlyoziisi tiibldzatokkal rendel-
keznek, melyben hierarchikus szerkezetbe foglaljdk az oszt|lyoz6si kifejezdseket,
jelzeteket. A tdbldzatokhoz rendszerint, a keresds megktinnyit6se 6rdek6ben, betfi-
rendes mutat6t szerkesztenek.

Annak alapjdn, hogy milyen osztilyozdsi m6dszereket haszndlnak, a hierarchi-
kus rendszereknek k6t tipusa van: monohierarchikus 6s polihierarchikus.

Monohierqrchikus (enumerativ) az a rendszer, melyben egy fogalomnak csak

"gye-tlir 
fttfei.".trd"lt fogalma !e-hqt- Tehdt ez a felosztds 

'lineai. 
uugy egy dimen-

zi6s. Ebben a fogalmak csak egyetlen helyen fordulhatnak el6, ez€rt csak egyetlen
szempont alapjrin kdzelithet6k meg. Az enumerativ szakendszerek haszniilata igen
egyszer(: csupiin az osztrflyozand6 mf tartalm6t kell meghatiirozni 6s a tibldzatban
az ezzel legnagyobb hasonl6s6got mutat6 fogalmat, illetve szakjelzetet kell kike-
resni.' 

A szakirodalomban jelentkez6 fj probl6mrik ezeknek a szakrendszereknek is a
kieg6szit6s6t, b6vitds6t teszik sziiks6gess6, ha erre a jelzetel€si m6dszer egydl1alin
Iehet6s6get biztosit, esetleg a r6gi helyet rij szakrendet kell kialakitani. Az enume-
rativ osztdlyozdsi rendszerek fejleszthet6s6ge korl6tozott.

Polihierarchikusnak (analitikus-szintetikusnak) nevezziik azt a rendszert, mely-
ben a fogalomnak tcibb frildrendeltje is lehet. rehdt a feloszuis tcibb djmenzids. Itt
egy-egy fogalom tdbb helyen is el6fordulhat, vagyii tdbb szempont alapj6n kiizelit-
het6 meg. A visszakeres€s hatdsfoka jobb, irrint az el6z6 rendszem6l, a rendszer
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hasznrilata sordn nyert relevdns (megfelel6) informdci6k ardnya nagyobb. T6bldza-
taiban viszonylag kevds dsszetett fogalmat sorolnak fel, ellenben az oszt6lyoz6 sz6-
mi4ra m6dszereket 6s szab6lyokat tartalmaznak. A felsorolt, kategdrir4kba rendezett
elemi fogalmak felhaszndl6sdval nyflik lehetds€g az iisszetett fogalmak k6pz6s6re.
Az elemek logikai kapcsokis6val, kombindliisi lehetds6geivel l6nyegesen nagyobb
szdmri fogalom fejezhetd ki, mint amire egy enumerativ, felsorol6 tiibldzat vdllal-
kozhat.

A mai hierarchikus osztdlyoz6si rendszerek jelent6s r6sze dtmenetet k6pez a tisz-
tdn enumeradv 6s az analitikus-szintetikus rendszerek kdzritt. Ha a fogalmak erede-
t1t n€zzik, akkor a polihierearchikus rendszer is egy ilyen kdzbiilsd dllomds, mely
azonban az id6k sordn egyre inkdbb az analitikus-szintetikus irdnyba fejl6diitt, s ma
l6nyegdben meg is egyezik azzal. Az analitikus-szintetikus rendszereknek riltaldban
@1. Ranganathanniil) k6t tisszetev6je van: egy viszonylag sek6ly hierarchidt tiikrdzd
szakrendszer 6s egy fogalmi kategdririkb6l leyezetefi facettarendszer - t6r, anyaE,
idd stb. A facettdk sorrendje minden f6osztdlyban m6s. A jelzetek kialakit6sa az6n.
facettaelemz 6sen alapul. A jelzeten beltili sorrend tctbb6-kev6sb6 kdtdtt szab6lyokon
alapszik.

Az oszt6lyoz6 munkrija sokkal bonyolultabb 6s iisszetettebb, mint Lz enumeratlv
tdbl{zatolf- haszn6latakor, mert a megadott szempontok szerinti tartalomelemzdsen
tril a jel6l6sre szolgiil6 jelzetelemek szab6lyok szerinti tindll6 megszerkeszt6s6t is
ig€nyli. Ezt a tevdkenyseget jelzetalkotrisnak nevezziik. Az els6 analitikus-szinteti-
kus rendszerek az ETO, majd a kds6bbiek kdztil kiiltindsen Ranganathan Kett6s-
pontos Osztrflyozdsa teremetett iskol6t.

b) A r49ll6aq!el6 of44l_y.gzdsi re4{s4ere.!f_ogq!44!_,rindl!6q! d egymdst6l fiig-
getlenek. Az osztrflyo26Si kjJejez€seket semmilyen szabdly ne-m rendeli egym6shoz,
az-okat,-nindig az aszt{lyozan46 dokulnentumok halmaza hatdrozza meg. Id6nkdnt
6rtelmi dsszeftgg6seket is ttikrOinek, Ai la valiU<ornat erre a feladatra, akkor eze-
ket csak praktikusan, a gyakorlati c6loknak megfelel6 m6lys6gben, legfeljebb egy-
k6t szintig epitik be rendszeriikbe. Alfaldban temdszetes lyeLven alapulnak, s igy
ezen informdci6keres6 nyelvek tulajdonsdgaival jellemezhetdk.

Az osztilyozdsi rendszerek m6lys6giik alaplin generaliz1l6ak 6s individualizdl6ak
Iehetnek.

A g-eneralizdki oszt6lyozisi rendszerek ritfog6 probl€mdk leir6sr{ra szolgiil6 rend-
szerek, osztdlyoziisi fogalmai riltalSnosak. Els6sorban a nemzetktizi inform:icid-
cser6benEs I szakieritfeGk speaiilis informfci6keresd nyelveinek risszefog6sdban
van jelentdsegiik.

ntivekedett 6rdekldddsb6l kdvetkezden igen nagy.
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Ldthat6, hogy a k6t rendszer a kcinyvtit'. oszt{lyozds cdljaikdnt megfogalmazott
k6t feladatot - egyedi informrici6k lelrdsa 6s a csoportkdpzds - igyekszik elvdlaszta-
ni 6s a megold6sokat tcikdletesiteni. A legtdbb informdcidkeresd nyelv a k6t elt6r6
mdlys6gd osrtilyozdst egy rendszeren beliil pr6bdlja megoldani rigy, hogy hang-
sfiyosabban individualizril6 vagy generalizrfld, dtviizve a k6t feltdr6si m6lys6gb6l
ered6 el6nydket, esetlegesen h6triinyokat is. A tipizdlds 6s at elmdlet eddig tdrgyalt
r6szeib6l vil6gosan kideriil, hogy egyetlen mai inform6ci6keres6 rendszer sem k6-
pes e kett6s, s6t h6rmas feladatot tiikdletesen megoldani, ez€rt a generalizil6 €s in-
dividualizdl6 nyelvek kiildnvrflrisa indokolt. A k6t feltrirds dltal lerajzolt szemantikai
h6ldk egyiittes6re van sztiksdgtink.

3.3.4 Szerkez-etii k Szerint,.

Szerkezettiket tekintve az inform6ci6keres6 nyelvek lehetnek prekoordindltak 6s
posztkoordinriltak.

L prekaotdrydlt oszt6lyoz6si rendszerekben ̂z osztdlyok sorrendje, kapcsolat-
rendszere, az oszt{lyozdsi fogalom helye eleve meghatiirozott, igy ftiggetlen a
dokumentum tartalmdt6l. Az osztiilyoziisi folyamat valamely jelzethez val6 besoro-
l6ssal, illetve LZ osztelyozis c6ljr{ra felhaszn6lt ism6rvek koofiinil{sdval, azaz a
jelzetelemek meghatdrozoft szabdlyok szerinti cisszekapcsoldsdval, a jelzetalkotds-
sal lez6rul.

4p-q$t\9oldjlldll osztiilyoziisi rendszerekben a lexikai egysdgek a dokumentum
tartalmtt6l ftigg6en rendelhet6k egym6s mell6. A fogalmak sorrendje el6zetesen
nem szabiilyozott. Az osztrilyozrisi munka befejez6sekdnt az ismervek dsszekapcso-
I6sa elmarad. Az elemz€st nem kdveti jelzetalkotds. Az elemek cisszekapcsol6sa a
keres6s szakasz6ban, a keres6 riltal meghat6rozott szempontok szerint jcin l6tre.

3.3.5 Tartalmuk szerint

Tartalmuk alapjdn n informiici6keresd nyelvek lehetnek egyetemesek 6s specirili-
sak (szakteriiletiek).

Az egy_e_1949;qs4t{lygq6si reldgggrgk felcilelik az emberi tudds eg6sz,€t, az is-
meretek teljes kcir6t. Oszlilyozrisukban a kiiltinf6le szakteriileti:k fogalmi-it cissze-
hansoltan rendezik el.

A qpeglliQs (qqakleriitgt5 a!ato!6m) osztrilyoz6si rendszerek egyggy lgdgm{ny-
teriilet, szfikebb szakte ilet, 6gazat ismereteit foglalj6k magukba. Figyelemmel van-
nak az adott szakteriileten mdkcidd szakemberek, kutat6k sajdtos ig6nyeire 6s szo-
k6saira is.
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3.3.6 Az automatizdlds m6rt6ke szerint

Az automatiziiliis mdrtekdt tekintve az informdci6keresd nyelvek lehetnek automa-
tikusak ds nem automatiku sak.

fuL ?q qgzt4lyoz{ds mqnkafolyamataiban Se-q! !reqz!4bq\€9pi rnegoldiisokat,
akkor a rendszer nem autolyqti\u, Gyakori, hogy a lexikai egys6geFriiegZilapitrisa
intellektuiilis dton tdrt6nik, mig a rendez6s 6s a szelektiil6s sz6mit6g€ppel. Ez a
rcndszer fAbdomatikas.

Az automdtikus os?\.4lyo7 sirendszerckben mind az osztrilyozdsi fogalmak meg-
hat&oz6s6t, mind csoportositasukat g6ppef vdgzik.

3.3.7 A felhasznil6s c6lja szerint

4-{"_trqSrl1ll4C c6lja alapjdn az inform6ci6keres6 nyelvek lehetnek 1!d9141j4y'okat
gtz@yozdk (filoz6fiai, tdrt6neti stb.), ismeretkiizvetitdk (kitnyvt6ri, bibli%trdfiai,
dokument6ci6s stb.) es isme1et-sze.meffi (kutatdsi, ir6nyft6si stb.). Az elsd k6t osz-
ti{lyoziisi rendszert miir egy m6s helyen ismertettiik, de az ismeretszervez6s elm6le-
te, mely e hdrom kd,ziil a legdsszetettebb ds legpraktikusabb is egyben, eg6szen fj
tertiletnek szdmit LZ informiici6keresd nyelvek elm6let6ben. Ez a szakteriilet igyek-
szik az osztilyozds elm6let6t egysdgesen, a legsz6lesebb, leg6ltali'nosabb 6rtelem-
ben vizsgdlni. Ezzel a probllrnlval leStcibbet Dahlberg foglaJhlozott. Szerinte az
ismeretszervezdsnek kilenc probldmrija van:'u 

,/
1. Van-e az ismeretszervezdsnek objektiv szabllyreg0szere?
2. Hogy keriilhet6t el a hagyom:inyokhoz val<i ragdszkodds zs6kutcdi?
3. Milyen m6don kezelhet6k az ismeretegys6gek ama tulajdons{gai, hogy tril-

mutatnak egy szaktudomdnyon (transzdiszciplindrisak)?
4. Hogy kiizdhet6k le a kizrir6lagos birtokl6sra trjrekv6 emberi magatartds okoz-

ta mestersdges akadflyok?
5. Oszintes6g vagy udvariassdg? A kiiltinbdz6 felfogdsok iisszehangoltisrihoz a

kdlcsdnds meg6rt6s sz6nd6ka sziiks6ges.
6. A szabadsztiveges keres6 rendszerek aligha nyrijtanak val6di megolddst az

ismeretek visszakeresds6hez.
7. Mir6l ismerjiik fel az ismeretek fjdonsdg 6rt6k6t (s egyben a keres6 6llis-

pontj6rx
8. Hogy hivjuk fel a figyelmet az fj ismeretekrc (a feltdrdst vegz6 szempontjii-

b61)?
9. Hogyan javithatjuk a szellemi egytittmfikctddst?

'' Dahlberg, Ingetraut i. m. 47 l-473. p.
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A probl6m6k :iltal kitfizitn feladatok hat6rozzdk meg els6sorban az ismeretek

szervez6s6nek hdt c6lj6t:

1. Az ismeretszervez6 tev€kenys6ghez sziiksdges a j6 6s szoros emberi egyiitt-

mfiktid6s.
2. Az egyiittmfk0d6sben figyelembe kell venni a gyenge pontokat, 6s meg kell

oldani az emberi hi6nyoss6gokb6l fakad6 probl6mfl(at'
3. A fogalmak kezel6s6hez n6lkiildzhetetlenek a meghatrirozrisok'
4. Elvi alapokon szabrilyozott fogalmi rendszereket kell kidolgoznt'
5. Az ismeretterjeszt6 tev6kenys6g alapj6ul kcizds ismeretbdzist kell kialakitani

6. Szakteriiletiink kiili;nbtiz6 ig6nyeinek megfelel6' j6 tanktinyvek k6sziiljenek'

7. Az ismeretszervezds oktat6sdt vezessdk be az egyetemeken'

Az osztlyozdsi rendszerek tipol6gidj6val foglalkoz6 fejezetben m6r tdbb helyen

is utaltunk arra, hogy ekal6bar. az egyes tipusok nem ldteznek tiszt6n' Egyik vagy

m6sik jellemz6 csai nyomat6kosabb lehet az adott rendszerben' A tipol6gia isme-

rete els6sorban egy adott informrici6keres6 rendszert6l elvrirhat6, kiakn6zhat6 lehe-

t6s6gek, illetve ez esetleges fejlesztdsi folyamatok megit6l6s6ben segit'
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oszTALYOzASI RENDSZEREK TORTf NETE

Az emberisdg mfvel6dds6nek €s a tudomdny egyetemes tiirt6net6nek alakul6s6ban
az egyes szem6lyek 6s tdrsadalmak csoportjai (csal6dok, nemzetsdgek, n6pek) kd-
zcitti kommunikdci6 a kezdetekt6l minden korban ddnt6 szerepet j6tszott. A kom-
munikdci6s folyamat hordoz6i a gesztusok, a mimika 6s els6sorban a nyelv, amely
mrir a fogalomalkotis saj6tossdgdt is mag6ban foglalja. Az inform6ci6k tov6bb-
ad6sdnak form6ja szemdlyes jelenl6t eseten a tapasztalat mellett a tanit6s-tanulils
folyamata. Ez utdbbiban a nyelv az informiici6k egyik f6 hordoz6ja, amely a tiir-
gyakat, a jelensdgeket 6s a r6luk nyert it6leteket k6pes ismertet6jegyeik alapjdn
fogalmakk6 tcimdriteni, egyszersrnind azokat kiizds ismertet6jegyeik segits6gdvel
fltal6nositani 6s rokon csoportokba rendezni, oszt6lyozni. A kommunikrici6 folya-
matiban az inform6ci6k toviibbadiisiinak egyik feltdtele a fogalmak 6rtelmez6se 6s
csoportositiisa. Ennek jelent6s szerepe van a tiirt6nelem sor6n felhalmozddott ir6sos
6s k6pi informrici6k tdmegdben val6 t6j6koz6drisban, az inform6ci6keres6 nyelvek
kialakul6siiban. A tudomdnyok 6s a technika tdrtdnet6ben gyakorlatilag ez tette
lehet6vd a felhalmoz6dott 6s a mindenkor keletkezd rij informdci6kat kdzvetitd
krinyv- 6s dokumentumgyfjtem6nyek rendezdsdt, illetve hasznrilhat6vd t€tel6t, a
sziiks6ges inform6ci6khoz val6 hozz{jrtdst- Az osztllyozds az inform6ci6keres6s
egyik eszkcize, amely a fogalmak nyelvi riton vagy jelekkel val6 azonositdsrit biz-
tosida. A term6szetes nyelvek haszniilata az informdci6keres6sben szint6n sziiks6g-
szerfien 6l M oszt{lyozds m6dszer6vel. Az inform6cidkeresd nyelvek fejldddstitrtd-
nete az 6kortdl napjainkig, az oktatiis 6s a tudomriny tdrtdneteve'l p6rhuzamban,
l6nyegdben a krinyvt6ri katal6gusok ds a bibliogriifi6k osztiilyoziisi rendszereinek 6s
m6dszereinek fejl6d6stdrt6nete, egyszersmind az osztilyozdselmelet kialakuliisdnak
tdrt6nete is.

+.t 6kori szakrendszerek

Az ismeretek rendszerez€s€re mir az emberisdg tdrtdnetdnek igen rdgi id6szak6ban
tdrekedtek. Mdsolatok ttired6keib6l rekonstrudlhat6 p€lddd az egyiptomi AMENE-
MoPE (Imn-i-ipt) kdzirzta i.e.2. 6vezred utolsr5 negyed6b6l (i. e. 1300-1075 kiizdtt)
ds ,,Amenemope enciklopddirija" cimen en egetett k6ziratdnak tartalma. Ismeret-
kiizl6 6s rendszerezd jelleg€re utal a kEzirat teljes cime: ,,Instrukcid, amely bcilccs6
tesz, 6s a tudatlant megtanida ana, hogyan lehet megismemi minden l6tez6t."
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Amenemope tankdnyve a tfugyak megnevezds6t 6s a fogalmak magyaftzatfit
adta a megismert vilig 6s tdrsadalom korabeli k6pdt j6l tiikrciz6, r€szletezettsdg6ben
is v6giggondolt sorrendben.

- Egbolt, Nap, Hold, csillagok.
- Felh6k, zivatarok, pirkadat, siit6ts6g, f6ny, dmy6k, napsugiir, harmar.
- Yiz 6s viztdrolis.
- Paxtok, szigetek, talajf€16k, vet6s, liget, homokos teriilet stb.
- Isten, istenn6, hal6l, halottak.
- Fdrangfak ds hivatalnokok.
- K€zmfvesek 6s kishivatalnokok.
- Ndp 6s hadsereg.
- Idegen n6pek, viirosok 6s 6llamok: Libia, Kisdzsia, Sziria, Palesztina, Babi-

l6nia.
- Korosztdlyok: felndtt f6rfiak, ifjak, aggok, n6k, liinyok, firlk, kisdedek.
- Haj66pit6.stb. munkdsok.
* Rabszolgrik 6s rabszolgan6k.
- Lak6helyek: v6ros, egyes vdrosok (d6l feldl 6szak fel6 halad6 sorrendben),

tavak, a Nilus iirad6sai, vdr, eldv6ros, 6pitm6nyek 6s annak r6szei, a sz6nt6-
ftildek fajtrii.

- Elelmiszerek: briza, liszt, kenydrfajtfk 6s egy€b siitemdnyek, 6dess6gek, ita-
lok, hrisfajt6k.

- Allatok: j6sziigok, madarak, rovarok.

Az irodalom csoportosit6siinak, osztdlyozdsdnak 6s a kcinyvgyrijtem6ny rende-
z6sdnek gyakorlata miir az dkorban kialakult. Eg6sz6ben egyetlen kcinyvtriri szak-
rendszer sem maradt fenn, de sz6rvdnyos adatok 6s katal6gustdreddkek alapjdn jel-
legiik6l hozzdvet6leges kdp alkothat6. Az 6kor kcinyvgyrijtem6nyeiben a k6ziratok
csoportositdsa hasznrilatuk gyakorlati c'ljit szolg{lta- Az ir6k mfk<id6si tertilet6-
nek, tudomdnydgdnak, vagy az ir6smri jelleg6nek, mfifaj{nak megnevezds6vel jelcil-
tdk 6s kiilonitettek el a kdziratok csoportjait.

A mfvel6ddstdrtdnet, szorosabban az iriis-, kcinyv- 6s kcinyvtdrtdrtenet kutatdsai-
nak eredm6nyekdnt ismeretes, hogy az 6kori birodalmak nagyobb vdrosaiban mrir
jelent6s kcinyvgyfijtemdnyek (dkirdsos agyagtribliik, k6zir6sos rekercsek) voltak,
amelyek az uralkod6 rendelkezdslre 6lltak, vagy oktatdsi, kultikus, templomi c6lo-
kat szolgiiltak.

Az 6kori Kelet vdrosai kciziil Atkdd v6ros6ban I. Sargon (Sam*in) kirfly
l6tesltett i. e. 2750 kdriil jelent6s kcinyvgyfijtem6nyr. Szippar (Sippus) viiros6ban
templomi 6s iskolai kdnyvtdr ldtezett, 6s az agyagtiiblikat meghatdrozott rendben
helyezt6k el. Ismeretes, hogy Kis v6ros6ban hfsz teremben, Nippur vrirosdban pe-
dig nyolcvan teremben volt a kdnyvt6r elhelyezve. Ninive viiros6ban Assurbanipal
(Assur-brin-apli) asszir kirdly (i. e. 668-626) kcinyvtdrriban tdbb mint 20 000 sum6r
6s asszir-babiloni nyelven irt dkirdsos agyagt6bla volt, amelyeket szaktertiletek sze-
rint csoportositva helyeztek el. Az e kdnyvtdr anyagrit felsorol6 katal6gus (lelt6r)
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tdred6kei a 19. szdzadi 6satdsok soriin keriiltek el6. A ninivei kcinyvtrir agyagtdbl6it
a kdvetkez6 t6makrinik szerinti csoportokban helyezt6k el:

- Grammatika (nyelvek, nyelvtanok, sztit6rak)
- Tcirtdnelem
- Jog (tcirvdnyek, szokdsok)
- Term6szetismeret (dllatok, ndv6nyek, dsvdnyok)
- Geogriifia
- Matematika
- Asztron6mia
- Mdgia
- Valkis, dogmdk
- Legenddk 6s mondi4k
- Ktilt6i mfivek

Tudjuk, hogy a krilt6i mfvek az 6piilet €szaki szinydban voltak taldlhat6k.
A kcinyvek (keziratok) tartalom szerinti csoportositiis6val taldlkozunk a fels6

egyiptomi Edfu (Apollinopolis Magna) Horus tisztelet6re 6piilt templom6nak kiinyv-
t6rdban is, amelynek katal6gusdt ismerjiik. Ebbdl kitdnik, hogy a kdzirattekercseket
k6t nagy osztdlyban, egyiittesen 37 csoportban helyezt6k el. Az egyes csoportok
megnevezdse az abban taldlhatrj iriismtivek tiirgydra utal, n6ha azonban azonos t6-
ma m6sik helyen is megism6d6dik, ami a k6zirattekercsek elhelyez6s6b6l ad6dott.

A k6ziratos krinyvek szdmiinak szaporodiisiit r6szben azok m6soliisa, r6szben
pedig az eredmdnyezte, hogy az 6kor sz6mos orsz6gdban mdr jelent6s tudom6nyos
tev6kenys6g folyt. Elkezd6dtitt az egyes tudomiinyok kialakul6sa, kiilcinv6l6sa. Az
6kori Keleten figyelemre m6lt6 eredm6nyek sziilettek, pl. a geometririban, a csil-
lagiiszatban 6s tiibb mds gyakorlati c6li ismeret6gban. A gttritg kultfr6ban sziimos
tudomiinyos munka gazdagitotta az emberisdget, igy a matematika, a geometria, a
filoz6fia 6s eszt6tika, a filol6gia 6s az irodalom teriiletdn. Ez a filoz6fiai mtiveik fel-
€pitdsdbdl is l6thatd, vagy k6s6bbi tanitvdnyaik a filoz6fiai iskoliiinak oktatdsi tago-
z6d6sdb6l.

Az 6kori gtircig v6rosokban jelent6s kcinyvtdrak jcittek l6tre. Athdnban az els6
kcinyvtrirak egyike Peiszisztratosz 6s fiai tulajdondban volt, 6s fontos szerepet jtt-
szott a gdrdg mrivel6d6s fellendit6s6ben. A hellenizmus kor6ban Pergamonban az
Attalidrik ktinyvtdrdnak volt fontos szerepe. Nagy kiinyvgydjtemdnye volt Szokra-
tdsznek is. Plat6n 6s az ath6ni Akaddmia pdrtfog6i 6s tanul6i, valamint a szofista
filoz6fusok is iisszegyfijtdtt6k a r6gebbi filoz6fusok 6s kttltdk mffveit. Rendszeres
mrisolti tev6kenys6get folytattak a gcinig kultikus helyeken 6s iskol6kban. Az egyik
legjelent6sebb kiinyvtdrat Arisztoteldsz gyrijtdtte iissze iskoldja, a Lykeion sz6m6ra.
E;zt hali,la uttn a tanitvdnyokt6l a phaleroszi Demetriosz megvdsiirolta a Ptole-
maioszok sziimiira 6s a gyrljtem6nyt Alexandridba szdllittatta, ahol ezzel a Mu-
szeion kcinyvtdrdnak alapjdt teremtette meg. Az alexandriai kdnyvt6r kataldgusdt
annak harmadik vezet6je, az ephezoszi Z6nodotosz idejdn i. e. 260-240 kozott Kal-
limakhosz k6szitette el. Ez a Piruikdsz (=t6bl6k), amelyet k6s6bbi miisolatainak tti-
red6keib6l rekonstrudltak. Ebben a mriveket a tudomi4ny6gak szerint csoportosf-
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totti4k,6s az ir6i tev6kenys6g alapj6n nevezt6k meg, pl. filoz6fusok, tdrt6netirdk,
tdrvdnyhozdk, sz6nokok stb. mlivei. A kdlt6k mfveit mfifajok szerinti csoportokba
soroltiik be a szerz6k betrirendjebe, majd az egyes szerzdk mrivei a cimek betfrend-
j6ben kiivetkeztek egymds utdn. Ezt a sonendet ndha a kele&ez6siik id6rendje vagy
miis hagyomdnyosan elfogadott soffend v6ltotta fel. KALLIMAKHoSZ kataldgusiinak
tciredekesen rekonstru6lt szakrendj6nek 6ttekint6se is tanulsdgos:

Ki t6k
- Epikusok
- Kom6dia(r6k
- Trag6diair6k
- Dithyrambus-ir6k

Tcirv6nyhoz6k
Filoz6fusok
- Geomdterek
- Matematikusok

Trirt6netir6k
Szdnokok
Szerz6k kiiltinf6le t6rgyakr6l
- a madarakr6l
- a halakr6l
- a sajtos prist6tomokr6l

A gcirdg filozdfusok nemcsak mint kdnyvgyfijt6k 6s kdnyvt6rteremt6k enliten-
d6k, hanem filoz6fiai mriveikben az osztiilyoziissal kapcsolatos alapelvek kialakitii-
s6ban van jelent6s szerepiik.

PLAT6N (i. e.477-347) Az dllam cimf mrivdben az ifjak oktatris6nak sorrendj6t
kdvette:

- Gimnasztika
- Zene (metrika)

- olvasds, ir6s
- irodalom, kdltdszet
- dallam

- Matematika
- aritmetika
- geometria
- asztrondmia

- Dialektika

Plat6n ,,hiirTnas tudomiinyfelosztiisa", melyet tanitviinya, Xenokrat6sz (i. e.396-
314) az atheni Akad6mia tagozdd6sdnak megfelel6en a lelki k6pessdgekre alapozva
v6zolt fel, szint6n hosszri id6re hatrissal volt a tudomiinyok oszt6lyoz6s6ra. Ez a
hiirmas felosztiis a krivetkez6:

48



4.1 6kori szakrendszerek

Dialektika
Fizika
Etika

-+
-t
--t

6rtelem
6rz6kel6s
€nelem 6s akarat

ARISZToTELESZ (i. e. 384-322) tudomrinyfelosztdsa Plat6n fn. ,,hdrmas felosz-
tdsdn" alapszik, de azt gazdagabban tagolja, illetve csoportosltja. Osztflyoz sl alap-
jdul a tudom{ny c6lj6t emelve ki, elmdleti 6s gyakorlati tudom6nyokat kiiltinbtiz-
tetett meg:

Elmdleti tudom6nyok
- Dialektika

- Analitika (logika)
- Metafizika

- Matematika
- Fizika

- Tulaj donk6ppeni fizika
- lllektan

Gyakorlati tudornfnyok
- Cselekvdsre (praxisra) irrinyul6 tudomrinyok

- Etika
- Politika

- Teremt6sre (po6zis) irdnyul6 tudomrinyok

Az elm6leti 6s a gyakorlati tudomfnyok k6t nagy csoportjdn beltil Arisztotel6sz
voltakdppen megtartotta a lelki k6pess6geken alapuld plat6ni hiirmas felosztdst, de
azokon beliil a tudomdny c6lja szerint mindenkor tovdbbi kdt-kdt csoportot hozott
i6tre.

Az osztflyozdsi rendszerek vonatkozdsdban Plat6n 6s Arisztoteldsz tudomdny-
felosztdsrinak kiil0nds hangsrilyt ad az, hogy a k6s6bbi kdzvetit6'k 6s 6tdolgozdsok
rdv6n hatdssal volt a kdnyvti{ri 6s bibliogr6fiai osztdlyuz6si rendszerek fd struktf-
rdjdnak kialaftftdsdra. Ennek alapj6n M. Terentius VARRo (i. e. 116-27) L fidom'-
nyokat linedrism sorolta fel:

- Grammatika
- Dialektika
- Retorika
- Geometria
- Aritmetika
- Asztron6mia
- Zene (musica)
- Orvostudomriny
- Epi€szet

Az ismeretek sora rij tudom6nyokkal egdsziilt ki. Az alexandroszi Pnnou, (Philo
Judeus i. e. 25-i. u. 29.) akkent m6dositotta Varro tudomrinyfelsoroldsiit, hogy egy-
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r6szt megvdltoztatta annak sorrendjdt, mdsr6szt elhagyta az aritmetik6t' az orvostu-

domrinyt-6s az epft€szfltet, de beiktatta a logik6t, 6s ily m6don a kcivetkezd h6t

tudomriny alakult ki:

- Grammatika
- Geometria
- Asztron6mia
- Zene (musica)
- Retorika
- Logika
- Dialektika

Ez a felosztiis a ,,septem artes liberales" (h6t szabad mestersdg, melyet het sza-

bad mfv6szetk6nt is emlegetnek). Ezen k6s6bb a kciz6pkorban kialakult oktatdsi

rendszere vifltozdsai kdvetkezt6ben tdbbsziir m6dosltottak.
A tudom6nyok osztllyozdsa 6s az inform6ci6keres6 nyelvek megdrtese szem-

pontj6b6l is rijizerfi von6-sokat fedezhetiink fel Gajus PLINlus Secundus (i u 23-

Zl.;",,Nuto.uti. historiae" c. harminchdt ,,kdnyvb6l" 6lld enciklop6dikus mtJv6ben'

am"tyUen a tudom6nyokat, a tudomdnyokdl sz6l6 dltaldnos bevezet6 kdnyve ut6n'

trirgl'uk szerinti csoportositdsban 6s sorrendben trirgyalja'

- A tudom6nyokr6l 6ltal6ban (I ktinyv)
- A fiildrdl 6s az elemekr6l (II. kdnyv)
- Az orsz6gokr6l, ndpek6l, tengerekr6l, foly6kr6l, v6rosokr6l 6s lak6ikr6l

(III-IV. kdnYv)
- Az ember fejl6dds6r6l 6s tal6lm6nyair6l (VII. kdnyv)
- A sz6razfdldi 6s vizi rfllatokrdl, a madarakr6l 6s a rovarokr6l (V[I-XI' kdnyv)
- A niiv6nyekr6l: vadon term6 ntiv6nyek, term6st hoz6 ndvdnyek' d(szntiv6-

nyek, gy6gyndvdnyek (XII-XXI. kcinyv)
- dyOeist"i"t (nitv6nyi 6s 6llati eredetfek) (XXI-XXXII kcinvv)
- A fdmek tulajdons6gai ()fiXIIl. kcinyv)
- A f6mek el66llitdsa (XXXIV. kdnyv)
- Fest6szet (XXXV. kiinYv)
- A k6zetek term6szettiirtdnete (XXXVI. ktinyv)
- Vegyes anyagok (driigakcivek, iivegfest6kek stb') (XXXVII' kiinyv)

Plinius szeml6lpt6b en az az iilszerd,, hogy a tudomdnyokat tdrgyuk szerint ragad-

ja meg. Sorrend tekintet6ben A;sztotellsz Fizikq c' mfiv6nek sorrendjdt ktivette' 6s

a tudJm,inyotat az dltaldnost6l a kiildncis fe16 haladva sorolta fel, teh6t:

vildg-l6gkcir-vlz-orsz69ok-n6pek--ember-iillatok-nciv6nyek-f6mek-k6zetek'

Az egyes csoportokban a term6szet rokon tdrgyait foglalta dssze, beleertve ̂ zok

hasznosJigdt is. iJgyanabba a csoportba keriilt a tudom6ny elm6lete 6s annak alkal-

i*a"u. i, egyes-csoportokon biltll logikus kapcsolatokat alakitott ki, pl' a sz6l6

ut6n kOvetkeziek a sz6l6 mfivel6se, a bor k6szit6se, a 6szegs6g 6s a r6szegs6g elle-

ni szerek. Szeml6letm6dja emldkeztet Amenemope tankdnyvere 6s a ninivei kdnyv-

t6r szakrendj6re.
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Az osztAlyozds m6dszereinek kialakul6sa szempond6b6l en it6st 6rdemel a ty-
rosi PoRPHURIoSZ Malchus (i. u. 233-304), akinek nev6hez a dichotomikus felosz-
tiis elvdnek megfogalmazdsa ffiz6dik. Beyezetes Arisztotelisz kateg6riiihoe c. mun-
kdjdban fejtette ki elm6leti indokol6s6t, arrrely a nem-faj (genus-species) fogalmak
viszonydnak elv6re 6piil. Osztllyozdsi m6dszer6nek s6mdj6t grafikus 6brdzol6sa
alapj6n ,,Porphyrios fiija" n6ven szokt6k emlegetni.

Szubsztancia (l6tezo

r"uTfiu----L'
(szellemi) (tdrgyt l6ny)

Esr Fitldi

n r""!,t----6J","n

Ertelem nelkiili
(dlla0

Halhatadan Halandd
(istens6g) ,"-l*,

Egyes emberek
(Plat6n, Szokratdsz)

A l6p€sr61 l6p6sre halad6an egy-egy ismertetdjegy meghxlrozdsdn alapul6 osz-
tdlyozds a modem informriciris vdlogat6 eljdrdsok alapelvdnek felismerds6hez vezet.

A r6mai birodalom kdnyvtdrainak szakrendje gyakorlatilag szint6n az ft6i 1trv6-
kenys6gi tertiletek 6s irodalmi mfifajok szerint alakult. Amelyben tiikrdzdddtt a 16-
mai m{ivel6d6s sajdtossdga, amennyiben dn6ll6 csoportokat alaKtottak ki a legin-
k6bb mrivelt ir6i ieriileteken. A fennmaradt leirdsok 6s katal6gustdred6kek alapj6n
meglehetdsen egys6ges a k6p a r6mai ktinyvtdrak szakrcndj6r6l. A csoportok line6-
ris felsoroldsban, tiz oszt'lyra tagoz6dtak, 6s azokat szdmokkal jeldlt6k.

I. Vegyes gyfijtem6nyek
[. Szibillik kdnyvei
m. Kdlt€szet
IV. Jog
V. Tiirt6nelem
VI. Eletrajzok
Vtr. Sz6noklatok
VItr. Grammatika
D(, Mag6n eml6kiratok

.X. Ktizokiratok(tdrv6nyek,rendeletek)

Erzd (ldlekkel
rendelkezO

Enelmes
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Az 6kori Kfndban is voltak m6r jelent6s ktinyvgyfijtem6nyek. Az els6 kinai
bibliogr6fusok a nyugati Han dinasztia idej6n (i. u. 1. sz. eleje) mfikcidtek. A cs6-
szdri kitny\t6r kiinyveinek rendez6se sor6n a kiinyvek szdvegeit tisszehasonlitottdk,
leirtdk dket, 6s tartalmuk szerint oszt6lyoztdk. Lu SAN 6s fia, Lu SIN a kdnyveket
h6t csoportba soroltdk. Ezt ,,h6t rovid dttekintesnek" neveztdk. Hat csoport temati-
kus, egy pedig forrnilis jellegfi volt:

- Gy(jtem6nyes mfvek
- A hat mesters6g (mtiv6szet)
- Filoz6fiai mfivek 6s magyar6zatok
- Kcilt6i mfvek 6s dalok
- Katonai tartalmf kOnyvek
- J6sktinyvek
- Orvosldsi kcinyvek

A krivetkez6 6vszrizadokban is hasonl6 osztdlyozdsokat tal6lunk a kinai kdnyv-
t6rakban. A 3-5. szdzadban a Tsin dinasztia uralkod6sa idej€n kiildndsen TsIN Su
oszt6lyoziisa volt jelent6s, aki a csdsziiri ktinyvtrir kdnyvtdrosa volt. 6 az ismere-
teket n6gy f6 osztrilyba sorolta, melyeket azut6n tovdbbi alcsoportokra tagolt. A f6
osztdlyai a kdvetkezdek voltak:

- Klasszikus (kanonikus) krinyvek 6s a r6luk sz6l6 irodalom
- Filoz6fiai munkdk, katonai tartalmf ktinyvek, matematika, teol6gia
- Tdrtdnelem. A ami dokumentumok 6s egy6b irdsmfivek
- Kiiltdszet (szdpirodalom)

Ezt a negyes beoszt6st korszerfen tov6bbfejlesztve a 18. szdzadig megtartottrik.

Osszefoglal6s

Az 6kor kcinyvt6raiban a kcinyvek (agyagt6bl6k, papirusztekercsek) elhelyezdsdben

mdr hatr{rozott sorrendre val6 tdrekves ismerhetd'fel. Nem filoz6fiai tudomdny-

felosztdst kdvettek, hanem csup6n ana tdrekedtek, hogy a hasonl6 rendeltet6sfi, az

azonos mffajti, vagy a megegyez6 t6rgyakr6l sz6l6 irdsmfveket egy csoportba he-

lyezz6k el, biztositva ezzel megtallhat6s6gukat. A rendez6s alapjdul a kialakult ir6i

tiv6kenys6gi teriiletek, az irodalmi mfifajok, n ftdsmfr thgyanak megnevez6se szol-

g6lt, pl. filozdfusok, tcirtdnetir6k, matematikusok, geom6terek stb., vagy a kiilcinf6le

ir{rgyak megnevezdse, pl. a madarakr6l, a halakrdl, de ritkribban el6fordult m6r egy-

"gy 
kiatnkult vagy kialakul6ban l€v6 tudomdny megnevez€se is, pl. grammatika,

matematika.
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4.2 Kiiz6pkori szakrendszerek

Az 6kor nagy birodalmainak szdthull6sa 6s a ndpvdndorlds hatdsdra a mfvel6d6s 6s
tudomdny helyzete megvaltozott. A kereszt6nysdg elterjed6se nyomdn az irdsbeli-
s6g az uralkod6k kdrnyezet6be (kancell6ri:ik, kdnyvt6rak), 6s az egyhdz hiteles he-
lyei 6s a kolostorok falai kdzd hfz6dott vissza. lllegv{ltozott az ft6smfvek megjele-
n6si formdja is, az agyagti4bl6k 6s papirusztekercsek hely6t oklevelek 6s k6dexek
foglalt6k el. Az dkor tudomdnyos mdvei 6s irodalma csak lassan gyfilt rijra dssze
megmaradt tdreddkek mrisolgat6sa ridrin, 6s csak lassan hatolt be rij form6j6ban az
rij arculani kiinyvgyrijtem6nyekbe

A kibontakoz6 kereszt6ny kulffra a kordbban felhalmoz6dott 6s megmaradt ir6s-
mfvek dsszegyfjtes6drt, felelevenitds6€rt 6s 6t6rtdkel6s€6rt egyre tdbbet tett. A ke-
reszt6ny szerz6k az el6z6 korok legjelent6sebb mffvei alapj r4n gyakran tdbb kcitetnyi
ir6smriben pr6bdltdk bibliogrdfiai 6s filol6giai megalapozotts6ggal, de egyszersmind
kdtikai 6tert6kel6ssel 6s szelekci6val rendszerbe foglalni az ismeretek cisszessdgdt.
E mfvek cimiikben a ,,summa", ,,thesaurus", ,,speculum" stb. kifejez6seket haszn6l-
va is jeleztdk 6tfog6, rendszerez6 c6lkitfz6siiket. Ezek nagy hatr{ssal voltak az fjra
keletkez6, egyre gyarapod6 6s nagyobbd vi{16 kcinyvgyfijtem6nyek rendszerez6s6re,
amre az ij tipusri kdnyvek, a k6dexek elhelyez6s6nek m6dja is hatdssal volt, f6k6nt
haszniilatuk helye 6s c6lja (templomi, kolostori 6s iskolai haszndlat) miatt.

4.2. 1 Kiiz6pkori tudom6nyfelosztiisi tiirekv6sek

A tudomdnyok osztiilyoziisiira a kriz6pkorban is hatrissal volt Arisztotel6sz filoz6-
fii4ja 6s tudom6nyosztdlyozdsa. Ezt a r6mai polihisztor, Marcus Terentius VARRo
(i. e. 116-27.) nyomiin Martianus CAPELLA (430 kiiriil), Magnus Aurelius CAssIo,
DoRUs (485-580) 6s ISIDoRUS Sevilla (570-636) kiizvetitettek.

A kciz6pkor dsszefoglal6 jellegf mtlvei kciziil Isidorus Sevilla az emberi ismere-
teket Ethimologiae, sive origines... c. hfsz kritetes mfiv6ben mdg rendszerteleniil €s
kritik6tlanul halmozta az 6kor 6s a korai kciz6pkor mfivei alapjrin.

Eredeti felosztlist alkalmazott RADULFUS Ardens (11. sz. vege). Speculum uni-
yersale... c. munk6j6ban, a tudomiinyokat csal6dfa formdban mutatja be; fd cso-
portjai:

Theoretica-Ethica-Logica-Mechanica.

A r6szleteket hierarchikus elrendez6sben ibfizolta.
Radulfus Ardens feloszt6sdt majdnem vdltozatlanul kciveti HUGo de Saint-Victor

(1120 ktiriil) Eruditio didascalorum c. oktat{si c6hi mfiv6ben. Hasonl6 felosztiisra
emldkeztet a 13. szdzad ktizepdn BRUNETI9 Latdni (1230-1294) Les livres du tre-
sor c. mrivdnek (1260 kririil) rendszere. (Megemlithet6, hogy Brunetto Latini firenzei

53



4 A TUDoMANyFELoszrAsoN ALAPULO oszrAlyozAsl RENDSZEREK TdRTENETE

szi4rmaz6sri ktiltq ttirt6n6sz, filoz6fus 6s politikus egy ideig Franciaorszrigban is 6lt,
tov6bb6 6 volt Dante tanit6mestere.)

Az arisztotel6szi tudomdnyfelosztiis hat6srinak gazdagabb kibontakoz6s6t taliil-
juk VINCENT de Beauvais (m6sk6nt Vincentius Bellovacensis vagy Vincentus Bur-
gundus) dominikdnus szerzetes (1 194-1264),IX. (Szent) Lajos francia kir6ly kcinyv-
trirosdnak a XIIL sz. kdzep6n irt tdbb rdszb6l rill6 mriv6ben.

Radulfus Ardens tudom6nyrendszere

TUDOI\4rlNY
Te6ria

Fizika Matematika Teoldgia

Antropofizika
Kozmofizika
Pneumatofizika

Alitrnetika Tovdbbin6gy
MuzsilG reszre tagoz6dik
Geometria

Etika

Az egydn etikdja A csaud etiMja Politika

Logika

Grammatika Dialektika

Mechanika

Tdplakozds Gy6gyszerEk Megmunkdrs Epltgszet 0tepites Kercskedelem Vddelem

Mezlgazdasd'g Vdrz6scsilla- Sziiv€s Asztalossdg Igavond Kdzlem6nyek Honv6delem
Vaddszat pit6 sz€r€k Dohdnyz6- K6mfvess€g dllatok Kiilcsdndk Hitvddelem
Haldszat Erdsltd- kdszletek K6zmfvess6gek Szerszim Vdsdrlds A tdrvdnyes
P€kmeste6dg Nyugtatd- Bdrkik6szit€s Kovdcsolrs Jdrmlvek Elad.is rend vedeLne
Szakics- Megel6zd I-6bbeli- Fdmdntds Berendezes A szem6lyes
mdvdszet szerek kikdszit€s Kdfaragds jog v€delne

Vincent de Beauvais mdv6nek r6szei: Speculum naturale (32 kdnyv), Speculum
doctrinale (17 kiinyv), Speculum historale (8 kiinyv). [Liber=kiinyv, val6jr4ban fe-
jezel.l Ezeket egyiittesen Speculum triplex cimen is emlitik. A negyedik mf a Spe-
culum maius ezek kiegdszit6se, k6s6bb egyiitt Speculum quadipartiumnak is ne-
vezik. Mfveiben tudomdnyfelosztdsa hdrmas tagol6ddst mutat:

- Sapientia (filoz6fia)
- Vinus (etika)
- Necessitas (mechanika).
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Ez nyilv6n Plat6n h6rmas felosztfs6ra vezethetd vissza, de r6szleteiben sokat
nj€,d.tett az id6sebb Plinius Naturalis historiae... c. mriv6b6l, s6t arab tud6sok, pl.
Ibn Sina (Avicenna, 98G-i037).osztdyozds6b6l, aki az ember megismer6si k6pes-
s6geit (en 6kezet-€rtelem-k6pzelet) tartotta, az ismeretek forr6s6nak. Ez az alapja
j6val k6s6bb Francis Bacon tudomiiny-osztdlyoz6srinak is.

A kdzdpkor egysdges tudomdnyos vil6gk6pdnek dsszefoglaldsrira v6llalkozott
AeuINdI SzENr TAMAS (1725-1274) ,,Summa theologia" c. mfv6ben. Skolasztikus
filoz6fi6j6nak rendszere sokiiig uralkod6 volt a kiizdpkor tudomrinyossdg6ban. Leg-
nagyobb ellenfele Rogerius BAcoN (1214-1294) ferences szerzetes, majd oxfordi
egyetemi professzor, aki hrirom mfv6ben (Opus majus, Opus minus 6s Opus ter-
tium) rendszerezte a tudomrinyok eredmdnyeit. Tervezett Communia naturalium c.
mrlvdben a tudom6nyok sorrendjdt a fizikai materializmus alapjrin kfv6nta kidol-
goznl,

A tudomrinyok enciklop6dikus risszefoglal6sra jelent6s p6lda m6g ebben a kor-
ban Bartholomeus Ang\cus De proprietetibus rerum c. 19 ktitetes munkrija (1260
kttriil).

4,2.2 1(itz6pkori kiinyvtirak szakrendszerei

A kiiz6pkor tudomiinyoszt6lyozrisi szemldlete a kor kiinyvtdrainak szakrendj6ben is
6reztette hatdsdt, brir ezekben a viszonylag kis szdmri k6dex oszt6lyoztisa gyakor-
latilag a r'szletezd csoportositdst nem telle sziiks6gess6. A szakrendet inkribb a
k<inyvt6r jellege 6s feladatai hatiirozt6k meg.

A kolostorok krinyvt6raiban a kdnyvek csoportosit6s6nak f6 szempontja, hogy a
biblidt 6s a vall6si mfivek egy6b formdit (szertartdsi ktinyvek, 6nekes kcinyvek stb.)
kiiltinvAlasztjdk hasznrilatuk jellege szerint, tov6bb6 hatiirozottan elkiilcin(tik a pro-
f6n tartalmf kiinyveket. A priifingeni kolostori kdnyvt6r katal6gus6nak (1158) el6-
szavilban hatdrozonan utalnak erre-

A kolostorok kdnyvtdrai a korai kiiz6pkorban viszonylag kev6s, fdk6nt valldsi
tdrgyf 6s rendeltet6sfi k6dexet 6riztek. E mfiveket ertekiik miatt inventiiriumokba
(leltfrakba) jegyezt6k be, gyakran csak sommdsan (pl. unum gradulae, duo antipho-
naria stb.), 6s a k6dexek megl6t6t rendszeresen ellen6rizt6k. Szakrendjiik az elhe-
lyez6s rendj6t is ttikrd'zte.

A saint-riquieri kolostor inventiiriuma (831) mindiissze dt osztiflyba sorolta fel a
k6dexeket:

Bibli6k-Egyhdzatyiik mf vei-Nyelvtanok-Tdrt6netir6k mfi v e1-Egyh6zi szerkdnyvek.

A saint-galleni kolostor kiinyvtiiriinak lelt6ra, mely szint6n a9. szdzadb6l szdr-
mazik, mdr r€szletezdbb, amennyiben 25 csoportja van.

A kolostorok mellen mfikiid6 iskokik ktinyvtdrai 6ltal6ban az arisztotel6szi ,,h6t
szabad mesters6g" felosztfsft kdvett6k a k6dexek csoportositdsdban. Ez megegye-
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zett a kdz€pkori oktat6s szervezeti fel6pit6s6vel, illetve a tantiirgyak rendszer6vel:
trivium (grammatica, rethorica, dialectica) 6s quadrivium (arithmetica, geometria,
musica, astronomia).

Az egyetemeken a fels6bb tanulmrinyokhoz az alapot a trivium 6s a quadrivium
szerinti oktatds k6pezte, 6s erre dpiilt a tudomdnyok egyetemi fakult6sok szerinti ta-
goz6d6sa. Az egyetemek kdnyvt6rainak szakrendszerei a trivium 6s quadrivium sze-
rinti osztdlyozdst is magukba foglalva azt fejlesztettek tovribb a fakultiisok rendje
szerint az egyetem jelleg6nek 6s szervezetenek megfelel6en. A fakultiisok (teol6gia,
fiioz6fia, jogtudomiiny, orvostudomdny) n€gy nagy oszt6ly6hoz 6ltal6bar' hozz6-
kapcsoltr{k az ezekbe be nem sorolhat6 trirgykdrdk (els6sorban gyakorlati isme-
retek, pl. dpitdszet, hadtudom6ny) csoportjait.

A ktizdpkor k6s6bbi szakasza egyetemi kiinyvtrirainak szakrendj6re j6 p6lda a
pririzsi Sorbonne ktinyvtAra 1290-b6l sz6'rmaz6 kataldgusrinak osztiilyozrisa. Ebben
a trivium 6s a quadrivium szakcsoportjai ut6n az orvostudomriny tdrgykttreit kiivet-
keznek, majd a teol6gi66, amely a kolostori iskolikn6l gazdagabb tagoltsriggal sze-
repelt. A szakkatal6gus iisszesen 57 szakcsoportot cilelt fel, 6s benne a ktiz6pkori
osztrilyoz6s f6 tipusai keveredtek.

Az oszt6lyoz6's (szakrend) 6s a kdnyvek elhelyez6se kiizdtti kapcsolat j6l mutat-
ja a regensburgi St. Emmeran kolostor kcinyvjegyz1ke (1347). A k6dexek itt 32
pulpituson voltak elhelyezve:

1-2'. Szentir6s
3-6: Bibliamagyari4zatok
7-15: Egyh6zaty6kmrlvei
16: Tdrt6nelmi k0nyvek
17-20: Ujabb teol6giai rnfivek
2l-23: Krinonjogimfivek
24: Vegyes tartalmf mfvek
25: Vil6gi ds egyhrizi jogi mtivek
26-29: Libri artium (kttnyvek a h6t szabad mfiv6szetr6l)
30: Libri de diversa materia (kitnyvek kiiliinf6le t6rgyakr6l)
31:' Libri omelarium et passionalia
32:. Bibliai rdszletek

Lr4that6 a felsorol6sb6l, hogy az egyes tdrgyktiriik szrimrira tcibb pulpitust foglal-
tak le, egyszersmind az is, hogy nem v 6lasztott6Jr. szEt az egyhdzi 6s a viligi ismere-
teket. A felsorolis elvi szempontbdl nem kdvetkezetes.

A kciz6pkor v6ge fel6 a szakrendszerekn6l egyre gyakrabban megfigyelhet6,
hogy a jelzetek mrir nem csupiin a szek6nyt vagy a pulpitust jeldlik, hanem az el-
helyezdst6l ftiggetleniil az egyes szakcsoportok al6- 6s fdl€rendeltsdgi viszonydt is.
igy pl. a saint-galleni kolostornak a 15. szazadb6l sz6rmaz6 katal6gusa a szakokat
A+61 Z-ig betfkkel jeltili, majd az alcsoportokat a betfikhriz kapcsolt sziimokkal.

Az osztilyozdsi rendszerek 6s jelzetel6si m6dszerek fejl6d6s€ben a kdz6pkor
v6g6n k6t fontos mozzanat figyelhetd meg:
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. 4.2 Ktiz€pkori szakrendszerek

A) Az oszt6lyoz6si rendszerekben a vall6si szakcsoportok 6s a trivium, quadrivium
ti4rgykdrei mellet egyre jobban megszaporodnak az fj tudomrinyok ds a vildgi
tev€kenys6gek kiir6be tartoz6 szakteriiletek.

B) Kialakulnak a ktinyvek elhelyez6sdre 6s megkeres6s6re alkalmas jelcil6si, jelze-
tel6si m6dszerek, amelyek az inventiiriumok, illetve a t6j6kozdd6s cdljrira alkal-
mas katal6gusok jellemz6iv6 vdlnak.
Kiildniisen j6l megfigyelhet6 ez a kdt mozzanat. az amiensi Richard de FoURNI-

vAL (1201-1260) Biblionomia cim'6 kdziratiban. Oszt4lyoz{si mddszere tdrteneti
6s elm6leti szempontb6l jelent6'snek tekinthet6, bdr nincs r6la tudom6sunk, hogy
azt valahol haszndltdk volna. N6gy f6 osztrflyriban a felsorolt csoportok a t6rgykci-
rdk tanulm6nyozdsdnak sonendj6t kdvetik a kor szokdsainak megfelelden, amennyi-
ben az els6 f6 osztSly afiloz6fia, amelybe a trivium 6s quadrivium tdrgyait, tbv6bbd
a matematikiit, a fizikai tudomdnyokat 6s a kdlteszetet is besorolja. M6sodik f6 cso-
portja a hasznot hajt6 tudomiinyok, nevezetesen az egyetemi fakultdsok t6rgyai (or-
vostudomdny, jog 6s egyh6zi jog). Osztdlyozdsi rendszer6nek harmadik 6s negyedik
f6 csoportjdba a teoldgiai mfiveket (szentiriis, szentiriis-magyarizztok, tov6bb6 az
egyhiizatyr4k mdvei) helyezkednek el.

Richard de Foumival l6that6lag m6g a,duplex veritas" alapjdn egyardnt k6t-k6t
osztdlyt alakit ki a teol6giai 6s nem teol6giai mfivek szdmiira, de a kezd6d6 huma-
nizmus tudomdnyszemldlet6nek hatrisdra els6 kdt oszt6lyriban a vildgi tudomdnyo-
kat, els6sorban az orvostudomdnyt r6szletezi.

Filoz6fia
- dialektika-retorika-geometria 6s aritmetika-zene 6s csillag6szat-fizika ds

metafizika-vegyes filoz6fiai mfivek-kdlteszet.
Hasznot hajt6 tudomdnyok
- orvostudom6ny-polgdri j og--egyhr4zi jog

Teol6giai mfivek
- szentirds-szentirds-magyar6zatok

Egyhdzatydk mfivei

Richard de Fournival oszt6lyozisa

Richard de Foumival oszt6lyoz6si rendszerdben fj jelzeteldsi elk6pzel6st fogalma-
zott meg, amennyiben nem a hasonl6 tartalmri 6s jellegfi k6dexek raktriri hely6t
Kviinta kijelcilni 6s jelzetelni, hanem az egyes kddexeknek adott jelzetet, 6s az azo-
nos jelezettel ellitott kddexeket kellett egym6s mellett, azonos csoportban elhelyez-
ni. Ezzel megszfint a k<inyvek raktiiri helyhez val6 kdtctfts6ge, a szakkatal6gus elvdlt
a raktdr feldlft6si rendjdt6l. M6dszer6nek osztrflyozdselm6leti jelent6s6ge, hogy ez-
6ltal a jelzet a mfi tartalm6t kifejezd szimb6lummd v6lt, 6s a kdnyv elhelyez6se az
egyes tdrgykdrdk reldci6j6ban val6sult meg, az elhelyez€s relativ lett, a kitnyvek
helyiikrdl tem6juk szerint elmozdithat6k. A haszndlat €rdek6ben a kdnyvrillvdnyo-
kon id6nk6nt - a kdnyvek szdm6nak gyarapodiisa esetdn - 6trendez6s sziiks6ges.
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Richard de Fournival jelzetel6si md'dja is tijszerd. Az {ltala elk6pzelt kiinyv-
rirban az egyes k6dexeket tartalmuknak megfelel6 egyetlen betrivel kivrinta jeliilni'

Hogy nagyobb szrimri trirgykdr jeliil6sdre is elegend6ek legyenek az db6c6 bettii'

kiilcinf6le betfform6k ftapitdlis, unciiilis, minuscula stb.) 6s ktilttnfele szinfi (arany,

eztist. vdrd,s, k6k, zdld, fekete, feh6r) betrik haszn6lat6t javasolta. Egy-egy k6dex
jelzete ennek kcivetkezt6ben a tdrgydtak megfelel6 szinf 6s megfelel6 form6jf
igyetlen betfi, amely lehet6vd teszi az ngyanezt a jelzetet viseld k6dexek kdz6 val6

egy6rtelmfi elhelyez6st. A kcinyvek hasznril6i az 6rdekl6d6siiknek megfelel6 ktiny-

veket egyiitt taldlhatjdk meg.
A koi6pkor folyam6n bizonyos kiizcis von6sok ellen6re a kcinyvtrirak oszt6lyo-

zrisi gyakoilata nem volt egys6ges. Az egyes kiinyvtrirak leltriraiban, katal6gusaiban
sz6mos v6ltozat tal6lhat6. A k6s6 kriz6pkorban a humanizmus hatrisr{ra kialakul6

nagyobb egyh6zi 6s vil6gi kiinyvgyffjtem6nyek egy tdsz€ben az egyhtzi jellegf iro-

dal,om t'ilsriiya megmarad, ugyanakkor szrimos egyhr{zi gyfijtemenyben a viligi jel-

legf irodalom ndvekszik meg jelent6sen. Ezt a kdnyvgyfjtemdnyeket feltdr6 lel-

tdrak vagy katal6gusok is tiikidzik osztrilyoziisi rendszeriikben. A szakcsoportok

kialakitd;6ban htuom kdnyvtdr szolgrilhat p6ldak6ppen: Cosimo de' Medici gyfjte-

m6nye, a Vatikdn kdnyvtdra 6s a Bibliotheca Pandolfiana.
Pietro di Cosimo de' Medici gyrijtem6nye viligi kdnyvtdr, de leltdrdban hatdro-

zottan egyhdzi jellegf osztdlyoz6st taldunk. Az 1456-b6l sz6rmaz6 leltd1egyz6k a

kdvetkez6 szakcsoportokat tartalmazza:

Sacri-Crammatici-Poeti-Storia-Arte-Filosofia-(Philosophia naturale-Agrictrltura-
Architechrra-Cosmografia-Re militari-Storia naturaliflibri Volghari-Libri framen-

tati et altri volumi piccoli.

Erdekess6ge a lelt6mak, hogy feltiinteti az egyes t6rgykdrdk kcinyveinek szin6t

ds kdtdset, vagyis a ktit6s szine a szakcsoport jeltildsekdnt foghat6 fel, 6s ezt az el-

helyezds is kcivette.
A Vatik6n kdnyvtftiinak 1475 €vi jegyz€ke IV. Sixtus idej6ben 98 kiinyvben

(szakcsoportban) sorolja fel a gyrijtem6nyeben megtaldlhat6 770 g6169 €s 1757 la'

iin nyeluri liisszesen 2527)k6dexet. A gg szakcsoport lineiirisan, alcsoportok n6lkiil

kitveti egym6st. T6rgykdrei a k6vetkez6k:

Expositiones et glossae-Libri et scripta in sententiis-Libri in theologia-Libri sermo-

num-RationalialDivinorum officiorum-Hieronymus-Ambrosius-Gregorius-Augus-
tinus-Paulus-Thomas-Chrysostomus-Eusebius-Bernardus-Dionisius-Cyprianus-
Boetius-Lactantius-Basilius-Gregorius Nazanzenus-Leo papa-Athanasius-Origi

nes-Cyrillus-Johannes Cassianus-Tertullianus-Isidorus-Ambrosius monachus Flo-

rentinus-scotus-Albertus Magnus-Egidius Romanus-Alexander de Ales-Nicolaus

de Lyra-Libri ecclesiastici-De conciliis-De facultate pontificum et imperatorum-

De rigistris et censibus-Textus iuris civilis-Lecturae in iure canonico-Libri in phi.

lophia-Franciscus Petrarcha-PlatG-Opera Varia-Opera sacra-Libri medicinae-

Seneca-Astrologi et geometrae-Opera diversarum facultatum-Opera Tullii et

Quintiliani reliquorumque oratorum-Historici-Poetae-Graeca opera poetrcae et
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grammaticae-Graeci historici-Graeci oratores-Philosophi-Medici graeci-Astrologi
graeci-Libri graeci in iure civili et canonicG-Interpretationes de latino in graecum-
Auctores clariores Acclesiae-Testamentum antiquum et novum-Obscuriores qui-
dam auctores ecclesiae.

A leltdrjegyzdkb6l Lithat6, hogy benne kiiliiniisebb elvi szempontok ndlkiil so-
roljdk fel a mfivek egyes csoportjait esetlegesen, legfeljebb bizonyos kapcsolatok
vagy id6rendis6g alapj6n. Egyes esetekben az dsszetartozdst a legismertebb szerz6
neve jelzi. Tudomdnyok vagy gyakorlati mesters6gek minden logikai sonend n6lktil
kdvetkeznek egymds ut6n, Pl. Opera sacra-Libri medicianae-Seneca-Astrologi et
geometIae stb,

A csoportosit6sban viszont vildgosan kiil6nvdlaszga a leltfu a latin nyelvfiekt6l a
giircig nyelvfi ktinyveket. Mindenk6ppen a kdnyvt6r oszt6lyoz6s6ra jellemzd, hogy
a jelent6s mennyis6gben taliilhat6k nem egyhdzi jellegfi tudomiinyos mfvek, t6ma-
kcirtik 6s a gtircig-rdmai klasszikusok.

A Bibliotheca Pandolfini osztdlyoz6si rendszere a 1'5. szdzad v6gdr6l, esetleg a
16. sznad elej€r6l szdrmazik. Vegyesen voltak a gyfijtem6nyben a k6ziratos kd'ny-
vek (k6dexek) 6s mi4r szdmos nyomtatott kcinyv is, amelyeket a jegyzdkben kiikin
megjeld,ltek. A kcinyvtdr kimondottan vikigi gyfjtem6ny volt 6s ezt oszt6lyozdsa is
tiikttzi:

Poetae-Historici{osmo graphi-Grammatici-Rhetorici-Oratores-In A gricultura-In
Musica-In Architectura-In re militari-In Medicina-In Logica-In Phylosophia-Sac-
ri Scriptores-In Astrologia-In Jure Civili-Varii Auctores-Vulgari-Scriptores graeci.

Az egyes tdrgykdrcik rendj6ben l6that6lag semmifdle logikai sorrendre nem ttire-
kedtek. A csoportok megnevez6se nem egys6ges, illetve hi6nyos.

Osszefoglalis

A kciz6pkor k0nyvgyfijtem6nyeiben a n6h6ny szdz k6dex elrendez6se a pulpituso-
kon, vagy felsoroldsa az inventifiumokban, a csoportok sommiis megnevezds6vel
elegend6nek bizonyult. Sok esetben a csoportosltiis az oktatdsi tananyag (tantilr-
gyak), vagy az egyhrizi haszndlat (valldsgyakorlat) funkci6jrit nevezte meg. Az isko-
liik kiinyvtriraiban pl. a septem artes liberales trirgykdreinek, az egyetemek kdnyvtii-
raibalrr az egyes fakult6sokon oktatott tudom6nyok megnevez6se szolg6lt a csopor-
tositiis alapjiiul. Lz egyhizi (templomi, kolostori) kdnyvtdrakban a vall6si funkci6
szerinti eliendez6s vdt szokdsossd, pl. gradu6l6k, antiphonariumok, legenddriumok
stb. A kdzdpkori gyakorlat szerves egysdget mutat a kiinyvek l6trejittte (mdsoldsa)
az oktatiis rendszere, a tudomdnyok feloszt6sa 6s a kiinyvek kdnyvtdri csoportositii-
sa tekinteteben.
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4.3 Osztillyozitsi rendszerek a 15. sziizad v6g6td a19. szizad
kiizep6ig

Az oszt6lyoz{si rendszerek fejldd6s6ben ezekben az 6vsz lzad,okbank€t t€nyez6 ho-
zott jelent6s vflltozdst: az egyik a tudomiinyos irodalom fokoz6d6 szerepe a huma-
nizmus, rnajd a felvil6gosod6s hatdsiira, a mdsik a kdnyvek nyomdai el6iillitds6nak
kdvetkeztdben kialakul6 gyors szdmszerf n<ivekedds a kdnyvtiirakban, a katal6gu-
sokban 6s a bibliogrdfiai sz6mbav6teliikben.

A vildgi tudomrinyokkal foglalkozd kcinyvek sziimariinya a valldsi irodalomhoz
kdpest ugr6sszerden megn6tt, tartalmuk er6teljes differenci6l6d6sa pedig a szak-
rendszerek r€szletezfibb kifejleszt6sdt tette sziiks6gessd. A viligi tudomr{nyok feld
val6 orientiilddds fokoz6d6sdt mutatja, hogy pl. a p6viai Sforza-kcinyvt6rban a viiros
egyetemdnek hati{sdra az osztdlyozdsi rendszerek 6l6re az orvostudomiiny keriilt, to-
v6bbd kiilcin osztdlyt kapott a mez6gazdasdg.

A kcinyvnyomtatds hat6srira a kdnyvek szr{mrinak gyors nciveked6se a kcinyv-
gyfjtemdnyekben egyr€szt elhelyez€siik 6slvagy katal6gusban val6 tematikus cso-
portositdsuk miatt n6lkiikizhetetlenn6 tette az osztilyoz si rendszerek kidolgozisdt.
Hasonl6 okb6l rij osztiilyoz6sra volt sziiks6g a nyomdai 6s k6nyvkeresked6i jegyz6-
kek szdmrira is. Ezekben rugalmasan kdvett6k az egyes nyomddk, kcinyvkiad6k sa-
jdtos arculatdt, k6s6bb azonban egys6ges s6ma kialakitdsiira tdrekedtek. A nyomdai
6s a kiad6i kdnyvjegyzdkek nyomtat6sban jelentek meg, 6s a kiinyvcimek tiirgykdr
vagy sajdtos kiinyvkiaddi szempontok szerinti csoportositrisdnak gyakorlata 6ltal6-
nossii v6lt. A bibliognifidk 6s a krinyvtiiri kataldgusok nyomtati{sban val6 megjele-
n€se ezt a folyamatot tovdbb fokozta.

A 17. sz. kiizebet6l, kiiliinrisk6ppen pedig a 18. sz6zadban a fdldrajzi felfedez6sek,
a kereskedelmi kapcsolatok kisz6leseddse 6s a kiizleked6s fejl6d6se, a ncivekv6 ipari
termel6s dtalakuldsa 6s rij iparrigak kifejldd6se olyan kciriilmdnyeket eredmdnyez-
tek, amelyek nyomdn a tudomiinyok, els6sorban az egzakt tudom6nyok, a term6szet-
tudomdnyok 6s alkalmaziisaik nyomdn nagy vi{ltozrisok krive&eztek be a szakiroda-
lomban. Ezzel egyiitt fokozatosan dtalakult a tudomdnyos szeml6let is, a puszta el-
mdleti kdvetkeztetesek helyett a tapasztalat, a kfsdrlet vdltak a kutatds jellemzdivd.

A 18. szdzadban a felviligosod6s eszm6inek hatrisa a kcinyvtdri 6s bibliogrrifiai
osztiilyoziis fejl6d6s6ben is er6teljesen jelentkezett. Az egyetemi fakultdsok hagyo-
m6ny6boz kapcsoldd6 szakrendszerek mellett egyre hat6rozottabban a tudomr{ny-
felosztds filoz6fiai megalapozdsrl rendszerezdsere tdrekedtek.

A tudom6nyok osztdlyozisdnak els6 tindll6 megfogalmaz6sa az rijkorban az an-
gol Francis BAcoN (1561-1626) nevdhez ffiz6dik. Tudom6nyfeloszt6srit tdbb mf-
v6ben is publikiilta. El6szdr 1605-ben angol nyelven,'' majd a humanizmus hat6s6ra
I 623-ban a viligon dltal6nosan ismert .latin nyelven, b6vltett kiad6sban tette kcizz6.'3

'' Bacon, Francis: The two books of Francis Bacon on the Droficience arld advancement of
leaming divine et humana. I605.

'" Bacon. Francis: De dignitate et augmentis scienriarum. 1621.
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Bacon ,,k6t kdnyve az isteni 6s az emberi tudom6nyok m6lt6s6grir6l 6s fejl6d6s6r6l"

u tuOornenyok ov t6\yozds6bat, a kdnyvtiiri 6s bibliogrrifiai szakrendszerek tdrt6ne-

tdben fj korszakot nyitoft meg.
Tudomdnyfeloszirisban Arisztoteldsz filoz6fitjdhoz nyilt vissza' 6s a tudom6-

nvok dsszesiqet ,,globus intellectualis"-nak fogta fel' 6s brir l6lektani alapon iillt'

![r." u"4,""" koieplori tudomdnyossdg spekulativ kiivetkeztet6seit' kdvetelmdny-

kdnt 6llitva fel a tudom6nyos mOd.'"tttUin a k(sdrletezdst' tovribb6 a term6szet-

iodorndnyoktu alapozott emberi cselekv€st 6s gyakorlatot' B-acon- szerint az embed

ir-"t"i"i 
"".yi 

ii r6szre oszlanak, ahdny kdpess6geel rendelkezik az ember a vil6g

;;gi;;";G;. Az egyes jelens6gek az irzflie\nket 6rintik: 6rzdkeink az 1rtelem ka'

p"i]e:"f""reg* rcp!, ltt"tA"g * 6rnk ink 6ltul f"lfogott benyom6sok teljesen fgy

uesOdrret emGk"rettinkbe, ahogyan el6fordulnak' Az ember az esz6vel feleleveniti

e. -"giontotiu u tenyom6sokatl azut6n vagy eml6kezve egyszet{en elmondja' vagy

tepr"i"teu"t 'itutut iia inino""a, vagy pedig elemzi ds oszt'dlyozza azokat' Az ember

hrirom kdpess6ge: az eml€kezet, a tepzttet et az 6rtelem E hrirom fondsb6l fakad a

hdrom emani4cL: a tdn6nelem, a ktilieszet es a bdlcselet Ez utdbbiba bele6rti a ter-

mdszettudomdnyokat is. N€zete szerint a taPasztalds ds a tcirt6nelem cisszetartozik'

"rJ.t 
t"ttOtepp"n mdlt6nyolta a sokriig elhanyagolt tiirt€n€ttudom6nyokat is' Szen-

,uufir*utu e.'"-pirizmusa alapjiin a Ldomrinyokat elm6leti 6s gyakorlati tudom6-

nlok.u o.rtottu, d" hangoztattaiz elm6let 6s a gyakorlat kcilcsdniis.viszony6t'- ' 
Bu"on tudomiinyfeiosztiis 6hoz a 17 ' sz 6ta szdmos ktjnyvt6ri €s bibliogrdfiai

,rut 
"narr". 

kap"rol6dik, tdbbek kdzdtt a francia kcinyvkeresked6lk 6s bibliogrrl-

iurok srakr"ndsr"reire gyakorolt nagy hatdst, tovdbbii a francia enciklop6dia szer-

kesztds6ben hasznrilta Denis DlDERor (1713-1784) 6s Jean le Rond D'ALAMBERT

(l,l tl -tl SZ). D'Alambert Bacon tudom6nyfelosztds6t r6szletesen kidolgozta l-eg-

iJnyegesebb vdltoztatdsa az volt, hogy a kciltdszethez hozz6kapcsolta a mfv6szete-

t"ii.ltouaUta u t""hnika fejl6d6s6t itivetve els6tdnt vegezte el a mestersdgek r6sz-

i"t"riret. A francia enciklop6dia (1751) mint a felviliigosodris kordnak egyik igen

ielent6s mrive ds teriesztdje iudom6nyfelosztiisrival els6sorban az eur6pai orszdgok-
'Uutr, 

a. u, angol-amerikai viligban is hosszri ideig kiindul6sul szolgiilt egy sor

kdnyvt6ri 6s bibliogrilfiai szakrendszer szdmdra'
i.en6 OBsc*r-es (1 59G1650) francia filoz6fus tudom6nyrendszerez6se csak

iitt6telesen hatott a kdnyvtdri szakrendszerekre. Tudomrinyfelosztrisdnak alapjak6nt

u tuAo-any 6ltal vizsg6lt tiirgyakat tekintette, elsdsorban abb6l a szempontb6l'

ft.gy ^r"fi bonyolulti6guk miatt milyen sorrendben kell tanulmdnyozni Ennek

alaljan atlapitona meg a iudom6nyok feloszt6siinak sonendllt (2 dbra)

- Logika
- Matematika
- Fl lozona

- Metafizika
- Fizika

- Orvostudomdny
- Mechanikai tudomdnyok
* Etika

2. dbra: Descattes tudoruinyfelosztdsa
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Dedcartes els6sorban a francia enciklopddistta volt hatrlssal.
A kdnyvtriri 6s bibliogr6fiai szakrendszerekre kimutathat6 hatdst gyakorolt az

angol Thomas HoBBEs (1588-1679) szenzualista tudomi4nyfelosztdsa.l' A tudomri-
nyokat vizsg6lt t6rgyuk szerint k6t nagy csoportba sorolta: a tdrgyak mint tdnyek
egyr€,szr6l, 6s a t:6rgyak mint it6letek m 6sr6szr6l.

- Tdnytudomdnyok
- Tdrsadalomtditdnet

(tdrtdneti tudomdnyok)
- Termdszettdrt6net

(termdszetrajz)
- Filoz6fiai tudomdnyok

- Az ftdletek kdlcsdnds dsszefiiggdsei
6s kdvetkezmdnyei

i. dbra: Hobbes tudohdnyfelosztdsa (165I )

Hobbes tudomdnyfelosztiisiinak hatiisa felismerhet6 a k6s6bbiekben Jean le Rond
D'Alambert, Immanuel KANT (1722-1804), Claude-Henri SArNT-SrMoN (1760-
1825), August Comte, Herbert SIENCER (1820-1903) tudom6nyfeloszt6saiban.

A pozitivista filozdfia atyja, August C0MTE (1798-1857) tudomdnyfelosztris6t
Saint-Simon rendszerez6s€re alapozta.o' Ebben a tudomdnyok tdrgyiinak ndvekv6
bonyolults6gi fokit ttikrdztette,6s egys6ges rendszerbe foglalta a legrijabb ered-
m6nyeket. Hogy megvaldsithassa a kutat6s egys6g6nek elvdt, monista konstrukci6t
alakitott ki, 6s a ismeretek linedris elrendez6s6re tett kisdrletet. A tudomdnyokat
els6sorban term6szettudomilnyos szempontbdl kiindulva k€t f6oszt6'lyba sorolta: a
szeNetlen testek 6s a szerves testek tudomtnyaira. E k6t csoporton beliil hat rdszt
kiiltinitett el abban a sonendben, ahogyan v6lem6nye szerint az egyik tudomrinyb6l
kifejldddtt a mrisik. Ez a sorrend egyben megvil6gitja a tudomdnyok tiirtenetdt is.
Az egyszerfibbek gyorsabban, az cisszetettek lassabban fejl6dtek.

- Szervetlen testek tudomdnyai
- Matematika
- Csillagdszat
- Fizika

- r,"-",fi#f ,uoo,nrn 
"_lfjffitui"toei"r

4. Abra: Comte alaptudomdnyai ( 1830)

A legelemibb 6s legiiltalinosabb tudom6ny az aszffon6mia, majd a fizika, a k6mia,
a biol6gia 6s v6giil a szociol6gia (a t6rsadalomtudomriny) kdvetkezik. Comte a hat
alaptudomiinyt mereven elhatiirolta egymdst6l, ugyanakkor felfogdsa szerint azok
egymdst hierarchikusan magyardzziik: az erkrilcsdt a tiirsadalomtudomiinyban ma-

'' 
Hobbes, Th.: Leviathan. 1651.

'o 
Comte, August: Cours de la phitosophie positive. 1830.
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E\afiaza afiziol6gia, a fizioldgidt mugyulzza a kdmia' a k€midt a fizika 6s vala-

;#;;"-;;;;;,tk;' rtli"a"" ami v-an, v6gelemz6sben sz6m' kiterjed6s' alak €s

;il#;ffi;i.al;j" n tao-atv rt"rad6sa i'bban van' hogv- az dssz€tett€t elemeire

i-"*irt, 
" 

f.tiftt.titt az egyetemesbe, a min6s6get a me-nnYs6gbe oldjuk fel' Comte

;#;iltk* k;;;;-tci6]a statitus, metafizikui szemldlethez vez€tett' comte a t6r-

sadalomtudomiinyt is a pozitfv tudomdnyok rangldra kivlnll t*t1nl:
*-6;; 

oszt6lyoz6s; pozitivista ritozoriairinat ettelfd.tt" ,T"]: 
sz6les kdrben

"eoi""nite 
taf,,Z" hat6ssal volt a kijnyvt6ri €s bibliogrrifiai szakendszerekre is'

"-'e 
iir"ror"r& toztil k6s6bb is iobben dolgozt6k ki' vlcv l3:9ltek 

fel a tudom6-

n"J r"ioroarat, pl. Charles-Louis MoNreiQutpu (1689-1755)' Francois-Marie

;;"; v;;;;; i tssa-ttts), Jean-Jaques RoussEAU (1712-1778)' claude-Henri

i,^io.Ir-stnaool ( u6b-l s25), Fried ch ENGELS (1 820-1 895)'

A filoz6fia'tudom6nyfelosztrisi tdrekvdsei mellett a 16-19 sz folyam6n a ter-

mdszettudom6nyok egyes rigazataiban is jelent6s t"ldo"t"l":i tcirekv6sek kiivet-

i"riJ i". L ttr"enyl'e. flLtuitag term6-szettudom6nvos ]9!!i 
tlztitt olvan jeles

iruft*f"t i. ftayei fogtalt, mint-Konracl GesNER (15i6-1565) A term6szet meg-

i.-";;;" 
" 

n. siezaaan lendiilt el6re a mikroszk6p felfedez6se kcivetkeztdben.

,q. ia. Szaruouan a sv6d Karl LrntE (1707 -1778) az €l6vil6g rendszerez6jek6nt (nri-

"irv- 
It eu*""a.zertan) 1735-ben iita be nev6t a tuclomdnytdrt6netbe Jean-Battiste

io,ino*"" t rZ++-1829.1 mrir eljutott a fajok 6talakul6sdnak felismer6s6ig' de a fajok

o.d.tera ilharles Robert DARwN (1809-1882) mfve- csak-1859-ben jelent meg'
-- - 

vrina.r"t d6nt6 m6clon hatottak a kdnyvtdri 6s bibliogrdfiai.oszt6lyoziisi rend-

szerek fej16d6s6re. A tudomiinyok diferenci6t6d6sa kdvetkezt6ben egzaktabb 6s

tlrri.LrS[u]J*"dst kitveteltek t6liik Ez a ktinyvt6ri szakrendszerek sz6mdra egy-

rr-r..iJtrit.egessd tette a jelzetel6s m6dszereinek megrijit6s6t is'

4.3.1osfi^|yozesirendszereka15.szizadv6g6t6alS'sziaadktizep6ig

Az els6 nyomdai kdnyvjegyzdkek a kiinyvek clm6t "ad 
hoc" kialakitott csoportok-

t*'e. ,"lr"rau* tortittZi o kereskedelmi szempontok figyelembev6tel.vel. Az

"gy"rlr"k"roptnok 
cimek6nt a tudomdny' a szakteriilet vagy a mfifaj elnevez6st

ft6kfel.
niius U,qNurrus hires, itiiliai humanista nyomd6sz 6s ktinyvkiad6 gdrdg nyom-

tatwlnyair6l adott ki ktinyvjegyz6ket (1498), amelyben a cimeket 5 csoportban ren-

dezte el.
- Grammatica
- Poetica
- Logica

_!|:':"'3:ff;."
5' dbra: Aldus Manutius

kitnyviegyzdkinek szakcsoportjai ( 1498)

63



4 A TIIDoMANYFELoszTAsoN ALAPULd oszTilYq*,sl RE}..DSZEREK ToRTENETE

Ez 
_a 

feloszt6s gyakorlatilag (az utols6 csoporton Kvtil) a gtircig filozdfusok rend_sz ezesere err\l€keztet.

- Robertus STEPHANUS (Fstienne), egy m6sik hires francia nyomdiiszcsaldd tagla,
Iy:l{!j1"j :"u.q\:ny:dq:.kn_,:tklzt6ben kdnyvje gyzere;i 1rs+ey a ktinyie_
Ker mar az etozoekneljdval tdbb, l4 szakcsoponban sorolta fel.

- Hebrea
- Graeca
- Sacra
- hophana
- Grarnmatica
- Poetica
- Historica
- Rhetorica
- Oratoda
- Didactica
- Philosophia
- Arithmetica

_fl";?:'"
6. dbru. Robefius Stephanus

kdnyvjeeyz4kenek szakcsoponjai ( I 54b )

Ez a felosztds az 6korban kialakult tudom6nycsoportok 6s mffajok humanista
tiikdz6ddse.

Jelent6s6ge 6s hatiisa rekintet6ben kiemelkedik Konrad GESNER (1515_1565) hu_
manrsta orvos, polihisztor 6s bibliogr1fus oszt lyozfisi rendszere, amely hires egye_
temes. bibliogrdfirij a" kjeg€szit6 kdtetdben (1545_1,549) pte"i meg. Ebben a leirt
m(veket rovid cimmel, szakcsoportokban kdzdlte.

Az irodalom tematikus felsoroldsdval Gesner kora tudomdnyoss6grinak enciklo_
p6dikus regisztr6l6s6ra ttirekedett, €s ez6rt oszt6lyoz6,sa is 6tfog6, egyetemes. Fel_
osztiisi rendszer6t mdve bevezet6sdben ismertette, Szakrendszeienek- 21 f6oszt6rya
r.ly"eeb.r a kciz6pkori tudomrinyosztdlyozds Arisztorerdszt6l tirdktilt hagyonuinyait
kcivette, de figyelembe vette a humanista egyetemek fakultdsainak es a differencid-
l6d6s ritjriraldpd tudomrinyoknak a fejl6d6J6t is. Az ismeretek dsszess6g6t philoso-
phia n6ven foglalta egybe. Ezt k6t f6 csoportra osztotta fel:

a) Artes et scientiae praeparantes
(el6k6szir6 mestersdgek 6s tudomdnyok)

b) Artes et scientiae substantiales
(l6nyegi mesters6gek 6s rudomdnyok)

- _ A k6t nagy csoport l6nyeg6ben m€gfelel a trivium 6s a quadrivium hagyomrinyos
k6t csoportjrinak. Ezt kdvet6en mindkdt csoportot rijabb k6i r6szre osztotta. Az el6_

'' 
Gesner, Konrad: Bibliotheca universalis. Tiguri, 1545.
6s: Pandectarum, sive partitiones uniuniversalium ... libd XXI. Tiguri, 154g_1549.
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keszitd mesiers6geket 6s a tudomdnyokat a sziiks6ges mestersdgek 6s tudomdnyok
(necessaria), 6s a disziti mestersdgek 6s tudom6nyok (omantes) csoportjaira. A
sziiks6ges mesters6gek k6t alcsqportja a besz6dre vonatkozd ismeretek (sermocina-
les) 6s a sz6mokra vonatkoz6 ismeretek (mathematicae) lettek. Ebben a felosztds-
ban is a tiivium 6s a quadrivium tdrgykiirei (necessaria) 6s az egyetemi fakult6sok
rendje (omantes) tiikr0zddnek. Osztdlyozdsdnak logikiija a dichotomia elvdt ktiveti,
amit azonban gyakorlati okokb6l bibliogr6fiai fejezeteiben lineriris felsoroldsban
I-XXII. r6mai sziimmal jelcilve rendezett el. EUdrdsdt, vagyis a hierarchikus struk-
tfrrir6l a linedris felsoroldsra val6 dtt6r6st m{ve bevezet6j6ben indokolj a. (7. dbra)

Philosophta

A Artes et Ecientiae preparantes

AA Necessaria(sztiks€gestudomdnyok)
AAA Semocinales (a beszddre vonatkoz6 ismeretek)

I. Grammatica,philologia
II. Dialectica, logica

L Rhetorica
Iv. Poetica

AAB Mathematica (a sz{mokra vonatkoz6 ismeretek)
V. Arithmetica
VL Geometria, optica etc.
Vtr. Musica
VIII. Astrorcmia
Ix. Astrologia

AB Omantes (diszit6 tudomdnyok)
X. De divinatione et magia
XI. Geographia
XII. Historia
XIII. De diversibus artibus illiteratis,

mechanicis etc

B Artes et scientiae substantiales (l6nyegi mesteisdgek)

XIV. De naturalis philosophia
XV. De pdma philosophia seu metaphysica

et theologia gentilium
XVI. De morali philosophia
XVII. De philosophia oeconomica
xvIII. De rc politica, id est civili ac militari
XIX, De jurisprudentia
xx. De rc medica
XXI. De theologia christiana

7. 6bra: Koniad. Gesnzr
osztdlyozdsi rcndtzeft\ek fel4pttCse ( 1 548-1549)

Az oszt{lyozdsi probl6mdk felhalmoz6dfsfnak hatrisrira mrir a 16. sztztd folya-
rnin foglalkoztak a tdrgyi besorolds fogalrni ds jelzetel6si k€rd€seivel. A 77 . szdzad
kdzepdn pedig mdr tObb kdnyvt6ri 6s mrjzeumi k6zikdnyv elm6letileg is tdrgyalta a
tudomdnyrendszerez€s €s az oszt[ly oz6s jelzetelesi m6dszereit.
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Floriarnus TREFLERUS egy k6ziratdban (1560) kdvetelrndnyiil dllltotta, hogy a

kiinyvek tdrgyi csoportosit6sa legyen dsszefiigg6sben a jelzettel.

A LS. sziaa vZge fel€ (1583) egy kdziratban Francois Grud6 DE LA CRoIx DU

M,AINE azt javasolti Itr. Henrik francia 6s lengyel kirdlynak' hgqy az idedlisan be-

rendezend6 kdnyvt6rban 100 kdnyvszekr6ny legyen' mindegyikben 10-10 polccal'

6s minden polcon azonos tdmakdrfi 10-10 kiinyvet helyezzenek el' Az igy kialaki-

tott 10 000 kdtetes kdnyvgyfijtem6ny ezer csoportban reprezentalhatnd az ismeretek

dsszess6get. Egy-egy t€makdr azonban legfeljebb tiz kcinyvvel szerepelhetne' Ez a

-"g1"tt"tOs"n io.-itis 6s merev elrendez6s ut6pisztikussdga miatt sem val6sulha-

tott-meg. Kidolgozott r6szeib6l egy6bk6nt is kitfint, hogy ajavaslat szerz6je sem tudta

betartani a tizes beoszt6st, mert a konkretiziflt tervezetben v6gtil is a sz6z konyv-

szekr6nyt h6t kategdridba oszt6lyozta, 6s cisszesen 107 t6makdrt sorolt fel' A tlzes

felosztds mint lehei6s6g mindenesetre kdts6gteleniil megfogalmazddott ndla'

A francia kcinyvtdrJsok kdziil jeient6s Gabriel NAUDE (1600-1653) osztiflyoz6si

tev6kenysdge. E1s6 szakrendszerdt 1627-ben egy tanulmdnyban tette krizz€'" Ebben

a n6gy egyi-te-i fakultris rendjdt hagyomdnyosan kdvet6 het f6osztiilyt alakitott ki'

Teol6giai fakuttds - Hittudomdny
Orvosi fakultds - Orvostudomdny
Jogi fakultds - Jogtudomdny
Biilcsdszetifakultds -Tdrtenelem

- Filoz6fia

-lf;;frxlo"
8. dbra: Gabriel Naudi szakrendszere ( 1627)

M6sodik oszt6lyozdsi rendszer6t Johannes Cordesius konyvtdr6nak nyomtatott

katal6gusa szdm6ri dolgozta ki (1643).'r Ldthatdlag a kdnyvgyfijtem6ny tdnyleges

6llominydnak dsszet6tele befolydsolta, 6s ennek nyom6n dolgoztaki 13 f6oszt6ly6,t.

- Biblici scriptores (Bibliai szerz6k)
- Theologi (Teoldgusok)
- Bibliothecarii (Kitnyvtdrosok)
- Chronologi (Ic6nikafr6k)
- Geographi (Fdldrajzi szea6k)
- Historiae scriptores (Titrt€nedrdk)
- virum illustrium vitae (Hfres szemelyek dlete)
- Rei militaris scriptores (Katonai szerz6k)
- Juris civilis scriptores (Magdnjogi szerz6k) -- .
- Juris canonici ei politicae eccGsiasticae scriptores (Kdnonjogi ds egyhdz-

politikai szerz6k)
- lhilosophi, matematici et medici (Bdtcsel6k, matematikusok €s orvosok)
- Politici (Politikai szerz6k)
- Literatores, oratorcs et poetae (Irodalmdrok, sz6nokok 6s k"lt6k)

9, 6bru: Naudd' Gabiel: Bibliotheca Cordesiarn Catalogus' ( 1643')

" Naud6, Gabriel: Advis pour dresser une biblioth6que. 1627'
'3 Naud6, Gabriel: Bibliotheca Cordesiana Catalogus. 1643'
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4.3 Osztdlyoziisi rendszetek a,15. sz6zad v'g6tdl a 19. szAz dkdzep'lg

Mig Naud6 els6 osztdlyozdsi rendszer6ben a szakcsoportokat a tudomdnyterti-
letek megnevez6s6vel jeldlte, a m6sodikban az ir6i tevdkenys6get haszn6lta a tarta-
lom kifejezdsdre. Mindkdt osztdlyoz6si rendszere kora m6s szakrendszereivel iissze-
hasonlitva er6sen leegyszerdsitett felosztdst mutat. Ennek ellendre tanulm6nyilnak
hatdstra sokan kciv ett€k,6s ezlen" zz 6n. ,,francia oszt6lyoziisi rendszer" alapja, amely-
re a 18 . szizadban a francia kdnyvkeresked6k katal6gusainak szakrendszere 6piilt.

Claudius Cr-err.rsls (Claude Cl6ment) spanyol jezsuita a mfzeumok 6s ktinyv-
t6rak mfikddtetds6hez irt kdzikiinlivet (1635),'?4 melyben id6zi Arias Montanust, aki
pedag6giai mriv6ben az oktatds szakteriileteit 64 csoportban sorolta fel- Ennek a k6-
zikdnyvnek a hatrisa elvi megfogalmaz6sai rdven a kdnyvtiiri osztrilyoz6s gyakor-
lat6ban is felismerhet6 els6sorban az oktatds c6ljait szolgdl6 ktinyvtifuakban.

A 17. szdzadban tdbb kitnyvt6r dctnttitt m6r az elhelyezds szisztematikus rend-
szere, vagy a szakkatal6gus k6szit6s1r6l.

A strassburgi egyetem kiinyvtdra azzal a gondolattal foglalkozott, hogy a katal6-
gust a kdnyvek szisztematikus elhelyez6s6vel helyettesitse. Ezzel sz'emben Hermann
CoNRrNc 6s Johann Heinrich Hor NGER dlldspontja az volt, hogy a ktinyvek heiye
a ktinyvtdrban kiizdmbds, ha megtaldl6sukat szakkatal6gus 6s rakt6ri jelzet teszi le-
her1ve 0664).

Sajdtos gondolattal jelentkezett Johannes LoNEIR, aki a kttnyvtdrak6l irrt kcinyv6-
ben (1669) az enciklop6dikus mfvek szr{mrira kiiliin osztrfly fel6llitiisdt javasolta."

A pdrizsi jezsuita kolldgium kiinyvtiirdnak osztdlyozrisi rendszer6t 1678-ban
Jean GARNIER (1616-1631) dolgozta ki. Oszt6lyai Francis Bacon filoz6fiai tudo-
m6nyfelosztiisi4ra emldkeztetnek, amennyiben az ismeretek tisszess6g6t az ernber
szellemi k6pess6gei (6rtelem, eml6kezet, t6rsadalmi k6pess6g) alapjdn csoportosi-
totta. Ebb6l.kiindulva vdgiil is az egyetemi fakultdsokkal is azonosithatd csoportok-
hoz jutott el. Oszt6lyozdsi rendszere v6g€hez,,heterodoxia" elnevez6ssel az egyhtz
tanit6saival szemben 6116 szerzdk mfiveit csatolta.

Ratio (A1€lem)

Doctrina superior -t A Theologia
(felsdbbdrtelem) (Doctrinadivina)

Doctrina inferior -+ B Philosophia
(als6bbdrtelem) (Doctrinahumana)

I 3 HffnT."
Vis rernin'iscendi -+ E Historia
(emlekez€si k€pess€g) (Doctrina temporum)
Vis societatem ineundi -t F Eunomia (seujurisprudencia)
(drsadalmi k€pess6g) (Doctrina juris) 

Heterodoxia

1 0. Abrd: Garnier osztdlyoztisi rendszerdnek fdosztdlyai ( 1678)

" Clemens, Claudius: Musei sive bibliothecae tam privatae quam publicae extructio, instructio,
cura, usus. I-IV. Lugduni, 1635.

5 Lomeir, Johannes: Db bibliothecis liber singularis. 1669.
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. Osztrilyozdsi rendszere f6osztflyait Gamier A-t6l G-ig n 6becd egy-egy nagy-
betfij6vel jeliilte. Esedegesen egyes f6osztdyokban ttibb egyenrangf osztdlyt is
felsorolt rijabb betti hozziffzEs€vel. Rendszere dsszesen 461 csoportot tartalmazott.
Ezek tdbb esetben nem tiirgyi jellegfiek, hanem pelddul a szerz6k megkiildnbdztetd
tdrsadalmi rangjdbdl (egyhrizi szemdly stb.) vagy a mfivek keletkezdsi idej6b6l adr5d-
tak. Gamier rem6lte, hogy osztdlyozdsdt a nyomtatott katal6gusban val6 publikrfl6sa
utin m6s kitnyvtdrak is haszndlni fogjdk. Hangsdlyozta, hogy az oszt6lyoz6s rend-
szer6nek hajl6konynak kell lennie az elterd igenyek kiel6git6s6nek el6segit6s6re.

A n6metorsz6gi k0nyvtdrak oszt6lyoztsi rendszerei ktiziil ebben a korban a
wolfenbtitteli hercegi ktinyvtiir katal6gusrinak szakrendszerdt 6rdemes megemliteni.
Ezt a kor neves filoz6fusa, matematikusa 6s term6szettuddsa, Gottfried Wilhelm
LErBNrz (1646-1716), a kcinyvtrir vezet6jekdnt kdszitette el 1691-1696 kdz<ttt. A tu-
domrlnyokat t{z f6oszt6lyba sorolta, 6s ezeken beliil sziiks6g szerint 4-5 osztdlyt
dakitott ki. Szakendszere nem volt ttil r6szlaez6. Leibniz gyakorlati kdnyvtiiri
szempontokat 6rvdnyesftett a szakkatal6gusban, 6s nem filoz6fiai megfontoldsok
vezettdk, annak ellendre, hogy a tudomi4nyok filoz6fiai osztrilyozdsdval 6 rnaga is
foglalkozott John I-ocKE (1632-17M) angol filoz6fus tudomdnyrendszerez6sdnek
ciifolata kapcsrin. Leibniz ktinyvtrin6l vallott n6zetei rendkiviil haladdak voltak,
amennyiben minden kdnyvtdr haszn6latakor a legnagyobb nyilviinoss6got ktive-
telte.

Leibnrz osztilyozdsi rendszer6nek tewezete egy szfikebb 6s egy b6vebb vflto-
zatban maradt fenn a haliila ut6n publikdlt hdtrahagyott jegyzeteiben,'^

1. Hittudomdny
2. Jogtudomdny
3. Orvostudomi{ny
4. Intellektudlis bdlcselet
5. $€pzeleti dolgok bdlcselete (matematika)
6. Erz6kleti dolgok bdlcselete (fizika)
7. Filol6gia
8. Vildgi tttrt€net
9. Irodalomtdrtdnet (tudomdnytdrtdnet 6rtelemben)

6_s kiinytdrtan
10. Altaldnos 6s vegyes mfvek

1 1. 6bra: kibniz szakrendszerinek fdosztilyai ( I 69 I -1 696 )

Ismael BoULLIAUD (Bulliardus) osztiilyoziisi rendszer6ben (1679) Naud6 hat6sa
istnerhetd fel, de annrfl r6szletez6'bb. Ezt fj t6rgyi csoportok kialakitr4sdval 6rte el, igy
p6ldriul ktildn fdosztrflyt alkotott a termdszetrajz sz6m6ra. R6szletezetts6g6t tovdbb
ndvelte fgy is, hogy a t6rgyi csoportokon beliil gyakran id6rendi vagy ftildrajzi
alcsoportgkat haszndll Ez a kdzds ismertet6jegyek ftategdririk) szerinti aloszt6-
lyozds el6jele. Szakendszer6ben a csoportok (f6osztrilyok, osztrilyok, alosztflyok)
egytittes szdma mdr 1154-re emelkedett.

' Leibniz, Gottfried Wilhelm: Idea bibliothecae publicae secundum classes scientiarum ordi-
nandae, In: Otium Hannoverianum, Leipzig, 1718. (Kds6bb megielent mdg dsszes mdvei ki-
addsdban: Opera omnia. Genevae, 1768.)

68
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Nicolas CLENaENT (1651-1716) francia titrtdnesz a reimsi 6rsek 16 000 ktitetes
kdnyvt6rdnak katal6gusa szdmrfua k€szitett oszt[lyoz{si rendszert. Ennek a nyom-
tatott katal6gusnak'?? a bevezet6sdben kifejti, hogy a cimanyagot a tudomdnyok szo-
k6sos feloszt6srinak megfelel6en 6t fejezetbe sorolta, majd ismertette, hogy a ha-
gyom6nyos oszt6lyozdson beltil milyen reszletezd csoportositdst kdvetett. Ebben
messzemen6en figyelembe vette az egyhdzi 6s viliigi hierarchi6t, p6ldriul a n6pek
tdrt6net6ben a piipiik szdkhelydt (Itdlitt, R6mdt) sorolta fel els6k6nt, majd az iilla-
mok tekintelye szerinti rangsorban Franciaorsz6g, Germdnia stb. ktivetkeztek. Osz-
tiilyozdsi rendszere bevezet6s6ben a francia fdldcin hagyom6nyoss6 viilt tudom6ny-
oszt6lyoz6st emliti.

A 18. sziizad folyamrin a kdnyvtriri 6s bibliogr6fiai osztiilyozdsban er6teljesen
6rezhet6 a polg6ri t6rsadalom meger6scid6s6nek hatiisa. A r6gi nemess6g tagjaival
szemben a nagypolg6rsdg gazdas6gi teren egyre nagyobb befolyrisra tett szert. A
nemess6g kezdb6l a vagyon, igy sziimos 6rt6kes rdgi kcinyvgytijtem6ny is, a meg-
gazdagod6 polg6rok birtokdba keriilt. Szokdssd vdlt a magiingydjtem6nyek katal6-
gusainak kinyomtat6sa, me&jelentek a nagy drtdkf kdnyvtdrak eladr{s6t el6segit6
nyomtatott aukci6katalSgusok. Az antikvrir kiinyvkereskedelem 6s a bibliofflia kti-
vetkezmdnye volt az is, hogy sz6mukra sok gyakorlati jellegd osztiilyoziisi rendszer
keletkezett. Az elad6sra, rirverdsre keriil6 kcinyvtdrak nyomtatott katal6gusainak
osztflyozdsi rendszereib6l alakult ki ennek soriin az fn' ,,francia szakrendszer" is.

A kiinyvkeresked6i gyakorlatban j6l hasznrilhat6 osztdlyozrisi rendszer kialaki-
t6srira igen nagy hatdssal volt Prosper Marchand 6s Gabriel Martin mfikiid6se.

Prosper M,tncueND (1675-1756) egy hellenista tud6s hires humanista kcinyvtri-
r6nak katal6gusa szdmdra k€szitette els6 osztdlyozrisi rendszer6t (i706), majd egy
mr{sik jelent6s k6nyvgyfjtem6nyr6l kiadott katal6gusdban alkalmazta mrisodik szak-
rendszer6t (1709). Ez ut6bbit a katal6gus el6szavdban kiildn ismertette 6s javasolta

m6s katal6gusokban val6 felhaszn6l6sra is. Els6 osztdyozdsi rendszerenek hat f6-
osztdlya volt.

- Hittudomdny
- Jogtudomdny
- Bdlcselet
- Tudomdnyok 6s mesters€gek
- SzdPirodalom
- Tdrtdnelem

12. dbra: Marchand elsd szakrendszerinek

faosztdlyai ( 1706)

Marchand f6osztdlyai hagyomdnyosnak tekinthetdk. Tov6bbi rdszletez6sdt val6-
szinfleg Jean Garnier tltal a piirizsi jezsuitdk kolldgiumdnak konyvtdra szdmdra
kidolgozott oszt6lyoz6sa (1678) hatrisdra alakitotta ki. Mdsodik szakrendszer6nek f6
csoportjai mdg hatifuozottabban Gamier hatdsdt sejtetik, ha h6rom f6osztrily6nak
reszleteit nezzijk.

'? Bibliotheca Telleriana..., 1693
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- L,mben tudomdnyok (filozdfia)
- Isteni hrdom{nyok (teol6gia)
- Esemdnyek nrdomrinya (tdrt6nelem)

Ii. 6bra: Marchand mlsodik
sxakrendsryrdnek fdosziilyai ( I 709 )

Itt is, mint Gamier osztrilyozrisiiban, Francis Bacon tudom6nyoszt6lyozds6nak
hatdsa €rezhet6, egyszersmind a fakultdsok szerinti tagoz6dds hagyomiinya.

Marchand munk6ssdgdhoz kapcsol6dik Gabriel MARTTN (1675-1756) pltizsi
ktinyvkeresked6 szakrendszere, aki Marchand els6 osztdlyoz6si rendszer6nek hat
f6oszt6lyit dtre csdkkentette, miutdn a filoz6fidt beleolvasztotta a tudom6nyok 6s
mestersdgek f6oszt6lyba. Az tit f6osztdyon beliil Martin 30 oszt{lyt €s 77 alosztdlyt
dolgozott ki.

- Hittudoftiny
- Jogtudomdny
- Tudomdnyok 6s meste$dgek
- Ircdalom
- Tdrtenelem

14. 6bra: Martin kiinyvkereske6i
szakrehhzer4tlek 5 fdoszttilya ( 17 1 1- 1761 )

fjjabb ktinyvkereskeddi kataldgusaiban Martin folyamatosan tdbb kisebb-na-
gyobb mddositdst hajtott v6gre osztdlyai 6s alosztalyai reszletezasen, nyilvdn az
adott ktinyvgyfijtemdny jellegdnek rnegfelel6en.

Marchand 6s Martin osztilyoz{si gyakorlat6nak jelent6s6ge abban volt, hogy
1711-1761, kdztitt 148 eladdsra sz6nt magdngyfijtemeny nyomtatott kataldgusdban
alkalmaztdk. Ez z t€ny cinmag6ban is magyndzza hat6srit. Fokozta eltededtsdgdt,
hogy ezt az oszt lyoz6st kiivette az id6sebb DrsuRE" a francia kdnyvekr6l k6szitett
kdtktitetes retrospektiv bibliognifi6j6ban (1763-1768), ds m6g a 19. sz6zad elej6n is
haszndlt6k az ifjf Debure teswdrek retrospektiv francia bibliogr6fi6ikban.

A francia kdnyvkeresked6k szakrendszer6nek legjelent6sebb tov6bbfejlesztett
v'ltozata a Duclos 6s CArLr-EAU 6lral kdszitett. n6v ndlktil nublikrflt k6t bibliofil
c6lti bibliogrrifiriban':" talilhatd ( I 790).

A francia krinyvkeresked6k osztrilyozdsi rendszere volt alapja Chaxles BRUI.IET
hlres bibtiogr6fidjaso szakrendszer6nek is (1810). Ennek osztdlyozdsiit 6tvette a
p6rizsi Biblioth6que Nationale ds a londoni British Museum kdnyvtdra is. Folytatta
a szakrendszer haszn6l.a!6t az 1812-ben indult 6s ma is 616 kurrens francia nemzeti
bibliogr6fia is. P6ld6ja ez a folyamat az egys6ges szakrendszer megteremtds6re,
haszndlat6ra vald tdrekvdsnek.

" Debure, G. F.: Bibliothdque instructive. l-7. kitt. Paris, 1763-l'768.
" Dictionnaire bibliographique, historique et critique des livres rares. Paris, 1790.- Brunet, Charles: Manuel du libraire et de I'amateur de livres. Paris, 1810.



4.3 Osztdyozrsi rendszerqk a 15. szdzad vdge6l ^ 19. szezadki:zepeil

4.3.2 Osftiiyozitsi rendszerek a 18. sz6zad kiizep6t6l a 19. sz6zad kiizep6ig

A 18. szdzad kiizepen a n6met kdnyvtdrak szakrendszer6nek k6szit6i kciziil Johann
Michael FRANCKE (1717-1775) emlitendd meg. Els6 osztdlyozdsi rendszer€t Biinau
gr6f kdnyvt6r6nak nyomtatott katal6gusa szdm6ra" dolgozta ki (1750-1756). Eb-
ben 9 f6osztrily, 108 osztifly 6s tov6bbi aloszt6lyok, cisszesen 2148 szakcsoport ta-
l6ll1at6. Ez a r6szletess6g rriirdnyitotta a figyelmet, 6s a legkivdl6bb n6metorszdgi
ktinyvtdrosok egyikenek tartottdk. Ennek kiiszcinhet6en a drezdai vrflaszt6fejedelem
meghivta kdnyvtdra vezet6j6nek. M6sodik szakrendszerc a drezdai kcinyvtdr hrirom-
kritetes katal6gusdban jelent meg (1775-1777). Ez nem volt annyira r6szletez6,
mint az els4 mert csupdn 56 dndll6 os zt6lyb6l ̂ lt, m6gis ez lett a jelent6sebb, mert
kiinyvgyrijtem6nyt6l fiiggetleniil, tudatosan az emberi ismeretek telies ktirdre kiter-
jedt, 6s a kiinyvgyfjtem6ny ncivekeddsdvel, az ismeretek szilesedjsdvel is tudato-
san szdmolt. Osztilyai kialakit6sdhoz nem keresett filoz6fiai indokldst, hanem az
irodalom ismeret6ben gyakorlati kdnyvtdrosi szempontokat kdvetett. Hat6rozottan
elkiildnitette egym6st6l - a hagyomiinyokat kiivetve - a vallisi ds a viligi c6lj ktiny-
veket. A vil6gi ismeretek 6l6re a gdrdg-r6mai auktorokat helyezte.

Szakrendszere sziimiira Francke a jelzeteket a t6makrir latin elnevezds6nek rrivi-
dit6sdvel alkotta. Ez a tirgysz6ra alapozott 6n. mnemotechnikai jelzetel6si m6dszer
hatdssal volt a k6s6bbi osztr{lyoziisi rendszerekre is.

Francke osztiilyoz6si rendszer6t sokdig,,drezdai szakrendszerk6nt" ernlegettdk,
mert a drezdai vdlaszt6fejedelem kcinyvtrira orszdgos nyilvdnos kdnyvt6r lett, 6s
Francke szakrends zeret 1927 -ig meg6izte.

A felvildgosodds kordnak jelenr6s osztilyozdsi rendszere a b6csi udvari kiinyv-
t6r ryazgat6ja, Cosmas Johann Michael DpNrs (1727-1800) nev6hez ffiz6dik. Denis
egyetemi eldad6saival p6rhuzamosan szakrendszeret el6szdr 1774-ben publikilta
bibliogrrifiai 6s kcinyvtiirtani k6zikiinyv6ben,3'? majd rijabb miveiben ism6telten meg-
ielentette-"

- Hitrudomdny
- Jogtudom{ny
- Filoz6fia
- Orvostudomdny
* Matematika

_lil,,#.
15. dbra: C. l. M. Denis

s znk r e nd s ze r i n e k f6o s zuily ai ( I 7 7 4 )

Denis szakrendszere filozdfikus tudomdnyfeloszt6si elv alapj6n k6sziilt,6s f6
vonalaiban a francia kcinyvkeresked6k 6s bibliogrr4fusok gyakorlatdnak hat6sdt vi-

r Catalogus bibliothecae Bunavianae. 3. k. Lipsiae, l75G-l?56.
" Denis, Cosmas Johann Michael: Grundriss der Bibliographie und Bticherkunde. Wier^, 1,174.

(a. kiad. 1776)
" Denis, Cosmas Johann Michael: Einleitung in der Biicherkunde. Wien, l:,:,7-l7:.g. (2. kiad.

r795-1796.)
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4 A TUDoMANyFELoszrAsoN ALApuLd oszrAlYozAsl RENDSZEREK ItiRTENETE

seli magdn. H6t f6osztr{lya er 6keztet Gabriel Naudd els6 szakrendszer6re (1627),
brir f6osztiilyainak m6s a sonendje. A f6osztiilyokban az oszt6lyok 6s alosztr{lyok a
liincszemekhez hasonl6an kapcsolddnak.

A f6oszt6lyok €s osztdlyok sorendjdnek Denis eredeti indokl6siit adta. Az isme-
retek cisszessdg6t zirt eglsznek tekintette. Az egyes f6oszt6lyokon beliil az osz-
tdlyokat olyan egym6sutiinban helyezte el, hogy azok utolsd osztiilya a kovetkezd
f6oszt6ly els6 osztrily6hoz logikai tisszekdt6 kapocsk6nt, dtmenetk6nt szolgdljon.
A hittudom6nyt a zsinatok osztiily6val zdr1a, 6s ez kdti dssze a jogtudomrinnyal, a
jogtudomdny utols6 csoportja a termeszetes jog, amely cisszekiiti a filoz6fia oszt6'
ly6val, a filozdfia o sztllydt a term1szetfilozdfia (termdszetrajz) kciti cissze az oivos-
tudomdnnyal, ezt az anat6mia zdrja 6s vezeti 6t (szdmszerns1g 6s m6retek) a mate-
matikiihoz, melyet a kronol6gia vezet 6t a tdrt6nelemhez, 6s az elbesz6l6 pr6za a
filol6gidval kiiti cissze, a filoldgia utols6 oszt6lya pedig a mitol6gia, amely az eg€sz
rendszer elejdhez, a teol6gir{hoz vezet vissza. Rendszere igy teljes kdr, amely nem
b6vithet6, s ezzel tiirgykcireit leziirtnak tekintve kora tudomiiny6t konzerv6lni ldtszik.

Denis oszt6lyoziisi rendszer€nek magyar vonatkoz6sa, hogy Sz6ch6nyi Ferenc
nagycenki kdnyvt6ra nyomtatott katal6gusiinak* szakrendes kdtete m6dositdsokkal
Denis osztiilyoziisdt haszn6lta. A katal6gushoz Denis irt el6sz6t, 6s abban utalt rd,

hogy Szdch6nyi Ferenc B6csben, a Theresianumban ktinyv6szeti el6ad6sainak szor-
galmas hallgat6ja volt.

A franciaorsziigi PARENT kdnyvtdrtani tanulmiinyban publikdlta oszt6lyozi4si
rendszerdnek tervdt (1801).35 Ebben 13 f6osztrilyt 6lliton fel. Ezek sorrendj6re a kci-
vetkez6 elvi indokl6st adta: legr6gibb mestersegtink a fiildmfivel6s, ez€rt ez az e1s6

osztrily. Ezt kcivet6en a tovribbi osztdlyokat az emberi tevdkenys6gek 6s ismeretek

kialakulisdnak ttirt6neti rendjdben sorolta fel. Indokl6sa koriiban evolucionalista
szer elete kdvetkezteben tetszet6snek tfint, b6r tdrsadalomtiirt6neti 6s 6srdg6szeti
szempontb6l tudomdnyosan nem 6llt szil6rd alapon. Szakrendszere alkalrnaz4sdt6l

nincs tudomdsunk.

I. Fdldmfvel6s 6s kereskedelem
II. Nyelvek 6s nyelvdszet
m. Mechanikaimesters€gek
Iv. Szabad mlivdszetek
V. Matematika
VI. Sz€pirodalom
VIl. Kozmogrdfia
VIII. Termdszettdrt€net (termdszetrajz)
IX. Kdmia, fizika, orvostudom{ny
X. Tiirt€nelem
Xl. Tdrvdnyhozds 6s Politika
XII. Erkdlcstan
XIII. Periodika

16. dbra: Porent renhzerinek f6osztdlyai ( 1 801 )

* Catalogus Bibliothecae Szechenianae. Pest, 1800.
" Parent L'An6: Essais sur la bibliographie et sur les talents du bibliothecaire. Paris' 1801'
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4.3 Oszt{lyoz{si rendszerek a 15. szdzad v6g€t6l a 19. sz4zad k6zep€ig

A 19. szdzad elej6nek tudom6nyszer 6let6re jellemz6nek -tekinthet6 Gabriel
ITIcNoT bibliogr6fiai szakrendszere, mely 1802-ben jelent meg," 6s a tudomdnyok
dftal kutatott tdrgyakat a racionalizmus n6z6pontjrib6l rendszerezte a ,,term€szettdr- '

tinet hdrom birodalmdban" az azokba tartoz6 tdrgyak r6szletes felsoroldsdnak cso-
portjait alakitva ki. M6r ismeretes volt ekkor Karl LINNE mfive (1735)r? 6s Albrecht

:"j ryy:*" Tfl\gl.tes 
termdszettudomiinyi 6s orvosi mfiveket felsorol6 bibliogrd-

fidja (117 l-1779)." Peigot csoponositiisa ezeke tiimaszkodhatott.

Asvdnyok birodalma
Ndvdnyek birodalma
Allatok birodalma

17. dbta: G. Peignot Mromfqosztdlya (1802)

Asvdnyok birodalma:
1. Vizek,2. F<i ld,3. Homok,4. Ki ivek,5. S6k,6. Kdn,
7, F€lf€mek, 8. F6mek, 9. Kdtrdnyok, 10. Vulkinikus
anyagok, I 1 . Hordal6kok (iiled6kek), fosszillid< €s term6-
szetes maradvdnyok

Niiv6nyek birodalma:
1 . Gydkerek, 2. K€rgek, 3. Fafajtft (titrzsek 6s kdrgek),
4. Levelek, 5. Vir.igok, 6. Gyiimttlcsdk 6s magvak,
7. Sp6rds nitv6nyek 6s gombdk, 8. Gyiimtilcsnedvek 6s
gyantd(, 9. Ldkivonatok, €lesztd, 10. Tengeri 6s parti
ndv€nyek

Allatok birodalma:
1. 6cedni 6s tengeri dl6l€nyek, 2. Zoophytdk,
3. Ganztestaceae (?), 4. Rdkfdl€k, 5. Rovarok, 6. Halak,
7. K6t6lt(ek 6s csrlszdmdsz6k, tojdsrakd ndgyldbfak,
8. Madarak (fdszkek €s tojdsok), 9. El6 ivad6kokat sziild
ndgyldbfak (enl6sttk), 10. Az ember

18, Abra: G. Pei|not tdrgtkiiri osztdlyoztiso (1802)

A kdnyvtiiri 6s bibliogr6fiai szakrendszerek a felviligosod6s kolinak eszm6i
nyom6n elterjedtek Kdzdp- 6s Kelet-Eur6pa teriilet6n is. Lassacsk6n itt is fellendiilt
a kiinyvkiad6s 6s a kdnyvgyfjt6s, 6s kdnyvttrakat alapitottak.

Kordbban Oroszorsz6gban p6ld6ul dltaldban csak a kanonikus (egyh6zi) 6s nem
kanonikus kdziratok 6s ktinyvek csoportjait kiildnltett6k el egymdst6l. A polgdri fej-
l6dds megindulis:inak hatdsdra Nagy P6ter uralkoddsa idej6n (1689-1725) meg-
6l€nkiilt a vildgi fiirgyf kdnyvek orosz nyelvf kiad6sa. A cdr utasit6siira 6s p€ldf-
jdnak kdvet6se nyomdn kdnyvtdrakat alapitottak. Nagy Pdter c6r 1721-ben az orvosi
kamara titk6rft, Johann Daniel SCHUMACHER-I kiilfdldre kiildte, hogy tanulmd-

'" Peigot, Gabriel: Dictionnaire raisonn€ de bibliologie. Paris, 1802.
" Linnd. Karl: Systema naturae, 1735.
" Haller, Albrecht von: Bibliotheca botanica, anatomica, chirurgica, medicina practica. Tom.

1--4. Tiguri, Basileae, 1'77 1-17'19.

I.
II.

I.
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4 A Tr.rDoMiNyFBLoszlAsoN ALApuL6 oszrAlyozAsl RENDSZEREK T6RT6NETE

nyozza a tudomiinyos kiinyvtdrakat. Hzzatdrdse uttn az djonnan alapitott Orosz Tu-
dom6nyos Akad6mia kdnyvtdrdnak vezetds6vel bizt*. meg. Schumacher az Eur6-
p6ban akkor dltal6ban szokdsos egyetemi fakulr6sok tagoz6d6s6nak megfelel6, de
nem nagyon r'szletez6 osztTlyozist honositott meg. K6s6bb az iltala bevezetett
osztrilyozifui rendszert a hetvenes 6vekben dtdolgoztdk.

Az osztflyozisi rendszerek kiilftildi 6tv6tel6nek vagy hat6s6nak gyakorlata j6l
nyomon kiivethet6 a 18. sz,6zad v6.g€n Lemdrhet6, hogy az eur6pai (n6rnet, francia,
angol...) kultdra resz€kdnt hogyan te{edtek keletre. igy p6ld6ul a francia Naud6,
vagy az avsztiai Denis hatdsa ismerhet6 fel az oroszorszfgi Nikolaj Nikolajevics
BANTUS-KAMENSZK|J osztdlyoz6sdban, amelyet az ifj{s6g sz6m6ra orosz nyelven
me&ielent mffvek aj6nl6 bibliogr6fi6jdban (1776) hasznllt. Ebben a mdvek cimeit
Denis szakendszerdnek ha6si4t mag6n visel6 csoportosit6sban, de a 7 f6osztdly
sonendjet megvdltoztatva tendezte el, tov6bb6 kiiltin f6osztdlykdnt kiemelte a fdld-
rajzot, a jogtudom6ny! viszont a filoz6fia osztdly{ba olvasztotta. A szakcsoportokat
a fdoszt6lyokon beliil a felvikigosodds kori orosz tudom6ny fejlettsdgenek m6rtdk6-
ben r6szletezte.

Denis(1774) Banttis-Kamenszkij(1776)
- Hithrdomdny - Filol6gia
- Jogtudomdny - Tcirtdnelem
- Filoz6fia - Frildrajz
- Orvostudomdny - Matematika
- Tdrt€nelem - Filoz6fia 6s jogtudomrny' - Filot6gia - Hittudomdny

19. dbra: Denis 6 Bant^-Kamanrzkij
s za kr e nd s ze r e i ne k o s s ze ha s o nlit d s a

A kctnyvtdri szakrendszerek iitv6tele sor6n filozdfiai tudomiinyfelosztrisi hat6sok
is szerepet j6tszottak. Pavel Grigorjevics DEMrDov orosz termdszettud6s pdlddul
saji{t kdnyvgyfijtem6nye katal6gusdban (1806) az ember lelki kdpess6gei alapjrin
csoportositotta f6osztiilyait. Ot f6oszt6lydhoz hatodiknak az dltaliinos 6s vegyes tar-
talmd mfiveket,,polimatia" megnevezdssel csadakoztatta.

I. Filoldgia e Kdpzelet
II. Tdfidnelem t- Eml€kezet
III. Teol6gia <- tlit
lV. Filozdfia <- Ertelem
V. Technol6gia e Utdnzds
VI. Polimatika

20. 6bra: P. G. Demidov kiinyvtdninak f6osztrilyai ( I 806)

F6osztilyain beliil cisszesen 26 oszt6lyt alakitott ki, majd a tov6bbiakban hol tar-
talmi, hol formai ismdrvek alapjdn tovribbi alosztdlyokat iktatott kdzbe. A kordbban
tdbbnyire ,,hasznos mesters6gek" megnevez6sfi fogalomkrirt a ,,technol6gia" elne-
vezdssel viiltotta fel. Az osztrflyon beliili alosztdyok sorrendj6t Demidov nem rrig-
zitette jelzettel.
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4.3 Osztdlyozdsi reDdszerek a 15. szAzad v€getd, ̂ 19. sz{zadkdzep€ig

A szentp6tervdri nyilvdnos kdnyvt6rban M. I. ANToNovszKIJ 1796-ban vezetett
be egy osztilyozflsi rendszert, amely Denis szakrendszerdnek hatdsdt mutatja. Ez
azonban csak 1808-ig maradt haszn6latban. A. N. OLENIN fj oszttlyozdsi rendszert
dolgozott ki (1808), amely Leibniz tudomdnyoszt6lyozdsdval3' 6s nem a wolfenbiit-
teli hercegi kdnyvtirban kidolgozott osztrflyozdsdval mutat rokonsiigot. Olenin a tu-
dom6nyokat h6rom f6osztiflyba sorolta, majd minden f6oszt6lyt fjabb hdrom-hiirom
oszt6lyra bontott. Az alosztrflyokat tartalmuknak megfelel6en tagolta tdbb-kevesebb
csoportba, ezekn6l azonban mdr nem hasznrfltjelzeteket.

I. Tudondnyok

I.l Sze[emtudomdnyok

- Jogtudomdny

_itffil:,x-
I.2 Termdszettudomdnyok

- Tem€szetrajz

:3;;:'0"*'
- K6mia

" l',i*i,lX1i#?o"J-r,.n
ll. Mtiviszetek

II.1 Mechanikaimdv€szetek
II.2 Szabad m(vdszetek
II.3 Irodalom 6s el6ad6-mfv6szetek

lll. Filol6gia

III.I Nyelvtudomdny
III.2 Poligrdfia
III.3 Kritika

21. Abra: A. E. Olenin kiinyvniri szakrendszere (1808)

A 18. 6s 19. szdzad fordul6jdn a tudomrnyos irodalom folyamatos regisztrrfldsa,
majd pedig korszakonk€nti dsszefoglal6 bibliografiz6l6sa cdljdb6l a tudom6ny, kul-
nira 6s irodalom hi4rom jelentds n6metorszdgi kiizpontjriban, Weimarban, J6ndban 6s
Hall6ban repert6rium-sorozat kiaddsdt kezdtdk meg 1793-ban.a Szerkeszt6i Chri-
stian Gottfried Schiig 6s Gottlieb Hufeland erre a c6lra kiildn osztiflyozdsi rendszert
dolgoztak ki. Cimanyagukat 16 f6oszt6lyban rendezt6k el, az oszt6lyokat ezen beliil
kettdosztds m6dszer6vel (dichotomia) alakftottdk ki. Szakrendszeriiket a repert6-
rium harmadik kcitetenek bevezet6idben feitett6k ki.

" t €ibniz, G. W.: Idea bibliothecae publicae secundurn classes scientiarum ordinande. In: Otium
_^ Hannoveranum, Lejpzig, 1718.* - Allgemeine Literaturzeirung 1785-1804. Hrsg. Ch. C. Schiitz, G. Hufeland. 1785-1804.

- Jeraische allgemeine Literaturzeitung. 1785-1 848.
- Hallsche Literaturzeitung. 180,1-1849.
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I. Tudom6nytan
II. Filol6gia 6s nyelvtudomdny

. Hittudomrny
IV. Jogtudomrny
V. Orvostudomdny
VI. Filoz6fia
VII. pedag6gia
VIII. Allamtudomdny
IX. Hadtudomdny
X. Termdszettudomdny
Xl. Technol6gia
XIL Matemarika
XIII. Fdldrajz €s td(€nelem
XIV. Szdpmfvdszetek
XV. Tudomrnytdrrdnet
XVI. Vegyes mfvek

22. Abra: Schiitz 6 Hufeland szakrendszerinek
fdosatdlyai ( 1793 )

A n6met tudom6nyos irodalom bemutatiisiira szerkesztett korszakrepert6riumot,
tov6bbd irodalmi k6ziktinyvet Johann Samuel ERscH hallei egyetemi tan6r.., Cim-
anyaga csoportositdsiihoz iitvette a kurrens repert6riumokb6l Schiitz 6s Hufeland
szakrendszer6t, de ezt mddositotta, amennyiben n6h6ny f6osztdlyt dsszevont, 6s
eziiltal 13-ra csdkkentette a f6oszt6lyok sz6m6t.

I. Filol6gia
II. Filoz6fia
m. pedag6gia
IV. Hithrdomdny
V. J_ogtudomdny
VL Allamtudomdny
VII. Orvostudomdny
VIII. Matematika
IX. Termeszettudomdny
X. Technol6gia
XI. Tdrt€nelem
XII. Szepmfvdszetek
XIII. Vegyes mrivek

2j. 6bra: Ersch szakrendszer4nek f^osztjllai
( r8r2-1814)

A fdosztdlyokon beliil az oszt6lyok sorrendj6r Ersch is a dichot6mia elve szerint
alakitotta, ahol is az els6 helyen az iiltal6nos, a m6sodik helyen a ktildncis csoport
taldlhatd. A technol6gia (ipar) osztdlydt a korszerfisdg 6rdek6ben hdrom aloszt6-lyra
tagolta: a termel6, a feldolgoz6 6s a forgalmaz6 iparok csoponjaira. Szakendszere

'' - Ersch, J. S.: Allgemeines Repertorium der Litemtur. Weimar, 17g3-lg}7.
-Ersch, J. S.: Handbuch der deutschen Literatur seit der Mitte des lg. Jahrhunderts bis auf
die neueste zeit. l-2. Bd. Leipig, 1812_lgl4. (2. Aufl.: 1_4. Bd. 1822_1840)
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a tovdbbi r6szletez6sben is tagolt, 6s az fj tudomdnyos eredmdnyek felismerhetdk
Denne.

Mind Schiitz 6s Hufeland, nrind pedig Ersch vegyes jelzetel6st alkalmaztak, iga-
zodva koruk dltalinos gyakorlat6hoz. Minden oszt{lyozdsi szintet mi{s-miis tipusri
jelzettel jeldltek: a f6osztdlyokat r6mai sz6mmal, az oszt6lyokat nagybetrivel, az al-
osztiilyokat arab szdmjeggyel, a tovdbbi alcsoportokat kisbetfvel.

A foly6iratok kiizlem6nyeinek repertorizril6sa a 19. szizad elej6re rij helyzetet
alakitott ki az oszt6lyozdsi rendszerek kcivetelm6nyei tekintetdben. E,zt egyftszt a
feldolgozandd ir6smfvek tartalmdnak specializril6ddsa, miisr6szt a repert6riumok
kurrens publik6l6srinak gyakorlata okozta.

A Hinrichs-f6le n6met kurrens kereskedelmi bibliogr6fiai vdllalkoz6s sz6m6ra
Johann Paul THUM dltal kidolgozott szakrendszer (1821) a kor n6met ktinyvkeres-
ked6i gyakorlatrit ktivette. A szakrendszemek 18 f6osztrilya volt, 6s ezeket r6mai
sz6mokkal jekilte, majd pedig arab szimokkal sziiks6g szerint tcibb-kevesebb osz-
tiilyra tagolta. Tovribbi r6szletez6se nem volt.

A Thum-f6le szakrendszerb6l indult ki k6s6bb a Magyar Kdnyvkeresked6k Egye-
siilete (el6z6leg Kdnyvkeresked6 Seg6dek Egyesiilete) 6ltal kiadott 6ves kcinyv€-
szet (1876-1914). A clmanyagot 21 szakcsoportban kciztiltek. Ugyanezt a szakrend-
szert vett6k 6t a magyar korszakbibliogr6fiiik szakmutat6i: a Magyar Kdnyvdszet
1860-1875-its kdteteben PerNr G6za (1,845-1925), majd a Magyar Ktinyv6szet
1.876-1885-its kdteteben KrszLrNcsTElN S6ndor (182ut-1882) is.

A 19. sz6zad egyik legjelent6sebb oszt6lyoz6si rendszer6t a r6gi kcinyvek egyik
legkivrfldbb szak'rt6je, a kcinyvkereskeddbdl lett neves bibliogrdfus, Jaques-Charles
BRUNET (1780-1876) keszitette (1810) a bibliofil 6rt6kri kiinyvek egyeremes bib-
liogrifi6ja c€lj6ra.n' Ez a mdig n6lkiildzhetetlen kdnyvtdrt6neti fon6smunka hosszrj
id6n dt titbbszdr is megjelent b6vitett kiadiisban 6s ut6nnyomdsban. Nagy hatris6t ez
is magyardzza. Munk6ja els6 kiaddsaiban csup6n betrirendes, k6s6bb fejlesztette ki
tartalmi feloszt6sdt. Brunet osztiflyoziisi rendszer6t Martin 6s Marchand kdnyv-
keresked6i szakrendszereire 6pitve fejlesztette ki, fejezetel6s6ben tov6bbi r6szletek
kidolgoz6s6val. Bibliogr6fidjdnak dt nagy fejezete van, amelyhez h6rom, nem tar-
talmi jellegfi csoport csatlakozik. A f6osztrflyok eredetileg csak mint a bibliogrrifia
fejezetcimei jelentkeztek, ezeket jelzetekkel Brunet osztilyozdsi rendszeftnek dtv6-
tele 6s alkalmazdsa sonin csak k6s6bb l6ttdk el.

Hittudomdny
Jogtudominy
Tudomiinyok ds m(v€szetek
Szdpirodalom
- Vegyes mfvek
- Enciklopddirk
- Hfrlapok

24. dbra: Brunet fdos.tdlyai ( 1810)

" Brunet. J. Ch.: Manuel du librarie et de l'aniateure dc livres. 3 kdt. Paris. 1810.

B

D
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Az iit ffiosztllyhoz h6rom formai jellegri csoport kapcsol6dik. Osztdlyozrisi rend-
szere hierarchikus lebont6sri, amit jelzeteldsdvel is tiikroz. Magukat a f6osztrilyokat
egy-egy nagybetfivel kdsdbb jelzeteltdk. Eredetileg csak az osztdlyoknak volt jelze-
te, m6gpedig egy-egy r6mai sz{rn, az aloszt{lyokat arab sziimmal, a r6szletez6 sza-
kokat ism6t nagybetfvel, v6giil a tov6bbi alcsoportokat kisbetdvel jeldlte. Brunet
egy jelzete rehdt pdldriul lgy alakult:

C Tudomdnyok 6s mfv6szetek
III. Term6szettudomiinyok

2. Geol6gia
D Asv6nytan

a Bevezet6 mfi

Egy risvdnytani bevezet6 mi jelzete tehdt eredetileg:

III.2.D.a k6sdbb C.III.2.D.a

A jelzeteldsnek ez a hierarchikus fel6pit6se ebben a korban mr{r sokfel6 hasz-
ndlatos volt.

Osztrilyozdsi rendszer6nek kidolgozdsakor Brunet bibliogrdfidjfnak kdnyvanya-
giihoz alkalmazkodott, ennek a m6dszemek esetlegess6g6t azonban ellensflyozta,
hogy a legdrtdkesebb kiinyvek kiv6laszt6sa soriin figyelme minden t6makrirre kiter-
jedt. Osztdlyozds6t bibliogr6fi6jrinak jelent6sdge 6s annak sz6leskrirfi haszndlata kci-
vetkeztdben sok kdnyvtdr 6s bibliogrdfia 6tvette, igy p6ld6ul a pririzsi Biblioth6que
Nationale olvasdterm6nek nyomtatott katal6gusa is.

Nem sokkal Brunet bibliogrdfi6j6nak megjelen6se utdn a francia forradalmat
kcivet6 restaur:ici6 iddszak6ban Napdleon 1810. febru6r 5-i dekrdtuma nyomiin
sziiletett meg a francia kurrens nemzeti bibliogr6fia, a Bibliographie de la France,
amely 1812-ben indult." A francia kurrens nemzeti bibliogrrifia cimanyagdnak cso-
portosltdsdra a kdnyvkereskeddk osztdlyoz6si rendszer6t haszndlta, 6s jelenleg is
- kisebb m6dosit6sokkal - ezt az osztdlyoz6st kdveti.

A 19. sztzad els6 feleben jelent6s hat6sa volt a kdnyvtdri oszti4lyozisra Martin
SCHR.ETTINGER kiinyvt6rtani k6zikdnyv6nek.* Ebben tette krizze a miincheni Hof-
und Staatsbibliothekban kidolgozott rij osztrilyozrisi rendszer6t (1829). A kdnyvt6r
ebben az id6szakban hatalmas kdnyvdllomdnyokkal gyarapodott, 6s annak rende-
zdsdhez sziiks6g volt rij, rdszletes osztilyoz{sra is. Az eredeti tervek szerint ez az
oszt6lyozdsi rendszer elmdletileg megalapozott 500 szakcsoportot tartalmazott vol-
na, de egy tud6sokb6l dlld feliigyeld bizottsr4g javaslatr{ra vdgiil azt 181-re csOkken-
tettdk. Az osztiilyokat 12 f6osztiilyba soroltik be:

n' 
C6lja eredetileg ^z volt, hogy a kereskedelmi forgalomba keriil6 minden kdnyvr6l egy hdten
beliil jegyzdk k6sziiljdn az fllamra veszdlyes kiinyvek terjeszt€sdnek megakaddlyozdsa 6r-
dekdben. Kiaddsdt a nyomddszok ds kiinyvkeresked6k beliigyminisztddumi igazgat6sdga in-
teile.

" Schrettinger, Martin: Vercuch eines vollstiindigen Lehrbuch der Bibliothekswissenschaft.
MiiDchen, 1829.
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I. Enciklop6didk
II. Filol6gia

. Pedag6gia
W. Matematika
V. Fizika
VI. Antorpol6gia
VlI. Filozifia
VIII. Eszt6tika
Ix. Politika
X. Orvostudomdny
XI. JogtudomdnY
XII Teol6gia

25. dbra: A miincheni szakrehdszel 12 f6osznilya ( 1829)

Az oszt6lyok jeliildsdre a miincheni szakrendszer a szakteriiletek latin elnevez6-
s6nek rcividit6s6t haszniilta, majd a kdvetkezf oszt4lyozdsi szintet sziiks6g eset6n az
otszi:g vagy a nyelv latin megnevezes6nek rd,vidit6s6vel vagy kezd6betfj6vel cso-
portositottdk. (Ez a nmemotechnikai jelzetel6si m6dszer Francke f6l dvszrizaddal ko-
rdbbi elj6r6sdra en ekeztet.) Oszt'lyozdsi rendszer6ben Schrettinger arra tdrekedett,
hogy abban a korabeli tudomdnyok fejletts6ge tiikdz6di6k. Jelzgtei a latin rdvidlt6s
miatt a ndmet nyelvteriileten kiviil is alkalmazhatdk voltak.

A ,,miincheni szakrendszer" eljutott Magyarorsz6gra is. Miutrin Sz6ch6nyi Ferenc
nagycenki kdnyvtdrdt nemzeti cdlra felaj6nlotta, sziimos m6s gyfijtem6ny tulajdo-
nosa is kdvette p6ld6j6t. A sok gyfjtem6ny egysdges oszt6lyoz6sa sziiksdgszerden
felvetette az djrarendezds sziiksegessdgdt. Erre a cdlra MATRAY Gibor (1'797-1875),
a Sz6ch€nyi Kiinyvtdr 6re 1848-ban a miincheni szakrendszert magyarra forditotta,
de annak haszniilatba v6tele a kdnyvtdr rillomr4nydnak rendetlen dllapota miatt ek-
kor elmaradt. Amikor 1860-ban a kcinyvt6rhoz M6tray Gdbor me116 keriilt seg6ddr-
k6nt BARNA Ferdin6nd (1825-1895), ijra felvet6diitt a kdnyvek rendez6sdnek 6s
egys6ges szabdly szerinti katal6gus6nak k6rd6se. EOrvOs J6zsef kultuszminiszter
1867-ben a mfzeumi iigyek miniszt6riumi el6addj6t, HEGEDUS I(ANDID Lajost bizta
meg a kiinyvtr{r feltilvizsgrilatrival. Jelent6se alapjrin 1868-ban Eiitviis dllarnkdlts6gen
kikiildte Barna Ferdindndot a miincheni kiinyvtrir rendszerdnek tanulm6nyoz6sdra,
akit hazat6r6se ut6n megbiztak a kdnyvt6r 6llomdnydnak egys6ges rijrarendezdsd-
vel. 6 ene a c6lra a miincheni rendszert 6tdolgozta magyar viszonyoka. Megtartotta
Schrettinger f6oszt6lyait, az aloszt{lyok szdm6t azonban 181-161 111-re cstikkentette.
L6nyeges vdltoztatdsa volt, hogy a tdrt6nelem, az irodalom, a jog stb. osztiilyokban
az Austr. - Arr,sti.a - alosztdlyokb6l kiemelve megalkotta a Hung - Magyarorsz{g -
jelzetf csoportokat.

Az egyetemi kdnyvt6rak fakultdsok szerinti osztdlyozrisi gyakorlata mellett a
filoz6fiai megalapozrisf kfs6rletek 6rdemelnek emlitdst.

A kazdni egyetem kdnyvtdrdnak rendez€si tervdt 1834-ben egy k6ziratban Karl
Karlovics FoJGT (1808-1873) k6szitette el, aki 1835 6s 1850 kdzdtt volt a kdnyvtiir
vezet6je. Osztdlyoz6si rendszer6t oroszorsz6gi 6s kiilfttldi tapasztalatai alapj6n do1-
gozta ki, 6s elmdletileg is megindokolta. A tudomfnyok dsszeftiggdseit felismerve
hangsrilyozta, hogy egyetlen t6rgykiirt sem tanulmdnyozhatunk an6lkiil, hogy ne
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6rintendnk sok miis tdrgykdrt is, amelyek azzal szoros kapcsolatban vannak. A tu-
domrinyokat az emberi sziiksdgletek kialakulisa alapjiin v6lte rendszerezhet6nek,
tagadva a baconi alapelvet, hogy az oszt{lyoz6snak az ember megismerdsi k6pes-
s6geib6l kell kiindulnia. Tudom6nyfeloszt6srinak szemldletdben a francia Parent
tanulmiinykiitet€nek (1801) hat6sa ismerhet6 fel. Fojgt 6Nel6se szerint: az ember,
miut6n a fcildre jcitt, leger6sebben testi sziiks6gleteit €rezte, vagyis 6lelmet kellett
sz.ereznie, v6dekeznie kellett, 6s meg kellett 6vnia eg6szs6g6t. Ezek utrin jelentke-
zelt az ember sz6m6ra a megismer6s sziiksdglete: meg kellett 6rtenie, hogy mi veszi
kdriil, 6s el6sztir a term6szetet, majd tinmagdt kezdte vizsgrilni. V6giil keletkeztek
az erktilcsi sziiks6gletek: az embe arra a gondolatra vezette a term6szet nagyszerf-
sdge, hogy a viliignak teremt6je van, 6s annak tcik6letessdge dbresztette fel benne a
v6gyat, hogy 6 maga is tiik6letess€ viiljon.

Osztrilyoz6sm6dszertani szempontbdl emlit6sre 6rdemes megold6st taldlunk
Fojgt tervezet6ben. Rendszere elejdn ,,Kciz0s felosztiis az emberi ismeretek minden
teriilete szdm6ra" cimmel kdziil tr{blizatot. Ebben rendszere minden tiibl6zati resze-
ben haszniflhat6 csoportosit6s lehet6seg6t kiniilja: riltal6nos m(vek, tdrtdnet, bibliog-
r6fia, tanktinyv, sz6trfu stb. Ez l6nyeg6ben az rijabbkori oszt6lyozdsi rendszerekben
a kcizds alosztiisok vagy izoldtok m6dszer6nek felismer6se, mely nrila €vtizedekkel
kor6bban meriilt fel.

Az Orosz Tudomdnyos Akaddmia kdnyvtrir6ban Karl Emst BAER tudomiiny-
rendszerezdsi indokldssal dolgozott ki tij osztrilyoz6si rendszert, amelyet 1841-ben
tett k6zz6. Baer bioldgus volt, akit Darwin egyik eldfut6rak6nt tartottak sz6mon a
fejl6d6selm6let 6s az embriol6gia teriilet6n. Osztdlyozr{si rendszete alapj6ul is a
vik{g evohici6s fejl6d6sdt v6lasztotta: szervetlen termdszet -+ szerves term6szet --)

ember -; ti4rsadalom. Osztdlyai 6s alo szt1lyai is ezt az evoltici6s sorrendet k<ivetik.

- Csillagdszat
- Fizika
- K6mia
- Fdldtan
- Szerves termeszet
- Az emberrel foglalkozd tudomdnyok
- A tdrsadalommal foglalkoz6 tudomdnyok

26,6bru: K, E. Baer szakrendszetdnekfqosztdlyai 1841)

Figyelemre m6lt6 Baer szakrendszer6ben, hogy ugyanabba az oszt1lyba helyez-

te az elm6let 6s a gyakorlati alkalmazds k6rd6seit, pdld6ul egy osztiilyban tal6lhat6

a k6mia 6s a vegyipari technol6gia.
A tdrsadalmi 6s tdrtdneti tudomdnyok osztrilyoziisdban a kcirnyezet hatiisdt hang-

srilyoz6 fdldrajzi materializmus elveit ervdnyesitette

Elsd hr{rom fdosztdlya saj6tos kiinyvt6ri szempontot tiikdz. Ezek: bibliogr6fiiik,

enciklop6dikus mfivek, nyelv6szet. Hr{rom utols6 osztdlya hasonl6 jellegf: k6zira-

tok, rajzok, az akad6mia kiinyvtiirrinak katal6gusai.

Osztdlyozdsi rendszer€ben Baer hiirom elemb6l rill6 riivid jelzeteket haszn6lt'

ezekkel kiv6nva biztositani a kdnyvek elhelyez6s6t is. A f6oszt6lyokat r6mai sziim,
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az osztdlyokat latin nagybet(, az alosztiilyokat latin kisbetri jeltilte. Ez a jelzetel6s-
m6d Brunet szakiendszerdt id6zi fel, annak ellen6re, hogy az egyes oszt6lyok 6s
jelzetei egymdst6l elt6mek.

Brunet(1810) Baer  (1841)

V. Matematika IV. Matematika €s csillagdszat
V .2 Tiszta matematika IV.E Geometria
V .2.E Geometria IV.E.a Altaldnos geomehia, elemi mdrtan
V.2.E.2 Altalrnos 6s elemi Iv.E.b A geometria egyes kdrd€sei

geometria

27. dbra: Brunet As Baer ielzetellsdnzk <isszehasonlitfu.r

Baer osztiilyoziisi rendszere az eur6pai kdnyvt6ri 6s bibliogrdfiai szakrendszerek
ismeretet bizonyitja. Nezetei kora tudomdnyoss6gdban val6 tiijdkozotts6gdr6l tanris-
kodnak. Rendszere joggal tekinthet6 a 19. szizad els6 fel6ben az egyik legjobb keler
eur6pai osztiilyoziisnak.

A londoni British Museum kcinyvtrirdnak szakrendszer6t 1836-ban kezdt6k ki-
dolgozni. Ezt kdvet6en titbbszdr m6dositottiik, itdolgoztdk, bdvitett6k. A szakrend-
szer kialakitrisrinak munkrilatai J. D. Brown irdnyitdsdval folytak. Mds kdnyvtdrak
haszndlatdra rcividitett t6bl6zatdt is kiadtrik. Erdekessdg. hogy ugyanekkor a kdnyv-
t6r olvas6termi gydjtem6ny6t Brunet bibliognifiai szakrendszere szerint dllitottdk fel.

A szakrendszer t6bl6zat6nak l0 f6oszt6lya volt. Ennek keretdben 515 szakcsopor-
tot alakitottak ki.

l. Teoldgia
IL Jogtudomdny
IlL Term6szettudomdnyesorvostudomdny
IV. Archeol6gia ds mdveszetek
V. Filoz6fia
VI. Ttirt6nelem
Vll. Fttldrajz
VIII. Eletrajz
IX. Szdpirodalom
X. Filol6gia 6s nyelv6szet

28. 6bra: A British Museum kainlrtdnituk
s<nkrendszere (1836)

A r6mai sz6mmal jeldlt f6osztiilyokon beliil az alosztdlyok sorrendjdt arab sz6-
mokkal jelcilt6k. Az alosztrflyokban a fogalmak sonendje mechanikus, nem mindig
kdvetkezetes, megfogalmazdsuk a baconi terminoldgi6t 6s szeml6letet tiikrdzte.

Az egyetemek 6s tud6s t6rsasr4gok (tudominyos akad6mirik) kdnyvtiraiban ki-
alakitott rijabb osztiilyoz6si rendszerek is ij von6sokat mutattak.

Tartalom tekintetdben a korabeli oszt6lyoz6si rendszerekt6l nem kiiliinbdzik a
hesseni nagyherceg kcinyvtiininak osztdlyozdsi rendszere sem, de hatdsa miatt jelen-

t6snek tekinthet6. Ezt Emst August SCHLEIERMACHER kdszitette, 6s 1852-ben tette
kdzz6 a kdnyvtdr katal6gusdban. Figyelemre m6lt6 szakrendszer6nek gyakorlatias
szeml6lete, mert az irodalom ismeretdben 6s elernz6sdvel sz6mbavette kora tudom6-
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nydnak szakteriileteit 6s azokat bedpitette osztrilyaiba. Tibl{zatiban 25 f6oszt6lyt
alakitott ki. Ezaket az 6b6c6 nagybetfiivel kiildnitette el. Az osztrilyokat 6s aloszt6-
lyokat k6t- vagy hdromjegyfi artb sz6.mhozz6ffrz6s6vel lineririsan jeliilte, hogy igy
kell6 szdmf csoportot 6llaplthasson meg, 6s azok sorendjdt rdgzitse. Ily m6don
oszt6lyozdsi rendszere dsszesen 8838 szakcsoportot sorolt fel. Ezz'el el€rte, hogy a
korabeli szakendszerekhez k6pest igen r6szletez6 volt.

A pdrizsi egyetem kdnyvtdr6nak szakrendszere, melyet LEBAs dolgozott ki 1855-
ben, a francia hagyomrinyt ktivette. Ot f6oszt6lya volt, jelzetel€si m6d tekintetdben
azonban rij 6ton jrirt. A fdosztdlyt 6s az al6rendelt osztrilyokat francia nyelvf meg-
nevez6sii* nagy kezd6betfijdvel jeldlte, majd a harmadik hierarchiaszinten kdvet-
kez6 alosztilyt megnevez6se kis kezd6betrijdvel. Az {ltala haszn6lt mnemotechni-
kai jelzetel6si m6d el6nye, hogy a tartalom a nyelvhez val6 kiit6d6s kiivetkezt6ben
kdnnyen azonosithat6. Hdtrinya, hogy a betrirendben val6 elhelyez6s kiivetkezt6-
ben a tartalom szerinti logikus sorendet csak rdszben k6pes megteremteni.

B BibliograPhie(kiinyvdszet)
T Th€ologie(hittudomtuy)
S Sciences(tudomdnyok)
L Litterature(irodalom)
H Histoire(tdrt6nelem)

29. Abra: lzbas iit fdosztdlya (1855)

Osztllyozdsi rendszer€nek fel6pit6se Brunet szakrendszerdbdl fejl6ddft ki, de
Lzt egyszerfisitette, 6s haszniilhat6bbnak il6lt jelzetel6si 6s keres6si m6dot kinrilt.

Irbas jelzeteinek fel6pit6sdt, annak szintjeit egyetlen p6lda is j6l 6rzdkeltetheti:

L Litterature(irodalom)
LF Litterature francaise (francia irodalom)
LFp Litterature francaise, poets (francia irodalom, kdlt6k)

Jelzetel6si m6dszere nyelvhez kiit6dik, igy nemzetktizileg nem haszn6lhat6.
A 19. szdzad m6sodik fel6ben vildgszerte a rdgi nagy kdnyvgyfjtem6nyek fjra-

rendez6se keriil napirendre, 6s ennek keret6ben a €gi osztdlyoz6si rendszereket er6-
teljesen etahkitj6k, vagy rijakat dolgoznak ki. Magyarorszrigon is hasonl6 munk6-
latok jellemzik a nagy kiinyvt6rakat a hetvenes 6vekben.

A r6gi nagyszombati egyetem ktinyvt6rriban 1786-ig a fakulti{sok rendj6t kdvet6
9 fdoszt6lyba soroltdk a kdnyveket, nagyjrib6l az etn6pai egyetemek ktinyvtriraihoz
hasonl6an.

I. Hittudomdny
II. Jogtudomdny
m. Orvoslrsdstermdszethrdomdnyok
Iv. Bdlcselet
V. Egyhdztdrtdnet
VI. Polgfti titrtdnelem
VII. Magyar iigyek
VIII. Nyelvtudomdry
IX. Irodalomtdrt6net
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Az egyetem 1786-ban Budrlra keriilt, de az elhelyezds kdriilm6nyei miatt nem
volt lehet6s6g a szakkatal6gus folytat6sr4ra, €s 1874-ig csak betfirendes kataldgust
k6szitettek. Pest, Buda 6s Obuda 1873.6vi egyesit6se utdn az Egyetemi Kdnyvtdr
Buddr6l 1876-ban Pestre ktiltdztitt, 6s gyfjtem6nyeit rij szakrendszerben helyezte
el, egyben rij szakkatal6gus k6szit6sdt kezdte meg. Ezt a szakrendszert szak6rt6
bizoftsdg kdzrem0kdd6sdvel alakftottdk ki. Ebben is kilenc f6oszt6lyt taldunk, ame-
lyek ktivetik a fakultdsok rendj6t. Ez l6nyeg6ben felelevenitette a regi, Nagyszombat-
ban hasznSlt osztflyozisi rendszert. A fdosztdlyokat most mdr nem r6mai szdmok-
kal, hanem A-t6l J-ig egy-egy nagybetfvel jeltilt6k, hogy a r6gi jelzetektdl meg-
kiilcinbiiztethet6k legyenek.

A Hittudomdny
B J_ogtudomdny
C Allamtudomdny
D Orvostudomiiny
E Matematikadsterm6szettudomdnyok
F Filozdfia, esztdtika, pedag6gia
G Tdrtdnelem 6s fdldrajz
H Filol6gia €s irodalom
J Vegyes mfvek

31. dbra: A budapesti E|yetemi Kijnlttdr szakrendszer ( 1876-1949)

A r€gihez k6pest miis sorendet tiikitzd [j szakrendszerben a f6oszt6lyokat a
sziiks6gnek megfelelden egy-egy kisbetfr hozzdffrzEs€vel osztrilyokra bontotti4k. Az
eredeti terv szerint 48 osztdlyt alakitottak ki. K6s6bb az 1920-as €vektdl ezeken az
osztiilyokon beltil a t6maktirdket tovribb r6szleteztdk latin megnevezesiik rdviditd-
sevel.

G Titrtdnelem 6s fdldrajz
Ga Egyetemes €s hazai tdrtdnelem
Ga germ Germdn n6pek titrtdnelme
Ga rom Romdn n6pek tttrtdnelme
Ga slav Szldv n6pek titrt€nelme
Ca turc Tdrdk ndpek tdfidnelme

32. dbra: Pdlda a budapesti Egyetemi Kt t yr,tdr
sz/lkjelzeteire a 20. svizad els6 fel4bdl

A budapesti Egyetemi Kdnyvtdr szakrendszer6t az 1920-as 6vekt6l bevezetett
alosztiilyoziis sem tette alkalmassd a tudomdnyok gyors fejl6d6s6nek 6s a haszn6l6i
ig6nyeknek a ktivet6s€re, ezeft 1949-t6l az ETO alapjdn dj szakkatal6gus 6plt6s6t
kezdtek meg. K6s6bb ezzel pdrhuzamosan tiirgysz6katal6gust is kezdtek kidpiteni.

A tudom6nyos igdnyf magyarorsz6gi kdnyvtdrak kdztil a Somogyi K6roly esz-
tergomi kanonok 6ltal 1880-ban adomdnyozott szegedi Somogyi-kdnyvtdr dtvetrE a
budapesti Egyetemi Ktinyvtfr 1876 ut6ni szakrendszer6t. Ezen folyamatosan kisebb
v6ltoztatdsokat hajtottak v6gre. 1949-ben 6ttdrtek az ETO, majd a t6rgysz6 haszn6-
lat6ra is.
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A Magyar Tudonuinyos Ak{ld€mia Kiinyvuira akordbbi elhelyez6sbdl ad6d6 ren-
dezetlen ktinyvgydjtemenyet ̂ z fj dpiiletbe val6 :itkdltdzes (1865) ut6n folyamato-
san rendezte tdrgykitrtik szerint. Eldzetesen kidolgozott rendszerezd elv hiriny6ban
a szakrendszer spontrin mrldon, a feldolgoz6s sorrendj6t kcivetve alakult. Evek soriin
fjabb 6s rijabb csoportok feldolgoz6sa krivetkeztdben a szakrendszer b6viilt: 1883-
ban 45, 1890-ben 51, 1899-ben 53, 1916-ban 55 szakcsoportja volt. Guly6s P6l
,,a sorrend szempontjab6l kiss6 kaotikus rendszer"-k6nt emlitette." Jelzeteldskdnt a
szakteriilet megnevezdsdnek r<ividit6s6t haszndltdk a miincheni szakrendszerhez ha-
sonl6an, azonban nem a latin, hanem a magyar megnevez6s rdviditdsdb6l alkottdk
meg a jelzetet. Az Magyar Tudomiinyos Akad€mia Krinyvtiira 1949-ben az EitO
haszn{latira t6r1 6t.

A 19. szLzad utols6 harmadr{b6l magyar kapcsolatai miatt is a hallei egyetem
kdnyvt6r6nak osztdlyozdsi rendszere ernlitend6 meg. Ezt Otto HARTWIC (1830-
1903) ir6nyitdsdval, tobb tud6s bevondsrival 1879-ben k6szitett6k. A teljes osztdlyo-
ziisi s6ma a hallei kdnyvtdr nyomtatott katal6gusr4ban 1888-ban jelent meg, de a
rendszert kiiltin is ismertettdk.""

Hartwig szakrendszer'nek 20 fdosztdlya volt. Ezeket ,{+61 U-ig az 6b6c6 egy-
egy nagybetdj 6vel jeltiltdk.

A K<;nyveszet 6s dltaliinos m(vek
B-tdlD-ig Nyelvtudomdnyok
E-t6lN-ig Szellemtudomrinyok
O Fdldrajz
P-t6lU-ig Term6szettudomiinyok

33, 6bru: Harnvig szakrendszerdnekfd csoportjai (1879)

Hartwig a tudom6nyok sorrendjdt az egyetemi fakult6sokat kdvetve alakitotta
ki, aloszt6lyaiban pedig az egyetemi oktatiis korabeli fel6pit6sehez igazodott. Igy a
haszn6l6k az egyetemi szemeszterek tanr€ndjdt ismertek fel az oszt6lyoz6sban.

A hallei szakrendsz.er a f6osztllyokat a sztiks6gnek megfelel6 szdmf osztiilyra
tagolta egy-egy kisbetff hozziifiizdsdvel, majd az alosztdlyokat r6mai sziimmal sor-
rendezte, vdgtil pedig a tovdbbi alcsoportokat arab sziimjeggyel jelitlte. Ez a jelze-
tel6si m6d a mrir kor6bban kialakult jelzetel6si m6dszerek szokiis6t kcivette, azokniil
azonban gazdagabban tagolt. Erdsen vegyes 6s tiibb l6pcs6s jelzeteldse ugyanakkor
a katal6gus szerkeszteset 6s haszn6lat6t meglehet6sen nehezkess6 tette, biir az isme-
retek hierarchikus fel6pit6sdt j6l ttikrdzte.

A hallei egyetem kdnyvtdriinak szakrendszerdvel kiizeli kapcsolatban rillt a mrilt
sziizad hetvenes dveiben szervezddd magyar orszaiggyril6s kcinyvtrir6nak szakend-
szere, amely viizlatosan a kiinyvtdr els6 nyomtatott katal6gusdban jelent meg (1876),
m€ghozzl megel6zve a hallei egyetemi kdnyvtft katal6gusrinak megjelends6t. Fel-
t€telezhet', hogy Hartwig sziszgmdja kiizvetlen kapcsolat ridrin kertilt Magyaror-
sz6gra. Az Orszdggyii:l€ si Kdnyvtdr k€s66bi katalSgusainak szakrendszer6t k6ts6g-

" Gulyds Pdl: A bibliogrdfia k€zikdnyve. 2. kitt. Bp. 1942.
"" Hartwig, Otto: Schema des Realkatalogs der Universitdtsbibliothek zu Halle. (Beihefte zum

Zentralblatt fiir Bibliothekswesen, 3.) 1888.
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4.3 Osztdlyozrisi rend szerek a 15 ' sz1zad 'v6get6l a 19 ' sz6z dkdzepe\g

kiviil Hartwig t6bl6zatai alapjrin b6vitette' Jdval k€s6bb a rendszer avul6siin azon-

ii, a.afri i,?"G;re*1.1ot, uouiter.r.ti igyekeztek javitani. A gyakorlatban bevrilt

;;il;;i;"fi;r". -"giono"ar'l' es u *i-nkkutultigotokban 1949 utan sem t6rtek

6t azETO haszn .atdra.

6sszefoglalis

A kdnyvnyomtatds elterjed6se, a kdnvvek mennyis6g6nek hatalmas ndveked6se

^ d;y'*d; ;;;iliiogrrfiaiLszt:ilyozdsra rendkiviili hatdst gvakorolt'

;*;:K*?i1ffffih-"#:'tffi:: :""#
kis6relt6k. A humanizmus kor6tdl kezdve a tudomdny egyre dinamikusabban bon-

il;;;;;kt;;.;ttre szelesebb korben foglalkoztak vele 6s mfive1t6k

A 1?. 6s 18. szdzadban a ttasszitus" fitozOfi6ra alapul6' de rij filoz6fiai tudo-

-at"t"i.*ertf. Lletkeztek, 
"* "'"k 

kti'u"tl"ntil vagy kiizvetve- hatdssal voltak a

ffi;';;"i;;; k;;vvtdri 6s bibliogr6fiai szakrendsierekre Ezekben a tudom6nv-

csooortok. tudomdnyok. tuaotanyaluft alapjdn tcibbszintfi ' hierarchikus struktfrdt

isvekeztek kialakitani. ds azt jelzeteldsi m6dszerekkel ts I(ovetteK'
*'A;;t6;#; 

t*itu"u *ao-anv 6s az irodalom tovribbi gazdagodrisa kii-

vetkezett be a 19. szSzzdban. er.tOi"t;"."n differenciril6d6 tudom6nyok' az til te-cl-

nikai eredm6nyek nyo-an g-oue, ;jiellegri irodalom plent meg'"A kiinYvek mel-

letr az annalesek, akad6miai aftat] tudlmriiyos foly6iratok es egyib dokumentumok

i"-[J i"fr* tf t6mi, oszt6lyoin\' Ez egyre rdsz]etezdbb osztd.ly.ozlsi rendszerek

kialakit6sdt tette sziiks6gess6 a lq t'a'id tatodik feldtol' fdkdnt pedig a20' sz6'-

zadban 6i tipusri osztdlyozdsi -OJ""r"t t"Ottek el6t6rbe Kibontakozott az oszt6-

ivo"i.'-',iOtl..t"inek kutatrisa a k6nyvtziri szakirodalomban'

4.4osztiiyozitsirendszerekalg.szinadkiizep6t6|napjainkig

Az iparosod6s 6s a t6tefelhalmoz6d6s kcivetkeztdben kibontakoz6 dinamikus gaz-

dasaigi fejt6d6s, az ti.j tudomanyos 6s technikai felfedez6sek 6s taldlmrinyok nyomiin

a kcinvvtiirakban ds m6s dokumentumgyfijtem6nyekben gyors vdltozdsok ktive*ez-

;iH;ffiffi;" nti""t"J"n -"tir"odatom es a oifferencidldd6 tdj6koztat6si ig6-

;).k ii"l{iil;; sok helyen rij osztrilvoz6si rendszerek kidolgozdsdra keriilt sor'

Ezek struktrir6juk 6s mddszere ( tekin;Eben az el6z6 €vszizadok sorrin kialakult

;"-;;t"tililit6."k rendszer6t 6s a tudom6nyok' diszciplinr{k hagyomiinyosan el-

fffi;ft;;;;;;;;i""?iu." I' me16riztdk'd; befolvdsoltak azokat az rjabb tudo-
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4 A TUDoMANyFELoszTAsoN ALApuLd oszTAlyozAsr RENDSZEREK TORTENETT,

mdnyrendsz€rez6si 6s tudomi{nyszervez6si trirekvdsek is. A differenci6l6d6 vagy
6ppens6ggel integrdl6d6 tudomrinyok, tudom6nydgak 6s kutatrisi teriiletek, vagy iz
egyes ipari, gazdasdgi stb. r6rgyf publikdci6k 6s egy6b dokumentumok i4uekint6-
sere az osztllyozlsi rendszerekben ndveltdk a szakisopo.tok szdm6t. A r6gebben
kialakult jelzeteldsi m6dszerek djragondolisiival 6s finomitrisdval arra tdrekedtek,
hogy a szakrendszerek a dokumentumok triroldsdra, a kartot6kok (katalsgusok) ada_
tainak rendezdsdrg a bibliogrrifirik 6s referiil6 kiadvrinyok c6ljaira egyardnt alkal_
masak legyenek. Kiildndsen azok a bibliogrrifiai 6s krinyvtriri osztdlyozrisi rendsze_
rek fig_yelemre m6lt6ak, amelyek alkalmasnak mutatkoziak miis kcinyvt6rakban val6
haszniilatra is, vagy amelyek ti szt6nz6en hatottak 6jabb osztillyoz si rendszerek ki_
dolgoz:isdra.

A bibliogrrifiai 6s kdnyvtiiri osztdlyoziisi rendszerek sz6m6ta a 19. sz6zad k6ze_
pe 6ta a foly6iratok publikrici6inak dndll{i regisztrdldsa, repertoriz6lisa jelentett ki-
hiv6st. Az ennek a szdzadnak a v6g€n keletkezett Tizedes Osztdlyozrist iM. Dewey;
mindezek hatiisrira alakitottrik 6t a nemzetkiizi bibliogrdfiai nyilvrintart6s clrjai si6-
miira, a Nemzetkdzi Bibliogrdfiai Intezet (Institut Intemational de Bibliographie =
IIB) terveinek megval6sitiis6ra. Alig k6t 6vrized rnrilrr{n rij fogalomkdnt jJlent meg
a dokumentriciri, melynek hatrisrira a brtisszeli int€zmdny nevZt 1931_ben Nemzet_
kozi Dokument6ci6s Int6zetre (Intemational Institut de iokumentation = IID) vril-
toztatta, majd 1938-ban Frits Donker Duyvls szervez6 tev6kenys6g6nek hatiisi{ra a
dokumentiici<i nemzetkdzi szervezeteinek dsszelogiisa NemzetktiziDokumentiicids
szdvets6gg6 (Fddaration Intemational de Dokumentation = FID) szervezdddtt h6sai
szdklellyel.

A gyors iitemben v6ltoz6 kdvetelm6nyek sokfel6 a megl6v6 osztiflyozdsi rend_
szerek iitdolgozrisrira, korszerfisit6s6re, 6s rijak kidolgozrisihoz vezetettek. Egyben
kibontakozott az osztiilyoziis korszeni m6dszertan6nak a vizsg lata, az osil6ltoz6s_
elmdlet 6s az ez iriinyd kutat6sok megszervez€se.

A 19. szazad utols6 harmad6ban az amerikai kiinyvtdrak szr{m6nak 6s rillomri_
nyuk niiveked6sdnek kdvetkezt6ben az osztdlyozdsi re;dszerek eg6sz sorajdtt l6tre.
Ezek els6sorban a kdzkdnyvtdrak 6s az oktatdsi rendszerhez tart6z6 ktinyvtdrak te_
vdkenysdgdhez kapcsolddtak. Az rij szakrendszerek amerikai k6szit6i konibbi vagy
korukban ismert 6s elfogadott tudomdnyfelosztdsok alapjrin indultak el, de a koi_
szak rijabb tudomdnyos 6s technikai fejl6d6s6t figyelembe v6ve, a haszn6ldi isd_
nyeknek megfelel6 reszlebzetKegerc tdrekedtek. A katal6susok hasznrilat:inak io_
koz6d6 sziiks6gess6g6n kiviil a kdnyvek kdzcitti kcizvetlen iligazod6s 6rdek6ben, a
szakjelzeteket a dokumentumok szakositott raktdri elhelyezdsdre is alkalmass6 ki-
vdnt6k tenni. A jelzetel6si m6dok kialakft6sdniil e kett6ss€g miatt az eurdpai gya_
korlattdl elt6r6 utakat kerestek.

Jelzetel6si mddszerek tekiniet6ben megen itendd Nathaniel B. SHURTLEFF k6nyv-
tr{rtani munkiija (1856),4? amelyben a szerz1 a kcinyvek tematikus elrendez6s6re a

" shurtleff, Nathaniel B.: A Decimal System for rhe Arrangement and Administration of Li_
braries. Boston, 1856.
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4.4 Oszt6lyozdsi rendszerek a 19. szdzad kiizep6tdl napjainkig

tizedes szdmok haszrt'il?Itftt ajdnlotta Ezt az utat folytatta Melvil DEWEY tizedes

osztiilvozdsiival ( I 873-l 876)'*

Az osztdlyozdsi rendszerek tdrt€net€ben dichotornikus felosztds' afidrom' ^z 6t vagy a h€t

csoDorlba val6 felosztds - rrunt klasszrxus ielosrtdsok - jellegzetesek' Ezekhez sorolhat6 a tizes

iilfiilirJri*iei i" amelv mrir igen teg"t-i"r'r"r'u* Ha nem is szrimltjul' ide' hogv az 6kon

il#ft;;;;; [tJait", ""riurti""*i"rt'rcseknek 
tiz osztdvban val6 elrendezdse' akkor is

i+nffiJl'##"',",!",'ilLU;"1;f*m*'l*:i#-fis,H"';"?:"X1+-f i
mindecvikben l0-10 polcot 6s polcon*e"t'iil lony" elhelyez6sdijavasolta -.amint azt korfbban

;? #til;i. ;.;. Libni, u'*orf"niun"ri r.tini",et r.u,urogosdlan l69l-1696 kttzdn a kdnv-

l;:,iJil;rd; .;-io. e tuao.'invot togikus oszt6lvozdsdra Bo-LIlt Far-kas 1833-ban a ttze-

des sz6mok hasznrlatdt javasolta. rnu;o i;" tii;gttltnuf AMPERE | 834-ben a ludomdnyok felosz-

Hd;';;;;; ;;o'kat haszndti riutoJo'"t"goroatokkal irattdrak rendezds€ben is leherett

taldlkozni. Kdzktinyvtdrakban a t<tinyvetliitttutltoif"ratitatatu u tizer szdmrendszer haszndlatdt

f#iKx'#*;xiT*i'li{*:l l'.txlln'""'""*'ff ff i SiJf ltTfr fJxi*:fr '
ifr, iiiir"g.inJet aokumentiici6s osztdlvozds jelzetel€s6ben fellelhet6'

A 1'9. sztrzadv6g€n keletkezett oszt6lyoziir f-ngt'-o"ke 
m6dszertanilag je-

f"*it iipit : 
" "GaUun 

-at kori4bban is fel-feltdn6 gondolat - a kiizds alosz-

iirJrJiorgorata.ak"a jelentkez6se, p6ld6ul Dewey tizedes oszttlyoz{sdbq f1z'

i"""r"t.-*'g Cft. A. Cutter szakeniszer6ben a dokumentumformr{k 6s a fdldrajzi

irileru.t i"-ttite.et" kiiltin kialakiton segddtdbldzatokban'

A 19 . szizad v€g€n a St.Louls tibr;ry vezetdje' William Torrey HARRIS ( 1 836-

fSdS)'.r"kt":.i.r; els6 vdltozatdt az ltala ;zerkesztett Joumal of Speculative

ilii":";hy;. foly6iratban' 1870-ben tette kdzze' A tudomdnyok felsorol6s6ban

- il"*""vr'-"gaO'rve - Francis Bacon tudomdnyo sztlyozlsit forditott sorrendben

(inverted Baconian arrangement) kdvette'

A TudomdnYok
B Mfv€szetek
C Tiirtdnelem
D Vegyes mfvek

(- G,rtelem)
<- (K6pzelet)
<- (Eml6kezet)

34. dbru: W T Haris tudoruinyfelosztrisdnak
fqoszttilYai ( 1870)

Harris a f6oszt6lyokon beliil otszd'znl tdbb oszt6lyt 6s szakcsoportot dolgozott

ki, 3rlr"ket 
"evi6l 

szrfuig sorszr{mokkal (nem tizedes €rtelemben) jelzetelte'

A szisztematikus szakrendszerekkel i'itho'ototuo az amerikai .koly"i1*1,1"""*-'-'------i"t"u 
illomdnvfeltdr6sra val6 tdrekves' Ezek k6-

is jelentkezett a tdrgyszavakkal v(-- 
.. ; -t--^-t^^l- --r.li,, indFva crn-

;t#i ffi;,{d-iootr"t r"r.r"iilewey tizedes-rendszerdnek relativ indexe-em-
zuLL '''L ^vzvwr.v "'"**- '- 

'-c*or betdrendes indexe 6s szerz6i betfirendes
lftend6, de kiiltindsk6PPen Ch A

sz6mjelei (1 8?9, illewe 1891-1 893)'

o'Dewev. Melvil: classification and subject Index for Cataloguing and Arangirg the Books

and Pimphlets of Library' Amherst Mass 13'16 44 p'
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4 A TTIDoMANYFELoSZTASoN AT-APULOoSZTALYQZASI RENDSZEREKIYjRT6NETE

Jacob ScHwARIz, a New York-i tanonckdnyvtdr (Apprentices Library) krinyv-
tiirosa osztiilyoz6si rendszer€t 1871-1878 kdzdtt dolgozta ki, majd lgTg_ban 6s
1 879-ben ismertette.ae,,Mnemonikus oszt6lyoz6s6ban i 3X7 =Zi flosztzrlyt ̂ lakitott
ki a.baconi h6rmas tudomdnyfeloszt6s alapj6n (tiirt6nelem, irodalom, tudomiinyok).
A. fdosztiilyokon beliil az aloszt6lyokat a megnevez6siiket reprezentfl6 betfkei egy
tdbl'zat szeint szimokkal helyettesitette a sorrendez6s megk-ttnnyitdsere. Betdrend_
riigzit6 sz6rntdbl'zata sok tekintetben cutter raktdroz6si tfultzai6nak m6dszer6hez
hasonlithatd. Schwanz k6s6bb ritdolgozta rendszerdt, 6s 6jra k'zzetefie 1gg2_ben,
majd 1885-ben.5o

A-B helyett I
C-D helyen 2
E-F helyen 3
c-H helyett 4
I -J-K helyet t  5
L-M-N helyetr  6
O*P-Q helyet t  7
R-S-T helyet t  8
U -V -Z helyett 9

35. dbru: ,1. Schwattz betfirend-helyetteritf sfimk6d.jai

Rendszere logikrijdt6l n6h6ny esetben k6nytelen volt Schwartz maga is elt6mi.
Szakrendszere sziimos krivetkezetlens6ge 6s ellentmondasoss6ga miatt drdekes
dtletei ellendre sem mutatkozott eletkdpesnek.

A 20. szazadban keletkezett osztflyozi4si rendszerek egyik jellegzetes vonrisa
Dewey Tizedes Osztdlyozdsa 6ta a tizedes sz{mok haszniflata a hierarchikus oszt6-
lyozrisi struktrira, a nern-faj, az eg€sz-r€sz stb. reldci6k kifejez6s6re , egyben az ali-
6s fdlerendeltsdgi viszonyban dll6 fogalmaknak a keres6si strat6giiiban vald haszno-
sithat6siigifua. A tizedes sziimok elvdnek haszniilata szinte valamennyi legrijabban
kidolgozott osztiilyoz6sban megtalilhat6.

A 2O. sztzadi osztiilyoziisi rendszerek kciziil sajdts6gos elkdpzel6siik miatt ernli-
tend6k meg, bdr nem a fejl6d6s f6 iriiny6t kdvett6k, H. W. Eppelsheimer 6s H. Trebst
sziszt6mdi.

Hans Wilhelm EeeELSHETMER ,,tiirgyi katal6gusa" a szdzad hriszas 6veinek v6g6n
a mainzi vdrosi kcinyvtilrban keletkezett." Eppelsheimer szakkatal6gusa 25 f6osz-
tt{lyt sorolt fel, 6s ezeket a tiirgy megnevez6sdnek rcividitdsdvel jeldlte. Ezt a mne-
motechnikai jeldldsi m6dot kordbbr6l is jdl ismerjiik. 6 ezt a mrjdszert rendszere
legfelsd szintj6n hasznrilta, igy p6ldriul a fdldrajzi fdosztiily a Geogr. jelcil6sr kapta.
A f6osztrilyoknak ebb6l ajekil6sdb6l kcivetkezik, hogy azok nem a tudom6nyok va-
lamifdle hierarchikus, vagy filoz6fiai szempontb6l logikus rendj6ben, hanem a be-

n' Schwartz, J.: A menmonic system of classification. The Library Joumal, 1878. 6s New york,
1879.

'o An alphabetico-mnemonic system of classifying and numbering books. New york 1882.,
illetve 1885.5'Eppelsheimer, H. W.: Das neue Sachcatalog der Mainzer Stadtbibliothek. = Zentralblaft fiir
Bibliothekswesen, 1929 8-:9., 406-424. p.
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4.4 Oszt lyozdsi rendszerek a 19. sziizad kiizepdtdl napjainkig

tdrend alapjdn mechanikusan, izolfltan ktivettdk egym6st. A f6oszt6lyok lelzetlt az
oszt6lyok logikai sorrendben vald felsoroldsa kdvette, 6s ezt a sorrendet az 6b6c6
egy-egy nagybetfjdvel rdgzitene. Az oszt6lyokon beliil az alosztrilyok hasonl6k6p.
pen valamilyen szempontot kdvetd sorrendben kovetkeztek, ̂ melyet egyt'l sz6:;g
sorsz6mokkal jeldlt. Ielzeteire jellemz6 p6lda: Geogr. C a00, mllynek jelent6sel
hegyek dltaldban. Tiirgyszdldnccal jellemezve: fdldr;jz _ hegyek _ dltal6ban. Tr4r-
gyi katal6gustban Eppelsheimer v6giil is l6nyeg€ben h6rom izintfi hierarchi6t kti_
vetve sorolta fel az egyes tdrgykdrdket.

Az oszt'lyozds m6dszer6ben,egeszen saj6tos utat keresett Hans TREBST ,,anali-
tikus katal6gusa" kialakit6sdval.s'? Hans Trebst osztdlyoz si rendszer6ben _ ameny_
nyiben az m6g egy6ltaliban annak nevezhet6 - olyan messzire ment el, hogy feles_
legesnek tartotta a jelzeteket, mert v6lem6nye szerint azok akad lyozzflk a rendszer
folyamatos_bdvit6s6t. A tr{rgykdrdket 6s azok egym6shoz val6 viszonydt, kapcso-
lat6t a kataldgus oszt6lapjainak szin6vel, a cimek betfitipus6nak megvdlasztds6val,
alihrizdsokkal kiviinta szemldletess6 tenni kataldgus6ban. A t6makcirdket nem so-
rolta osztrilyokba, hanem mindazokat az ismertet6jegyeket tartotta sziiks6gesnek
analiz4ln| amelyek azokban 6lland6an megism6tl6dnek. Rendszer6t ez6rt nevezte
,,analitikusnak". Minden t6mdval (dokumentumtartalommal) kapcsolatban dt alkotd_
elemet kiv6nt figyelembe venni: 1. tdrgyi elem. 2. tudomdnyforma, 3. iddkapcsolat,
4. helykapcsolat, 5. az iriismri formrija. M6dszere, logiklja az analitikus-szintetikus
oszt{lyozdsi rendszerek (Bliss, Ranganathan stb.) e korban kibontakoz6 tdrekv6sei_
vel mutat rokonsi{got, azonban a jelzetel6s sziiksdgess6gdnek tagad6sa elk6pzeldseit
gyakorlatilag haszni{lhatatlannii tette.

Az oszt6lyozdselmdleti kutatasok kiilttnris lendiilettel a ZO. szdzad mlsodjk fel€'
ben bontakoztak ki. Ebben jelent6s szerepe volt a FID osztdyoziiskutatiisi csoport_
j6nak, amelyet 1948-ban Henri CT"AVIER el6terjesztdse alapjrin hoztak l6tre.

A bizottsdg elndke 1951 ds 1960 kcizritt S. R_ RANGANATHAN volr, ds ielent6s munkdt v6szetr
benne Eric cRoLrER. Az osztdlyozdselmeleri kutatdsok lonlos ,llomiisa volr az eLsd oszrdlyo"zris-
elmdleti konferencia az angliai Dorkingban (19si). Az osztdlyoziiskutatdsi csoport titkrirsriga
1960-ban Ddnidba keriilt dt, ds az elndki teend6ket Rasmus MOLGAARD-HANSEN vette dt. A mdso-
sodik nemzetkrizi osztdlyozi{skutatdsi konferenciiit az angliai Harnlet-kastdlyban Elsinore k<izel6-
ben tartottdk, meghatiirozva a kdvetkez6 6vek osztdlyozdselm€leti kutatdsait. A harmadik konferen-
cidra az indiai Bombeyban keriilt sor A. NEELAMEGHAM elndkletdvel (1975). Ekkoriban a]apftoftd(
az .oszt{lyozesi kutatdsok c6ljfta a Ranganathan-diiat, amelynek els6 jutalmazortja a PRECIS
kidolgoz{sridrt Derek AUSTTN lett. A FID osztiilyozdskutatdsi csoportjrinak titkdrs;gft a N6met
Szdvets6gi K6ztiirsasiig vette dt (1981) Ingetraut DAHLBERG elndkletdvel. A negyedik osztdlyo-
zdselm6leti konferencidt Augsburgban (1982) tartott& meg. K€s6bb tobb regioniiis konfereniirit
rs megszerveztek: 1982-ben (Columbus, Ohio), 1985-ben (New Delhi,lndia).

A kutat6sokat kdzl6 gyfijtem6nyes kdteteken kiviil 1975 6ra megjelenik az
osztrilyozdselm6leti kutat6sok negyeddves foly6irata, az Intemational Forum on
Information and Documentation (IFID).

" Trebst, H.: Studien zu einer analitischen Sachkatalogisierung. = 261116161u1t fiir Bibliotheks-
wesen, 1931: l-2. 36-61 . p.;  3. I  19- I  36. p.
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A ktinyvt iri 6s bibliogrffiai osztrilyoz6sra mindezek kdvetkeztdben z 20 szdzad-

ban rij t6nyez6k nehezedtek 6s ezek befolyrisolt6k 6talakul6sukat:

b)
Ttibb milliSs rillom6nyd nagykiinyvtrirak l6trejittte.
A szakkiinyvtdrak egyre specidlisabb teriileteken alakultak ki a tudom6nyok, a

kutatiis 6s a termel6s szolg6latriban.
c) A bibliogrdfiai sz6mbavdtel nemzetkcizi m6retekben sz6lesedett kr.
d) Kialakult a dokumentiici6s, majd az informfci6s tevdkenys6g, s erre a c6lra in-

formricids h6l6zatok jdttek l6tre, szervez6dtek meg.
e) A hagyomiinyos katalogizdl4si 6s osztdlyozdsi m6dszerekkel mdr nem ktivethetd

inform6ci6s techniki{k (szdmit6g6pes adattrirolis 6s inform6ci6keres6s) el6retii-

rdse.
f) A kdnyvt6rak a dokument6ci6 teriilet6n a tudomdnyfelosztdson alapul6 osztli-

lyozdsi rendszerek mellett trirgysz6jegyz€kek, t6rgy sz6katal6gusok, t6rgyszavas
jdattdrol6s bontakozott ki, amely az inform6ci6s tezauruszok keletkez6s6hez ve-

zetett szdmos specidlis tertileten.
g) Nagy nemzetkcizi sze.rvezet* ezzel pilrhuzamosan olyan rfltalinos, 6tfog6 rendszer- 

kialakitiisdra is tdrekedtek, amelyek az informdci6k cser€j6ben alkalmasak a kii-

liinf6le specirilis rendszerek kdzdtti iisszeftiggesek 6s kapcsol6d6sok megterem-

tds6re, p;ld6ul az UNESCO - Unisist, illetve a BSO rendszer @road System of

Ordering), vagy az 6ltal6nos tdrgysz6rendszer l6trehoziisa a kiildnfdle nyelveken'

4.4.1 Dewey Tizedes Osztiilyoziisa

A Tizedes Oszt6lyoz6s (Decimal Classification = DC) megalkotiisa Melvil DEwEY
(1351-1931) nev6hez ffiz6dik. Dewey az amhersti College Library kdnyvtiirosa

volt, amikor szakrendszere els6 tervezebt 1873-1875 folyamdn 22-23 €vesen kiala-

kitotta, majd 1876-ban megjelentette.5r A negyvenn6gy oldalnyi kitnyv sikert hozott

szerzljlnik, aki hamarosan jelent6s szerepet tdltott be az amerikai kdnyvtdrosok

kdztitt: megindilt6ja a The Library Joumal cimfi szakfoly6iratnak, egyik alapit6 tagja

az Amerikii Kdnyvtriri Egyesiiletnek (American Library Association = ALA)' 1883-

ban a new yorki Columbia Egyetem kiinyvteirdnak vezet6ie lett, 6s itt leitrehozta az

els6 kcinyvi6roskdpz6 iskol6r. Mindez nagyban hozzdjlrult oszt6lyozdsi rendszere

gyors terjed6s6hez. Mfive m6sodik kiad6srinak cim6ben, 1885-ben jelent meg el6-

szrir a Tizedes Osztiilyozris kifejezds.'-
A Tizedes Osztiilyoz6s kidolgoziisa soriin Dewey egy sor korabeli osztSlyozisi

rendszert tanulm6nyozott. Tdbb kort6rs ft'toz 6s az el6z6 sz6zad eurdpai osztdlyozdsi

" Dewey, M.: Classification and Subject Index for cataloguing and Ananging the Books and

Pamphtets of a Library. Amherst, Mass , 1876. 44 p.

" Dewey, M.: Decimal Classification and Relativ Index for Library' Clipping' Notes, etc '

Boston, 1885.
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rendszereihez hasonl6an 6 is Bacon tudoftinyosztdlyozlisdhoz nyflt vissza. Dewey
el6szavdban emlitette, hogy gyiimrilcstizd volt szdmdra a mildn6i Natale BATTEZZATI
tervezete, melyet a Bibliografia Italiana cimfi foly6iratban kiizctlt 1871-ben. Ismerte
Jacob Schwartznak a St. Louis Public Library szdm6ra kidolgozds alatt dlld oszt6-
lyozdsi rendszer6t, mely csak k6s6bb (1879) jelent meg a Library Joumalban. Leg-
ink6bb W. T. Harris oszt6lyoz6si rendszere (1870) volt rri hat6ssal a forditott baconi
sorrendben kialakitott kilenc osztdlydval. W. T. Hanis a St. Louis-i iskolai kdnyvtiir
vezet6je volt, 6s rendszeres kapcsolatban rilltak. Erdekes, hogy Dewey nem tett em-
Iit6st Nathaniel B. Shurtleff kdnyvtrirtani munk6j6ban megjelent decimrilis rendsze-
r€161," b6r ez elrendez6sdben 6s jelzetel6s6ben Harris 6s Dewey el6zm€ny6nek te-
kinthet6.

Dewey osztllyozdsi rendszerdnek bevezet6 tanulm6ny6ban eredetileg a forditott
baconi sorrendben kilenc osztdlyt alakltott ki, ahol a jelzetel6sben a nulla (0) azt je-
lentette, hogy nincs osztdly, illetve alosztdly vagy alcsoport. V6gtil is els6 kiad6sd-
ban az osztdlyok 6l6n a nulla iires, 6s alatta hat formai csoport van felsorolva.

0 lAlraldnossligokl
l0 Bibliogrdfidk
20 K<inyvritkasdgok
30 AltalSnosenciklopddidk
40 Poli${fia
50 Altaldnos periodika
60 Altaldnostdrsasdgok

36. dbtd: Dewey 0 fdosztdlydnak hat fomwi csoportja

A tudomtnycsoportokat felsorold f6osztrilyokat Dewey hriromjegyri sz6mokkal
jeldlte.

100 Filoz6fia
2OO Teol6gia
300 Szociol6gia
400 Filol6gia
500 Termeszettudomdnyok
600 Hasznos tudomdnyok
700 Szdpm(v6szetek
800 lrodalom
900 Tdrt€nelem

j7, 6bra: Dewey Tizede s Osztdlyoztistinak f6osztdlyai

Mint l6that6, a 0 osztiily formai csoportjai nem k6peznek tdrgyi f6oszt6lyt, ha-
nem ezek k6tjegyri jelzeteikkel a h6rom szrimjeggyel jeltilt tudomiinycsoportokon
beltil azok v6g6hez csatlakoztathat6 formai ismertet6jegyek, amelyek a tdrgyat jeliild
jelzettel dsszeolvadnak. Dewey f6oszt6lyait h6romjegyfi sz6mokkal jeltilte. A szi4m-
sort az egyes f6oszu4lyokban nem ttiltdtte be mindenii$ teljesen, tires helyeket hagyva
szabadon k6s6bbi tudom6nydgak beiktat6sdra.

" shurtleff, N. B.: i. m.
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Tizedesosztdlyozdsak6s6bbifejl6d6sesoriinalakultkicsupenadzf6osztd|y'
6s a rendszer csak k6s6bb dpiilt ki i hdrom sz6mjegyes jelzetek tovdbbfejlesztes6-

vel. Dewey jelzetei a f6oszt6lyok, osztdlyok.egy. illetve kdt nulldval val6 b6vft6s6-

vel, a ,,hr{romjegyfi minimum'; segitsdg6vel vriltak a kdnyvek vagy a katal6gus cim-

teinisai sonendiz6s6nek kiinnyen megjegyezhet6 eszkozlv€' A tartalmat kifejez6

generikus-specifikus viszonyt numerikus sorrendez6s segltsdgdvel lehetett kialaKtani'
" A-iko, u Tir"des Osztilyozds t6bldzatait Dewey a k6s6bbi kiad6sokban tov6bb

b6vitette, a harmadik szirniegy utiin pont beiktatris6t irta e16' Kiaddsaiban 6s az

ezek jelzeteit haszn6l6 kiadvrinyokban izok6sossd vdlt az els6 hdrom sz6mjegy vas-

tagabU 1fettl szed6ssel val6 kiemel6se a sorrendez6s megkdnnyitds6re'
" 

Dewey iizedes Osztdlyozds6nak tov6bbfejlesztett ti'};llzataiban ldnyeges szere-

pet kapoit a ktizds alosztdsok (a kordbbi formai osztdlyok) rendszer6nek ki6pit6se'

Fotoria.nn igy alakultak ki a formai, a fdldrajzi, a nyelvi, a nyelv6szeti probl6-

mrik, az irodaliii mfifajok aloszt6sainak jelzetel6si m6dszerei' Az aloszt6sokat resz-

ben dltalilnosan hasznilhatdnak, rdszben szaktertilethez kdtiitteknek (korl6tozottak-

nak) tekintette.
bewey formai alosztfsai O-val kezd6d6 szrimjegyek Qelezve ezze'l' hogy nincs

f6l6rendelt f6osztrllyuk): 01 Bibliogrrifia, 0Z Kdiikdnyv, 03 Szritiir' O4 Ertekez€s'

05 Foly6irat, 06 Trirsas6gi kiadvdnt. 07 Oktatdsi anyag. 08 Gyrijtem6ny' 09 Titrt€-

n",. tftii", tithato, a.ielzitet<nek nincs kiildn frdsjeliik ) A formai aloszt6sok a f6-

sz6ioz k6zvetleniii hozzdfdzhet6k, illetve ha az nulldval v1gzidik' az alosztds

nulldja beleolvad,6s a harmadik sz6mjegy utiin pontot kell tenni' p6lddul:

510 Matematika(6ltaldban)
510.9 A matematika ttirt6nete (az 510.09 helyett)

A nyelvek jeltil6sdt a nyelv6szet ds az irodalom osztdlyaiban megegyez6 (paral-

lel) szdmjegyeickel alak(totta ki. Ez l6nyegdben a nyelvi aloszlisok haszn6lata' pdl-

d6ul:
420 Angol nyelv6szet 820 Angol irodalom

430 N6metnyelv6szet 830 Ndmet irodalom

44O Francia nyelv6szet 840 Francia irodalom

A nyelv6szet 6s az irodalom osztrflyaiba 1-t6l S-ig jeliilve tovdbbi alosztdsokat

tefret#Ueepitenl, amelyekkel a nyelv6szeti probl6m6k, illetve az irodalmi mfifajok

voltak jeltilhet6k, P6lddul:

1 Helyesir6s
2 Etimol6gia
3 Sz6t6r
4 Szinonlm6k
5 Nyelvtan
6 Verstan
7 T6jsz6ldsok
8 Sziivegek

421
422
423
434
435
446
447
448

Angol helyesirds
Angol etimol6gia
Angol sz6tdr
N6met szinonim6k
N€met nyelvtan
Francia vefstan
Francia trijszdldsok
Francia sztivegek
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Az irodalmi mfifajok jeliil6s6re hasonl6 aloszt6lyozi4si rendszert alaKtott ki,
p6ldriul:

1 Kdltem6nyek 821 Angol kdltem6nyek
2 Dr6mai mfivek 822 Angol drdmrik
3 Reg6nyek 823 Angol reg6nYek
4 Essz6k 824 Angol esszdk
5 Sz6noklat 835 Ndmet sz6noklat
6 Levelezds 836 N6met levelek
7 Pr6zai szatira 847 Francia pr6zai szatira
8 Vegyes mrlvek, 848 Vegyes francia mfivek,

gyfijtemdnyek gyfjtemdnyek

Az irodalom mffajainak jelcil6se abban az esetben is lehets6ges, ha az adott iro-
dalom jelzete miir hrirom, vagy ttibb szrimjegyb6l rill, ilyenkor a harmadik szdmjegy
utiin a tagolds vdgett a szokdsos m6don pontot kell tenni, p6lddul:

869 Portug6l irodalom
869.1 Portuedl kiiltdszet
891.62 ir iroialom
891.622 Ir dr6ma

A fiildrajzi helyek jeliil6s6re Dewey kiiltin ftiggel6ket dolgozott ki. A helymegje-
kil6sek els6sorban a 9 Frildrajz 6s tdrtdnelem f6oszt6lyban haszn6latosak, de bizo-
nyos feltdtelek mellett miis oszt6lyokban is alkalmazhat6k. A fdldrajzi csoportosf-
t1shoz az egyes vil6gr6szek jeldl6s6re lefoglalt egy szdmjegyet, 6s az egyes orszii-
gokat a tizedes elv szerint egy mrisodik szt,rnjegy hozzdfiz€sdvel stb. jeldlte, p6ld6ul:

4 Eurrlpa 5 Azsia
4l Sk6cia 5l Kina
42 Anglia 52 JaP6n
43 N6metorszi{g 53 Ardbia

A fdldrajz 6s tdrtdnelem osztdlyaiban ezek felhaszn6l6s6val b6vithet6k az alap-
jelzetek, p6ld6ul:

940 Eur6pa tcirt€nelme 914 Eur6pa fcildrajza
941 Sk6cia tdrtdnelme 9141 Sk6cia fcildrajza
942 Anglia tdrt6nelme 914.2 Angliafoldrajza
943 N6metorsz6g ttirt6nelme 914.3 N6metorsz 69 foldrajza

A ftildrajzi sziimv6gz6d6sek mris osztdlyokban is haszn6lhat<jk, s6t a formai
aloszt6sokkal egyiitt is, pdldriul:
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354 Kdzigazgat{s
580 Botanika

354.42 Angliakdzigazgatasa
580.9 A botanika tdrt6nete
580.942 A botanika tcirt6nete Angliiiban

A fenti jelzetel6si p6ldrik nagy vonalakban megvillgitjflc Dewey Tizedes Osztii-

lvozdsdnak strukhlrdjdt €s jelzetel6si m6dszereit'

""i;#;;ffi;;;i;:;l;"'t; rontos rlj eremk6nt jelentkezett a sziszte-

matikus, hierarchikus t6bl4zat t"tt* tintutitoti betdrendes mutal6' az rln' relativ

i"i"-. 
"Bti"tl.r;matikus 

t6biJatban felsorolt fogalmak (tudom6nyok' tiirgy-

ktirdk) elnevez6seit mrnt targyszavJai betfirendben sorolja fel' 6s mellettiik kdzli

azt a ielzetr:", amelyndl a szrsztematitus elrendezdsti t6bl6zztban megtaldlhat6k'

i u"rit"ti"J mJ"lril 
" 

o"rtt*ot^t szerves r6sz6nek tekintette'. A relativ index

"rJi""ra* 
6blSz tdnak elterjed6s6t nagym6rt6kben segftette' minthogy a tdrgy-

szavai katal6gusok pfrtol6i fel6 is utat nyitott'
"*il"*"y 

ii-t"a"s bszt6lyoz6sdnak el'6 kiad6sa (1876) meg csak h6rom szilm-

i.gylg't"1, fiO"fe"ruu. d" u l"ht$Js"s ezer jelzetet sem tdlttine ki a k6sdbbi b6vit-

het6sde drdek6ben. Rendszeret *at"oait tiuieto ( I 885 ) jelentdsen tovdbbfejlesztve

;;il:";ffi;rdioiit ti"aat" tiasa) m6r 593 oldal terjedelemben.latott napvilagot'

o"*"y i 
"fli" 

iiS31) uttn drdkitsei a fizedes Oszt6lyoziis t6bl6zatut tov6bbfejleszt-

ve 6s korszerfisitv" r"ndrr"."s"n rijia kiadtrik. Diwey .Tizedes ,Osztflyoziisdnak
.e"tltttegei et aterjed6s6t 

"tOt"giLttt' 
hogv egv rttvriltejl k!9lsa is megjelent'

A 14. kiad6s (1943) m6r ttiut iti io ooo 1"-['t"i lot F"aeta 
(1959) pedig mint-

esv 50 000 ielzetet ,urta*-ott e iz' kiacl6sa (1965) 2153 oldal' a 18' kiadds (1972)

tn'i. zloo oiaul terjedelm( volt'" 
korszenisithettdk"' 

e f.-o"y"iat"."i az r'ijabb kiadaisok segitsdgdvel folyamalosan

oszt6lvoz6si munkdjukat. rraino.t iottajiturt 
'ahhoz. 

hogy a Tizedes Osztrilyozdst

ff;*"; ffit-"k;t "t 
gev"tiili Kitavsdg nagvon sok kdnvvt6ra haszniilja'

valamint a viliig szamos otyan Jtt"'eg'ibu" is aitatma'zah ahol az angol nyelv el-

;j# N;p;1".6c6t ae^o'aitii J is' hogv a Library of congress illtal kiadott

" Dewev, M.: A Classification and Subject Inde-\ for Cataloguing and Ananging the Books and

ig**:;ll;':""r;t*iHi"Yii';'iltf;,1,1,n0"* ror Library' crippins' Notes etc'
Boston, Library Bureau, 1885
- DeweY. M.: Decimal Classitication and Relativ index for Library' Clipping' Notes etc'

: 
"#;i:*lr 

l:ilui i";ll;T%ii,3i,x;[['P#J'.:'1]' hdex Boston' Library Bureau

lt;:# fi :B3.ttJ|i "1lL,t*u''" ""o *erativ rndex
1. Vol. introduction, General Tablcs'

lJ#$iilv{{ffi""!trlJJ*ir1l".'i"",",ndexDevisedbvMerv'Dewev'Edited
under the direction of Benjamin A Custer'

1. Vol. Introduction Tables 482 p'

2. Vol Schedules. 1574P'
3. Vol.Index. l2l7 P'
Forest Print. A. Division of Lake Placid Education Foundation' Albany' N Y 1979'
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nyomtatott katal6guskartonokon a kdnyvt6r saj6t osztdlyozdsi rendszer6nek jelze-

tein Kvtil kdzlik Dewey tizedes jelzeteit is. Bgy sor amerikai 6s eur6pai orszdg szd-
mit6gepes informdci6s rendszer6ben is megadjft Dewey oszttlyozlisi jelzeteit.

Rendszer€nek eur6pai vdltozata, az Egyetemes Tizedes Osztdlyoz6s letrejtifie es
elterjeddse ellen6re is mrlkcid6 osztdlyozfsi elj6rds maradt.

4.4.2 Brcwn osztiilyoz6s i rendszerei

James Duff BnowN (1862-1914) angol kdnyvtdros nevdhez tcibb osztrflyoz6si rend-
szer kidolgozdsa ffizddik.

El6szcir 1894-ben dolgozott ki J. H. QUINN egyiittmfikdddsdvel egy szakrend-
szert a kdnyvek szabadpolc_on tdrtdn6 elhelyezds6re, amelyet a The Library c. Io-
lydiratban kdzd'ltek (1895)." A tizenegy f6oszr6lyt A+dl Lig nagybetfivel jeldlt6k'

majd az osztdlyokat egyjegyfi arab sz6mokkal l-tdl 9-ig, v6giil az alosztdlyok jelti-

l6s6re az db6c6 kisbetfit hasznrfltrik.
Brown ezt kdvet6en dndll6an alkotta meg fn. ,,els6 szakreirdszerdt"' az Adjusr

able Classificationt, amely szint6n a szabadpolcos elrendez€-" c6ljdra k6sztilt. Ennek
t6bl6zat6t 1896-ban dolgozta ki, majd azt ismert k6zikiinyv6ben, 1898-ban publi-
k6lta.58 Tartalma me gelyezett a Quinn kcizremfikdd6sdvel kdszitett szakrendszefrel,
de ann6l kev6sb6 r6szletez6, 6s f6osztrilyai mds sorendben kdvetkeznek egymiis
utr{n. Ennek kdvetkezt6ben mdsok a f6oszt6lyok nagybetrls jelzetei. Kor6bbi rend-
szer6hez k6pest megvdltoztatta az osztdlyok jelzetel6s6t is: a f6oszt6ly jelT'ete $6n
fjrakezddd6 (sziiks6g szerint tdbbjegyfi) kurrens szrimoz6st alkalmazott, p6ld6u1:

D2 - D8 Altaleinos kdrddsek
D10 - D92 Szokdsok
Dg4 - D150 Nemz€tgazdasdg
Dl52 - D272 Allamtan 6s politika
Dn4 - D354 Jogtudomdny
D35"6 - D398 Kereskedelem
D400 - D424 Kdzleked6s
D426 - D484 Oktatzis

Brown jelzetel6si m6dszer6ben visszatdrt az amerikai kiinyvt6rakban mfr 16-
gebben kialakult iiltaldnos gyakorlathoz. Megemlitend6, hogy valamivel k6s6bb ez
lett a Library of Congress oszt6lyoz6sdnak jelzetalkotdsi technikdja is.

Bi'",wn 6n. ,,mdsodik szakrendszere"'n a Subject Classification (Trirgykciri oszt6-
lyozds) 1906-ban jelent meg. Ezt ,,e1s6 szakrendszere" l6nyeges toviibbfejleszt6sd-

5' Quinn, J. H.-Brown, J. D.: Adjustable Classification. = The Library' 1895.
" Brown, J. D.: Manuet of Library Classification and Shelf Arrangement 1898.
'o 

Brown, J. D.: Subject Classification. 1906.

95



4 A TTJDOMANYFELOSZIASON ALAPULd OSZIALYOZASI RENDSZBREK TdRTENETE

nek mondta, val6jdban rij osztiflyozdsi elveke dpitett rendszer-volt' amely facettds

ii.rt.ntt struttriravd 6s analitikus-szintetikus jelzeteldssel a kdve&ez6 6vtizedek

".r,ify"ra.i 
m6dszerei fe16 kiizelitefi. Jelzetel6se vegyes, betfi-sziim (alfa-numeri-

tur; ilU"tetet, amelyben a f6osztillyokat egy nagybetdvel' az osztiilyokat egyen-

.unni- u f6oszu vot betfijeldhez kipcsolt 0-tt51 999-ig terjedd sorszdmmal jeltilte'

p?i8afi - e i"rt iu, Altul,inot mrivei fdosztrilya' ennek oszt6lyai sorszdmmal van-

iuf i"f.otofn"u, vagyis a jelzetek A0-t61 A950-ig szerepelnek tdbl|Tertdban' A Fizi-

it *J"*a.y"f. u"n, C it D f6osztrilyokban vannak felsorolva' m6gpedig a Fizika

B0t6l a B995-ig, a Villamossiig, hdtan, hangtan, asztrondmia 6s alkalmazilsai osz-

tdlyok C0161 a C965-ig tal6lhat6k stb.

A Subject Classifiiation struktrir6jrira jellemz6' hogy. a kor6bbi oszt6lyozdsi

rendszerelit6l e1t6r6 m6don a hagyomdnyosan kialakult tudomdnyok 6s szakteriile-

tek keret6n beliil a konkrdt talgyl fogatmat melldrendel6ses felsorol6srira 6piilt'

irliiJ"" t""ne, t"galomnak csaf-egyeilen egy osztdlyban lehet helye (,,egy helyes

tiilarut"l, p6lddul i niivdnyek az E botanika, az dllarok azF Zool6gia' a vasutak a

S Fitikui'*0"-a"yok osztrily6ban taliilhat6k Valamely tdrgyat b6rmilyen szem-

Dontbdl n6zzi.ik, csak ugyanazon jelzetnel taliiljuk meg A vasutak eset6ben p6lddul

tr).1, i"it *.rese, iazdasagi ieradsei' a vasfti pzilya ds annak 6pit6se' maguk a

vas,iti j6rmrlvek stb. kJrddsei mind egyetlen osztrilyban taliilhat6k' Hasonl6k6ppen

^-^;dg;i^"ag 
"riiletdn, 

p6ld6ul az ont6z€s, az alagcstivez6s' a sz6ntiis' a vetes' a

i"i"t#a., a riktrirozds a rnez6gazdasdg oszt6lydban' de-az iillatteny6sztes a 20016-

niil*,ufaftutO. Brown v6lem6nye szerint ugyanis az olvas<j' az informrici6t k6r6

i"taiU 
",atgv 

megnevez6se felol ktizeliti meg a tdmiit' az adott tudomiiny vagy

szakteriilet olial6r6l, ahogyan a hierarchikus oszt6lyoz6si rendszerek csoportositilsa

esetdn sziiksdges. Tiibldzata osztdlyaiban ds alosztiiiyaiban ezdn az alaptudomdnyok

es azok alkalmazdsai (technoldS'idk stb t ugyanabba a csoportba kerulteK' lgy pet-

;il;;"ilil 
". 

ztlydba\ tal6ihat6 az 6svTnytan, a banylszat' a.kohdszat' a f6mek

."g-,r'"mfat" stb. Valamilyen megfontol;is alapjdn',vagy ,gyakorlati 
okb6l' egy

"rr-pot 
Uu ,otof, ofyan tertileieket, mint pdld6ul a zene 6s az akrrsztika''--'e 

iargvi 
"ro"116l 

val6 megki;zelit6s 6rdek6ben a subject classification t6bl6za-

tuib* ur-irono, f6osztillyba; felsorolt 6s h6rom szdmjeggyel jelttlt jelzetek halmo-

;#1.il;;;t. igv 
"gv"""ut" 

a csoportba keriilhetnek komplex fogalmak' p6l-

o?"1 L r c-i"ragi uior'ogiu, hi{ztartris ugyanabban a csoportban sorolhat6 fel az

ils+ v"noegf6k 1"i zete alitt az I oszt6lyba tartoz6 mils. csoportok jelzeteinek hal-

mozasaval a'v"nd6gl6u"l kapcsolatos minden tiirgykttr: 6pit6siik' 6piiletiik' felszere-

ie."i( U".""o"rerelk, uzemeltet6stik, szemdlyzetiik stb ' p6ld6ul:

1984.183 Vend6gl66Piilet
1984J67 Vend6gl6kdgYvitele
1984.769 Vend6gl6i szemflyzet

Az I osztrilyb6l szdrmaz6 mdsodik szdmjelzet' amint a pdld6bdl Lithatri' ponttal

k"p;16;ik. i"hets6ges kiil6nbijz6 betrlveijeliilt kdt oszt6lyb6l Ydlasztott jelzetek

i"i"."ia-" t, p€ld6uiaz oruostudomiiny ot'i'ily6bun a szervek jelzetdhez a kezel€st

-30 l"tr"tett"i kapcsol6sdval. P6ld6ul a szivmfit6t halmozott jelzete a H050 G572

96



4.4 Osztdlyozdsi rends?erek a lg szdzad kttzepdt6l napjainkig

lesz. Itt a k6t jelzetelem kdze nem kell pontot tenni' Brown a facel6k felir6s6nak

sorrendj6t neri szabdlyozta, csupdn azt irta el6 hogy a konkr6t fogalom elizzn meg

- a,utatro*n , pdld6ui a szerv facett6ja megel6zi a betegs6g,.va-gy ̂ gy6gyit6s fa-

fettdjdt. Brown os zt6lyoz6si tdblnatiban esetenk6nt altemativ facetta sorrendre is

van i6lda, igy a kOvetkezetlen oszt6lyozds sem keriilhet6 el' -. . -
6rrr"i"ti rogol-ukat a Subject Chssification t66l6zzta ̂ talfuain nem sorol fel'

vagy ilyen 
".uf 

ig"n ritkdn fo;dul el6 benne. Feloszt6s6t Brown a facettaelemzes

utuiiJtiuf onftonu 
-tl, 

6s ez6rt elkiiliinitette p6ld6ul a nevel€s oszt6lydban a neveldsi

alaffirobl6m6kat 6s az oktatrisi szinteket, vagy - mint azt az orvostudomiiny osz-

tdlyiban bemutato tt p6lda ielzete is mutatta - elkiiliinftette a szervek facettijft a

gy'rigykezel6si m6dok vagy a betegsdgek faceruij6t6l'
"' iio*n kul6n kidolg6iott dn. kategdna- - vagy karakrerisztrk^- - tibl{zatot

olyan ktizcis ismertet6jelgyek jeltilds€re, mint pdld:iul dokumentumforma' ndz6pont'

taiis, min6seg stb., a;;lyek sztiks6g eset6n minden f6tdbl6zatban- tal6lhat6 jelzet-

n", iaiif kit& pont kd;beiktatdsdval hozziikapcsolhat6k' Kateg6ria-t6bldzatdban

dsszesen 975 ismettet6jegy jelzet6t sorolta fel, pdlddul:

0 Altal6nos tartalrnf mf
1 Bibliogrdfia
2 EncikloPddia
6 Trirsulati kiadviiny
10 Tdrt6neti trtugyalds

P6lda a kateg6ri aj elcil6sre:

8100 Botanika
E100 1 Botanikai bibliogr6fia
8100 6 Botanikai tdrsas:ig
E100 10 A botanika tdrtdnete

Brown ezzel a jelzetel6si m6dszerel a Tizedes Osztdlyozds kdzcis aloszt6sainak

m6dszerdhez ktizelitett.- 
g.o*n osztrilyoz6si tdbllzat6hoz betfirendes mumttjt is k1szitett' Ebben az elne-

vezds (t6rgysz6) ut6n csupdn egyetlen jelzet szerepel' Ez a t6rgyi oszt6lyozds jelle-

g6b6l ad6dik.' 
A Sub;ect Classification kor6nak egyetlen angliai keletkezdsfi oszt6lyozilsi rend-

szere. Haimadik (utolsd) kiad6sa 1939-ben jelent meg Egy ideig haszn4'lata az ang-

liai ktinyvtrirakban megiehet6sen elterjedt, de miutdn tovribbfejlesztdsdr6l 6s fjabb

ii"Oara.Of anyagi okoib6l senki sem rudon gondoskodni, haszn6lat6r abbahagyt6k,

"rra 
l. ItUUtI-" ft az angol nemzeti bibliogrdfia mrir r6gebbea Dewey Tizedes

Oszt6lyoz6s6t hasznflta. Brown rendszer6nek ma m6r csak elm6leti 6s r0rt6neti je-

lent6s6ge van.
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4.4.3 Cutter Kiterjesdhet6 Os ztitlyozilsa

Charles Ami CUTIER (1837-1903) a bostoni Athenaeum, majd a northamptoni
Forbes Library kdnyvt6rosa volt. Osztrflyoz6si rendszere kialakitdsiihoz bostoni
k0nyvt6rosk6nt 1879-ben kezdett hozz6, 6s ekkor ismertetle tervezetet a Library
Journal cimfr foly6iratban. Oszt'6lyoz6si tdbldzata Expansive Classification (Kiter-
jeszthetd Osztdlyozds) cfmen azonban csak 1891-1893 kdzdtt jelent meg kdt r6sz-
ben.- A kds6bbiekben egyre ftszletezflbb tfuld,zatokat keszitett. A hetedik vtltozat,
amelyik a leg€szletesebb volt, tervezetkdnt 1898-ban jelent meg. Ez a hetedik tdb-
liizat azonban Cutter haldla miatt ttireddk maradt.

1. t{blSzat

A Altaldnos mfvek
B Filoz6fia 6s vallds
E Tdrt€neti tudomdnyok
F Tdrtdnelem
G Fdtdrajz
H Tdrsadalomtudomdnyok
L Termdszettudomdnyok

2. tAbl4zat

A Altaldnos mdvek
B Filozdfia 6s vallds
E Ere$4)Z

H Tdrsadalomtudomdnyok
L Term6szenudomdnyok

az alkalmazott tudolndnyokkal
ds mdvdszetekkel egyiitt
Orvostudomdny
Alkalmazott tudomdnyok,
mfszaki tudomdnyok
Tervez6 6s €pitd mfvdszetek.
Mdmdki tudomdnyok
Mfvdszet
Nyelvtudomdny. Filol6gia
Irodalom (angol 6s amerikai)
Regdnyek (fiction)
Kdnyvtdrtudomrny

38. dbru: Cutter elsd is ruisodik tribldzatdnak dsszehasonlitdsa

Cutter osztdlyoz6sdt saj6t maga igy jellemezte: ,,Az oszt{lyozdsi rendszer hdt
egyre r6szletezdbb tdbl6zatb6l rill, 6s rigy van kialakitva, hogy a kdny\tdr ndveke-
d6s6nek sziiks6gletdt kieldgithesse. Az els6 t6bl6zat csak ndhdny oszt:ilyb6l flI, 6s
nincsennek alosztdlyai. A m:isodik tdblizat m6r ttibb oszr6lyb6l 6s n6h6ny aloszt6ly-
b61 6ll ds lurrtalmazza, eredeti jelzetiikkel az els6 tdblazat osztflyait is. Ez arra szol-
gdl, hogy ha a kis ktinyvtdr gyarapszik, gyfijtem6nyet tdbb rdszre lehessen osztani.
Ekkor azokat a kcinyveket, amelyeket az fj tdblizat valamelyik rij oszt6lydba helyez-
nek 6t, rijra kell jelzetelnidk, de azok, amelyek megmaradnak a r6gi oszt6lyban,
megtartjdk rdgi jelzediket is. Ezen a m6don az egyszerflbb osztflyozisi rendszerr6l
a r6szletezdbbre 6tt6rve, fokozatokban szaporitva az osztrilyok 6s alosztdlyok sz6-
m6t, megta{uk a rdgi jelzeteket, 6s ezdltal a jelzetek m6doslt6sa a minimumra cscik-

* Cutter, Ch. A.: Expansive Classification. 1891-1893.
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ken. A harmadik, negyedik, ittddik 6s hatodik tdbldzatra 6tt6rve 6rkeziink el a he-

tedikhez, amely el6gg6 teljes 6s reszletez1lesz m6g a British Museum sz6m6ra is,

6s ennek tov6bbfejlLsz6se akiir a British Museum tfzszeres 6llomiinya szdmiira is

elegend6 lenne, hiszen sziiksdg eseten akrir egy nyolcadik, egy kilencedik 6s egy

tiz;dik t6bldzat is k6szither6. A rendszer en61 a n6veked6sre val6 alkalmazkodii-

s6r6l nyerte az expanziv elnevez6st."
cuiter osztr{lyoz6si rendszer6nek elsd 6s mrisodik t6bl6z1ta k'zittt kevds a kii-

lrinbs6g, csak f6osztiilyai dsszehasonlitdsdra alkalmas (38' dbra)
A i3szletez6bb 6bLazarb6l Cutter oszt6lyoziisi rendszer€nek tdrgykdrei j6l dt-

tekinthet6k. Az ekzakt tudomenyokat ar6nyosan reszletezte, a tiirsadalomtudomii-

nyok felsorol6sa azonban elnagyoltabb.
A Kiterjeszthet6 Osztiilyozds reszletez' tiibldzatainak f6oszt6lyai 6s osztdlyai

kivonatosan a kcivetkez6k:

A ALTALANOSMUVEK
Ad Sz6tiirak
Ae EncikloPddiak
Ai Indexek
Am Mrizeumok
An FeljegYzdsek 6s megk6rdez6sek
Aq Id6zetek 6s hivatkozrisok
Ar Referensz mfivek
As T6rsas6gok

B FILOZOFIA
Ba-Bf Nemzeti filoz6fi6k 6s filoz6fiai rendszerek
Bg Metafizika,ontol6gia
Bh Logika
Bi Pszichol6gia
Bm Erkdlcstan
Br Valli{s
Bu Hiedelmek, folkl6r
Bz Eszvall6sok

KERESZTENYSEG 65 ZSID6 VALLAS
Zsidd valliis
Biblia
Kereszt6nyseg

EGYHAZTORTENET
Egyes orszdgok egyhdzainak tdrt€nete
Katolikus egyhdz
Reformdci6
Protestdnsok

ELETRAJZOK

Ca
cb
Cc

D
Dd
D o

Dj
DK

E
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F TORTENELEM (bele6rwe az egyetemes, az 6kori, a kdz6pkori 6s az
fjkori tort6nelmet, az egyes orsz6gok tdrtdnelmdt 6s a helyttirtCnetet)

Fc Kronol6gia
Fd Tcirtdnelemfilozdfia
Fe Mliveldd6stdrt6net
Fn Eremtan,nurnizmatika
Fs Udvaroncok
Ft Lovagrendek
Fv Heraldika
Fw Arisztokrdcia

G GEOGRIFIA ES UTAZASOT
Ge Matematikaif0ldrarz
Gs Ftildm6r6s
Gz T6rk6pek

H TARSADALOMTUDOMT{NYoK
Hb Statisztika
Hc Gazdasdgtan,gazdasiigpolitika

I NEPESSEGTUDOMANYESSZOCIOL6GIA
Ib Bdncselekmdnyek,bfndz6s,bfniiz6k
Ig J6t6konysdg,szeg6nys6g,szegdnyek
Ih lT6pgondoz6s
Ik Nevelds

J ALLAMPOLGAROK.KORMANY.POLITIKATTJDOMANY
Jx Termdszedog 6s nemzetekjoga
Jy Nemzetk0zijog

K TORVENYHOZASSTB.
Ka Jog dtaldban
Kw N6kjoga

. Kx Gyerekekjoga
Kz Mdsutt fel nem sorolt tdrsadalmi csoportokjoga

L TERMESZETTUDOMANYOK ES ROKON TUDOMANYOK
La Termdszettudom6ny6ltaldban
Lb Matematikaitudomtnyok
Lh Fizika
Lo Kdmia
Lr Asztrondmia

M TERMESZETTAN
Mb Mikroszkdpia
Mc Geol6sia
Md Asvdn-ytan 6s k6zettan
Me Kristdlytan
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Ra
Rb
Rc
Rd
Re
Rf
Rg
Rt
Ry
Rz

Mg
Mp
Mu

N

o
Pw
Pwa
Pwx
Pwy

a

S
S o

sj
SI
St
Su
Sv

T

U
Un
Uu
Uv
Uw
Ux
Uy

w
We
wf

4.4 Osztdlyozlsi rendsz$ek a 19. szdzdkiizepdt6l napjainkig

Term6szetfdldrajz
Paleonto169ia
Bioldgia

BOTANIKA

ZOOLOGIA

ANTROPOLOGIA ES NTTVOIoCIA
Emberf0ldrajz
Etnol6gia (a primitiv 6s a tdrtdnelmi korok embere)
Etnogr6fia (emberfajok)

ORVOSTUDOMANY

ALKALMAZOTT TUDOMAI.IYOK, MOSZAKI TUDOTUTIWOT
Kidllltdsok
Szabadalmak
M6rtdkek, srilyok
Bdny6szat
Koh6szat
Mez6 gazdasdg, f oldmf vel6s
K6miai technol6gia
Elektrotechnika
Hdztartdstan
Etelek 6s szak6csmfi vdszet

MERNOKI TUDOMANYOK 6s TECHNIKAK
Epit€szgt
Eg6szsdgiigyi m6mdki technika
Vizmdrntiks6g
Kcizleked6s 6s szrillitds
Kcizleked6si utak technikrija
Vasutak technikdja

MANUFAKTfRAK ES KEZMTIPAROK

HADITECHNIKA
Haj6zds
Haj6k, haj66pit6s
Vil6gitdtomyok
Eletrnentd szolgdlat
Haj6ttirdsek
Ttizek 6s tfizolt6s

SZ6RAKOZASOK, JATEKOK, sPoRToK, UNNEPELYEK

MOVESZETEK
T.{jker6szet
Epit6mfv6szet
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wj
wk
w
Wm
Wp
Wq
Wr
Ws
wt
Wu
Wv
Ww
Wx
Wy
Wz

Szobriiszat
Faragds 6s esztergdlyoz6s
Mfiszaki rajz, grafika
Rajzmfivdszet
Festdszet
Metszetk6szit6s
F6nyk€p6szet
Diszit6mfvdszet
Mozaik
Varrds, himzds, textilmfvdszet
Ruh6zat 6s ruhataxtozdkok
Bf torok, britork6szitds, bftormfvdszet
Ekszer6szet. arany- ds ezfistmfivess6g
Otvdsmfiv6szet
Barkdcsol6s

FILOL6GIA
Nyelvek riltal6ban
Angol nyelv

ANGOL ES AMERIKAI IRODALOM
Regdny
Ifjris6gi irodalom
Irodalom dltaldban

KONYVTARTUDOMANY
:  . .Iror teveKenyseg. retonKa
kris
Nyomddszat
Kdnyvkitt6szet
Kiinyvkiadds 6s kcinyvkereskedelem
Magdnkitnyvtdrak
Ktizktinyvtrirak
Bibliogr6fia
Szakbibliogr6fia
Olvasm6nyok kiviilasztiisa, olvasiisi m6dszerek
kodalcmttirt6net
Nemzeti bibliogrdfia

X
Xd
Xy

Y

Yf
Yi
Yd

Z
Za
Zd
Zh
ZK
ZI
Zn
Zp
Zt:
Zw
Zx
Zy
Zz

Cutter osztdlyozdsi rendszer6hez k6t kiiliin tdbli{zatot (seg6dt6bldzatot) dolgozott
ki a dokumentumformrik 6s a ftildrajzi fogalmak aloszt6sai szdm6ra. Ezek a f6tib-
l6zat jelzeteinek kieg6szit6s6re es a fdtdbl zatai fogalom pontositdsdra szolg6lhat-
nak. A kciziis alosztrisok t6bl6zatainak kidolgozds6t eredeti dtlet6nek tartotta. Tdbben
felt6telezik, hogy Dewey 6s a Tizedes Oszt1lyozds briisszeli vdltozat6nak kidol-
goz6i ezt a gondolatot t6'le vett6k dt. Cutter formai alosztdsainak egytagf arab
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szdmjelz.e,tei, pont kiizbeiktatdsdval, a fttldrajzi alosztiisok k6tjegyri sz6mjelzetei

viszont kdzvetleniil kapcsolhat6k a fdt 6bl6zati jelzsthez.

Cutter jelzetalkotdsa egyszerfi. A f6t6bliizat kdt elemb6l 6116 jelzete (nagybetfi +

kisbetfi) ut6n a kcizcis aloszt6sok kapcsolhat6k, az alapjelzet kiegdsziilhet a szerzdi

betfrendi jellel is.
P6ldrik Cutter ielzetalkotiisiira:

Formai aloszt6sok Fcildrajzi alosztdsok

.l Elm6let 30 Eur6Pa

.2 Bibliogrdfia 35 Olaszorszdg

.3 Eletlajz 38 Sv6jc

.4 Tdrt6net 39 Franciaorszilg

.Cr bvKonvv

.7 Periodika

Ha a Td G6ztechnika, az Ip Pedagdgia, az F Ttirt6nelem 6s az N Mfv€szet osz-

t6lyokat b6vitjiik, aktor:

'1d.2 Ag6ztechnikabibliogr6fidja
Ip.4 A Pedag6gia tiirt6nete
F35 Olaszorsziig tcirt6nelme
F39 Franciaorsz6g trirtdnelme
W35 Olaszorsz6g mtiv6szete
W39 Franciaorszilg mtiv6szete
W39.4 A francia mtivdszet ttirt€r,ete

Osztlyoz6si tbllzataihoz Culter betiirerLdes mutat6t litdexet) is kdszitett Eb-

ben az egyes elnevezdseket (tdrgyszavakat) 6rielurez6 megje'gyzdsekke) cg6szitette

ki a fogalont pontositdsa 6rdekdben.
Cuiter nevdhez fffz6dik a ,,szerz6i betiirendi s z6n.4eiek" m6dszer6nek kidolgozii-

sa, melyet eredetileg osztdlyozrisi rendszer€n bel:il sza4elzeteihez kapcsoh'a hasz-

n6lt. Eit rerrdszer6ta fiiggetleniil a krinyvtdri betfiendes nktdrozl.'i t6bldzatokban

haszn6ljdk sziimos nyelvteriiletre (igy a magyara is) ada.;tilva'
Cutier halila utrin hetedik tiibkizatrinak kidolgoziisrit unokaclccse mdg folvta

de nem k6sziilt el, tdred6kesen maradt hiitra. Osztiily;'zrisi rendszer6t k6s6bb se '

fejlesztett6k tov6bb. Iddvel a kcinyvtdrak m6s osztdlyoz6si elj6r6sok haszndlatrira

t6rtek 6t.
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4.4.4 A Library of Congress osztdlyozrisi rendszere

A mflt szdzad legv6g6n a washingtoni Kongresszusi Kitnyvtdr-rij dpiiletbe kiiltdz6-

se sordn (1897) k'eriiit napirendre egy megfeleld szakrendszer kialakitdsdnak terve'

miutiin a vildg-legnugyob-b, ukkot JgymilliSs kdnyvgydjtemeny6nek rendez6s6re a

korabeli ameikaioszthyozrisi rendsierek kiiziil a k6t legielesebb, azaz Dewey Ti'

zedes Oszt6lyozrisa €s Cutter Kiterje szthet1 Osztfilyoz sa sem li4tszott alkalmasnak'

Ektor (1899i fogtak hozzd Herb"tt PurNeu vezet6s6vel egy rij oszt6lyozdsi rend-

rrer, u iit.*y o'f Cong."r. Classification (LCC) kidolgoz6s6hoz' Kialakitott6k a

f6owtrflyok 6s osztr4lyok (szakteriiletek) hierarchikus stmkfiir6j6nak tervezetdt' ame-

iyik el6sztir 20, k6s;bb 21 f6oszt6lyb6l6llt, 6s ezeket egy-egy. nagybetfivel' ezen

deltil a, oszt6lyokat (dn6ll6 szakteriiieteket) egy-egy fjabb nagybetrivel jeltilt6k Ez

az ellzeles tervezett 1904-re k6sziilt el, s azt vdgleges formdjdban 1909-ben tett6k

tOrX. ntto..u neft6ny szakteriilet riblizata is megjelent miir' Az egyes szakteriile-

tii tatiratzicuit a kdnyvgyfijtem6ny gyarapoddsdval ds feldolgoziisdval prirhuzamo-

;;; j;il;,,6k -"s. i tilrtutot liJolgoids;it egvmzist<;1 fiiggetleniil mfikddd szak-

-rtOi 
"ropo.tot 

v6-gezt6k. A fogalmakit 6s a tdbllzat struktrirdj6t is szabadon' egy-

m6st6l ftiggetleniil alakitott6k ki. KO,b"n az egyes szakcsoportokat kieg6szitettdk'

-JJorltotiir., majd rijra kiadtrik A t6bl:izatok alapjiin kdzben a kdnyvt6r 6llornri-

nv6b6l 6 milli6 iritetet oszt6lyoztak. 1939-re miir 29 kiitetnyi tdbl6zat jelent meg,

#i;6;t. a m6dositott t6bl{z;hkat is. Ezek kdziil 21 kdtet betfrendes mutat6t is

iurta,ourott. Ekona a tdbl6zatok risszterjedelme m6r g500 oldalra n6tt. ugyanakkor

egyes oszt6lyokbr5l 1975-re sem k6sziilt el minden r6szlet' p6ldr{ul a K (Jog) egyes

fejezetei is hi6nYoztak m68.
Az LCC f6oszt6lyai hagyom6nyos tudomiinyteriileteknek megfelel6en a kdvet-

kez6k:

Altal6nos mfivek: Polignifia
Filoz6fia 6s vallds
Tcirtenelem seg6dtudom6nYai
Ttirt6nelem: 6ltal6nos 6s 6kori
Tdrt6nelem: Amerika
Fdldrajz, antropol6gia, n6prajz stb
Tiirsadalomtudomi4nYok
Politikai tudomdnY
Jog
Neve16s
Zene
Sz6pmffv6szetek
Nyelv 6s irodalom (filol6gia)
Term6szettudomriny (rfltal6ban, matematika, csillagdszat, fizika'

k6mia, geol6gia, termdszetrajz, botanika' zool6gia)

R OrvostudomilnY
S Mez6gazdasdg

B

D
E.F
G
H
J
K
L
M
N
P
a
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4.4 Osztdtyozrsi rendszerek a 19. szdzad kdzep6t6l napjainkig

Technol6gia (mfi szaki tudom6rryok)
Katonai tudom6nyok
Tengerdszeti tudomdnyok
Bibliogr6fi a 6s kdnyvt6rtudomdny

QA 100-ig
QA 14s-ig
QA 295-ig
QA 431-ig

A t6bl6zlti felsorol6sban a fogalmak facett6i j6l megkiildnbtiztethet6k, de sor-
rendi helyiik esetleges.

Az LCC ldnyegdben prekoordin6lt 6s enumerativ alapelvei miatt az eg€sz rend'
szerben, de egyes szakteriileteken beli.il sem alkalmaz kiizds alosztlisokat. A fdld-
rajzi, id6beli vonatkoz6sok, illetve a dokumentumok jelleg6nek megkiildnbtizte-
t6sdre a tdbl6zat kcizvetlen feloszt6st haszndl. Egyes szakcsoportokban kiv6telesen
alakitottak ki korldtozottan hasznrilhatd kdzds jelzeteket, p6ld6lJ.l az N Mfiv6szet
szakcsoportban fcildrajzi aloszt6sokat, ahol is az.NE 501-t6l az NE 794-ig a 05

sziimcsoport hozzlffizdsdvel jelcilik az Egyesiilt Allamokat, p6ld6ul NE 505 jelzet
jeltili ,,A v€dndks6g ttirtenete az USA-ban" temakdrt.

A n6v szerinti aloszds haszn6latdra is van pdlda. Ez esetben a t6bldzatban kiizdlt

sziimjelzet utdn pontot tesznek, majd a n6v vagy elnevez6s kezd6betfijdt irj6k ki, 6s

ezt kdvetden a Cutter-sz6mok tbllzatib6l adj6k meg a n6vnek' illetve az elneve-
z6snek megfelel6 szrimot, p6ld6ul RC 280 szakcsoportban a Brain-fdle neoplazmiit
az RC 280.87 jelzetjelttli.

Osszetett fogalmak jeliil6s6re nincs lehet6s6g, p6ldriul az S Mez6gazdas6g osz-
t6lyd.ban a ktivetkezd egyszerf fogalmak jelzetei tal6lhat6k meg:

T
U

z

Az egyes szakteriiletek tfblizataiban, minthogy azokat egym6st6l fiiggetleniil
dolgoz6 csoportok saj6t elveik szerint alakitottdk ki, az ismeretek, a fogalmak m6s-
m6s szellemi struktfr6ja 6rv6nyesiilt. A prekombindlt fogalmak sorrendj6t a szak-
csoport k6t betfivel jeldlt jelzet€hez kapcsol6d6 sorszi{mok egy-egy sorozatdval
!-t61,9999-lg jeldlve rtigzitett€k. Ebben a szi{msorban esetenkent iires sziimokat
hvlytak M elkiiltinit6s 6s az esetleges fejleszt6s c6ljdb6l. A szdmsorban oldottdk
meg a sziiksdgletnek megfelel6en (6s 6ltaldban elt6rd m6don) a t6rgyktjr ftildrajzi'
id6beli behatrirolds6t, 6s a dokumentumok formai csoportosit6s6t is. Ebb6l a pre-
kombin6ci6s m6dszerbdl az LCC hierarchikus r6sze (f6osztrilyok, osztrilyok) utdni
tdbllzat tisztin enumerativ jellegf. Ami a hierarchikus r6szt illeti, az eg€sz rcr.d-
szerben 323-ra teszik az dn6ll6 szakteriiletek sz6m6t.

Az LCC jelzeJellsi m6dszere l6nyeg6ben teh6t enumerativ. Hierarchikus, de
prekombindlt elemei csak a f6osztdlyok 6s az osztrflyok (szakteriiletek) eseteben
ismerhet6k fel. Ezen beltil az egyes aloszt6lyokat numerikusan jeldltdk. Az alosztii-
lyok jelzetei kizrir6lag sorrendjiik rtig zids€re 6s az azonosit6sra szolgdlnak, p6lddul:

QA
QA 1-16l
QA 101-t61
QA 152-16l
QA 300-t61

Matematika
A matematika ifltah{nos kdrddsei
Aritmetika (45 alcsoport)
Algebra ( 1 zK alcsoport)
Analizis (132 alcsoport)
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4 A TUDOMANYFEI,SZTASON ALAPULd OSZTALYOZASI RENDSZEREK TORT€NETE

SB 129 Rakt6rozds (a mez6gazdasdgban)

SB211.P8 Burgonyafajtdk(Potatoes)
SB741.M65 Rozsdabetegs6g(Mildow)

A burgonya raktfrozds6nak vagv rozsdabetegs€Ci:*, J.:l:.1d::1" dsszekapcsolt

t"..r"t"ni.i"iJ "em 
k6pezhetd, cs"up6n a kdt jelzet Kiltin-kiil'dn egymds mellett ad-

irntO -"g'u'Uo.gonya raktriroz6s6nak, illetve a burgonya rozsdabetegs€g6nek a kife-

t*^::in,miuuin 
az elmrllt kilencven 6v folyamdn dland6an b6vitve ttibb kiad6s-

ban korszenisitve is megielentett6k, szakadatianul niivekv6 oszt6lyoziisi rendszer-

tJ'"aii, 
"."fV 

p*tombiiatfv 6s enumeratlv jellege kiivetkezt6ben sziiksdgk6ppen

"nur" 
?,i"ti"it i",f"nebb. Dahlbergu' 197 4-bin m1gazt hitte, hogy a rendszer sem-

;i';J;"s;;';iil-; eJpi raaJreotat'u 6s informrici6keres6sre' legfeljebb azok

,r"-J ft"r"."ffrad, aiik a ktinivek szakrendi rakt6rozdsdban kivrinj6k alkal-

mazni."'*-e-LiUru.y 
of Congress jelzetei nyomtatott katal<igusc6duliiinak terjesztdse kd-

verkezt6ben is sz6les kdrben rsmerttJ viiltak (peldriul l97l-be-n 225 000 katal6gus

"L"i"a,^t 
til. Az LCC jelzetei az rij beszeri6sek r6v6n a MARC-program kere-

iJL* -i"a."i, rt"sznrflatlnak fjabb teriiletei nyflhatnak-meg' Ennek nyomdn fjra-

;.;A;;;;;ia';ii;;rikJci69 iampdnv is indult' cle a r6si 6llomdnv 6tdol8oz6s6ra

;;;:;ilild;i" i"e,-6bb kt'tv"idt nem v6llalkozott' 6s megmaradtak a Dewev

iHffi%;;;;i;;;rira"Jpiire ull6gusot haszn6lata TlereT'..Ecves 
fonasok sze-

ir, - i s7b;. 6*tu .n il,Cc-t 12d0 ktinyvtdr haszndlta a kcinyvek elhelvez6sdre

ir^l^rJ"girafatat" ' Az LCC az Egyesiilt i[amokon kiviil is egyre ismertebb6 6s

i"rrranitra tar. Ismertsdg6t elJsegrii, hogy az Amerikriban kiadott ktinyvekben

J. 
"r^"."iit"i "o"uarisot "intr"i"iraiuan 

toilnyire jelen van. A.leiriisok, 6s oszt6-

ivJri-ft;"rer* az t971_bel indult clp (cataloging in Publication) program,

,i,"io te.otL az online modon etLrneto, teld fizetseg ellen€ben lettjlthet6 6s fel-

ir#^iirr"riorp"i-i.;darb6zisban tal6lhar6 rekordok hasznillatiival szerte a vil6gon

ir-"G 
"fi"g"ait*6 

6s hasznrilttri v6ltak' Ezek a leirdsok vrtadrmuzd& a t6rgyi elem-

z6sLC.benhaszndltVriltozatatt'at:irgyszavakatesaDeweyjelzeteketis.1993v6-
rZL-" t"rp".ii 

"aatbdzis 
ttibb mint"26 milli6 recordot tartalmazott A haszn6lat

irr-""tiiiuoi Lrdekes az t-cc et ue*ey tizedes jelzeteinek 
,dsszehasonl(tdsr4rdl"tfJilil::fi;;;i';il* ir""J*.t'"ev mindkdt reniszerben rolvamatosan lehets6-

sesek v61tozdsok."

" Dahlberg, I.: Grundlagen universaler Wissensordnung verlag Dokumentation' Pullach bei

Miinchen. 1974, XVII], ]66 P'
"' ;i;il}6s ,Aitatoi az amerikai k<invvtdri enciklopddia alapjdn kdzttljiik lT0'p'
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4.4 Osztflyoz{si rendszerek a 19. szdzad kiizepdt6l napjainkig

Dewey

mo
080
030
030
030; 050
069
070
050
060
030
001

100 and 200
100
180;190;108;101
160
1 1 0
150
701:80
170
200
296
297
260i 2:70
220
230
24O;250
280

m0 et al,
901
930;913
025;417
529:902
'13',1

417
orq
929
920

900

942
943
944
943
938;939
949.5

A
AC
AE
AG
AI
AM
AN
AP
AS

AZ

B

B
BC
BD

BH
BJ
BL
BM
BP
BR
BS
BT
BV
BX

c
CB
cc
CD
CE
CJ
CN
CR
cs
CT

D
DA
DB
DC
DD
DE
DF

General vorks - Polygraphy

Collections. Series. Collected works
Encyclopedia (Ceneral)

General reference works
Indexes (Ceneral)

Museums
Newspapers
Periodicals (Geoeral)

Societies. Academies
Yearbooks
General history of knowledge and learning

Philosophy - Religion

Philosophy
Collections. History. Systems
Logic
Speculative Philosophy
Psychology
Aesthetics
Ethics
Religions. Mythology. Free thought
Judaism
Islarn. Bahaism. Teosophy. Christianity
Generalities. Church history
Bible and Exegesis
Doctrinal theology. Apologetics
Practical theology
Denominations and sects

Ilistory - Auxiliary Sciences

History of civilization (Ceneral)

Antiquities (General). Archeology
Archives. Diplomatics
Chronology
Numicmatics. Coins
Epigaphy. Inscriptions
Heraldry
Genealogy
Biography

Ilistory and Topography (except America)

Creat Britain
Austda - Hungary
France
Geamany
Classicalantiquity
Creece
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4 A TUDoMAI.ryFELoszrAsoN ALApuLd oszrAlyozAsl RENDSZEREK TORTENETE

Dewey

945 DG Italy
949.2 DH-DJ Belgium. Holland. Luxemburg
947 DK Russia
948 DL Scandinavia
946 DP Spain and Ponugal
949,4 Da Switzrrland
949.6 DR Turkey and the Balkan States
950 DS Asia
960 DT Aftica
990 DU Aushalia ard Oceania
Aren-174+ DX Gypsies

970and 9E0 E-F Americr

970-980; 973 E Am€rica (General) ahd United States (cenaral)
974-919i nO-98O F United States (Local) and America except

the United States

G Geography - Anthropology

910 G Geogaphy (Ceneral)
526 GA Mathematical geography
910.02 GB Physical geo$aphy
551 CC Oceanography
572:l55i30l CF Anthropogeography
570 CN Anthropology
390 CR Folklore
390 GT Manners and customs (General)

790 CV Sports and amusements. Games

3lxl H Social Sctcnces

300 H Social Sciences (Cener.l)
310 HA Statistics

Econorrlcs

330 HB Economic theory
330 HC Economic history and conditions
330 HD Economic history: Agriculture and industies
380 HE Transportation and communication
380 HF Commerce (General)

332 HG Finance
336 HJ Public finance

Sociolog/

301 HM Sociology (Ceneral and theoretical)
309 HN Social history. Social leform

Social groups

301.4 HQ Family. Mariage. Home
360 HS Associations: Secrect societies, clubs, etc.
301 HT Communities. Classes. Races
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4.4 Oszt6lyozdsi rend szerck a lg. szLTdkiJzep€t6l napjainkig

Dewey LC

360
335

32n

Constitutioml Hlstory and Adrninistration

Social pathology
Socialism, Communism. Anarchism

Polidcal Science

Documents

Ceneral works
Political science. Theory of the state

General works
Unted States
British America. Latin America
Europe
Asia, Aftica, Aushalia, and Pacific Islands
Local govemment
Colonies and colonization. Emigntion and
immigration
International law

Lsw

Law of the United States

Educadon

General works
History of education
Theory and practice of education
Special asperts of education

United States
Other American
Europe
Asia, Aftica, Oceania
University, college, atd school magazines, etc.
College ftatemities and their publications
Textbooks

Music

Music
Literature of music
Musical instruction and study
Fine Arts
G€neral
Architecture
Sculpture
Craphic Arts in general. Drawing and design.
Illustration
Painting
Engraving. Prints

HV
HX

J

J
JA
JC

342;351
342;353
342.,354
342i 354
342,,354
352
325

341

3,10

340

37n
370
370
37t-316
370

378
378
378
378
318
378
374

7E0

780
780
780
700
700
710:.720
730
76Oi'l40

'150

760

JF
JK
L
JN
JQ
JS
JV

JX

K

KF

L
L
LA
LB
LC

Universities and colleges

LD

LF
LG
LH
LI
LT

M
M
ML
MT
N
N
NA
NB
NC

ND
NE
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Dewey

400 ard 800
410
470; 480; 870; 880

Modern European Languages

Aft applied to indust y. Decoration and Omament

Arts is general

Langoage and Literature

Philology and linguistics (General)

Classical languages and literatures

Celtic languages and literatues
Romance languages
Germanic (Teutonic) languages

English
Dutch. German
Slavis, Baltic, Albanian languages and literatures

Finno-Ugrian and Basque languages and literatues

Oriental languages and literatures

Languages and lit€mtures of Eastern Asia, Oceanic,

Africa
Hyperborean, Ame can and Artificial languages

Literary history and collections (General)

Romance literatures
Englisb literatue
American literatue
Teutonic literatures
Fiction and Juvenile literature

Science

Science (General)

Matematics
Astronomy
Physics
Chemistry
Geology
Natural hisitry
Botany
Znology
Human anatomy
Physiology
B acteriology

Medicine

Medicine (Ceneral)

State medicine. Hygiene
Pathology
Practice of medicine
Surgery

NK
NX

P

P
PA

PB
PC
PD
PE
PF
PG
PH
PJ_PK

PL

PM
PN

QA
QB
QC
QD
QE
QH
QK
QL
QM
QP
QR

R

RA
R3

RD

491:'891
440; 450; 460
430439
420
43M39
491:891
494| 894
495; 493; 895]. 893i
491t 991
495|'496:895t 896

491 : 499l. 897 -899

801i09;792;070;
398.9
840; 850; 860
820
810
830

500
500
510
520
530
540
550
560
.580

590
6 1 1
612
616;636:589

610
610
61.4i 613
616
616
611

1 1 0

Pa
PR
PS
PT
VZ

o



4.4 Oszt{lyozdai rcrfiszerek a 19. szrzad kdzepdt6l napjainkig

Dewey

617.7
616;617
618
618.92
617.6
616
615
615
610
615
615
b t i

630
63Oi 631
632; 633i 635 ,'7 tO;
333
634
636
639
199
'799

636.9
796.5

600
600
609

Engineering and Building Group

Ophthalmology
Otology. Rhinology. Laryngology
Gynecology and obstetrics
Pediatrics
Dendsay
Dermatology
Therapeutics
Pharmacy and materia medica
Nursing
Botanic, Thoinsodian, and eclectic medicine
Homeopathy
Miscellaneous schools and arts

Agriculture - Plart and Animal Idustry

Agriculture (Ceneral)

Plant cultue

Forestry
Animal culture
Fish cultur. add hsl;erics
Angling
Hunting sports
Game and bird protection

Camping. Outdoor life

Technology

Technology (General)

Patents

hngtneetlng ((renaral l .  (  lvl l  eng,neerlng
Hydraulic engineering
Sanitary and municipal eigineering
Roads and pa"ements
Railroad engincering and operation
Bridges and roofs
Building construction

Mechanical engineedng and machinery
Electrical engineering and industries
Motor vehicles. Cycles. Aeronautics

Mineral industries. Mining and merallurg)

Chemical technology
Photography

RE
RF
RG
RJ
RK
RL
RM
RS
RT
RV
RX
RZ

s
S
SB

SD
SF
SH
401-691
SK
351-579
601-605

T
T
20t-339

TA
TC
TD
TE
F
TC
TH

TJ
TK
TL

N
TP

62Oi 624
6n
628
625
625
624.,695
690

Mechanical Group

6nt 62l.E
631.3
629

Chemical Group

622
660
770

1 1 1
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Dewey LC

Composite Group

6'70 TS Manufactures

680 T Trades. Handicrafts

640 TX Home economics

355-35E U Military Science

355 U Military Science (Ceneral)

355 UA Armies. Organization and distibution

355 UB Administration

355 UC Maintenance and fiansportation

356 UD lnfantry

357 UE Cavalry

358 UF Adillery

623 UC Military engineering

355 UH Other services

359 V Naval science

359 V Naval science (General)

359.3 VA Navies Organization and disaibution

359 VB Naval administration

359 VC Naval maintenance

359 VD Naval seaman

359.96 VE Ma nes

359 VF Naval ordnance

359 VG Other se ices of navies

623:52'7 VK Navigation

623 VM Shipbuilding and madne engineenng

020 and 010 Z Bibliography and Library Sciences

090; 655 4-8 History of books and bookmaking

40-115 Writing

4lr 4142 Autographs

741 4348 Calligraphy Penmanship

652.3 49-51 TyPewriting

653 53-100 Shorthand

652.8 103-104 CryPtograPhY

4l'1 105-115 PaleograPhy

655 1 16-550 Book indusffies and trade

340 551-661 Copyright lntellectual property

020 665-99'7 Libraries and libmry science

017-019 998 1000 Book prices Bookseller's catalogs

010 1001-8999 Bibliography

014 154l-1107 Anonyms and pseudonyms

015 12014941 National bibliography

016 5551 :1999 Suject bibliographv

012 8001 8999 Personal bibliography
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4.4 Osztdlyozrsi rendszerek a 19. sz6zadk6zepdt6l napjainkig

4.4.5 Ranganathan Kett6spontos Osztdlyoziisa

A 20. szdzad oszt6lyoz6stdrtdnet6ben kiemelked6 szerepe 6s jelentds6ge volt az in-
diai Shiyali Ramamrita RANGANATHAN (1,892-1972) oiztrflyoz6si rendszer6nek 6s
osztrilyoz6selm6leti munkriinak.

- S. R. Ranganathan tanulmdnyait az indiai Madras iillam egyetemdnek matema_
tika szak:in kezdte meg, majd, 1924-ben ugyanott in egyetemi kiinyvtrir f6kdnyvt6-
rosa lett. Az 1924-1925-iis tandvben a londoni egyetemen a iiinyvtdr szakon
B,erwick SAyERs eldaddsait hallgatta, aki az egyik els6 jelentds osztrilyoz6si k€zi_
kdnyv szerz6je volr."'Ezuriin 1925-ben Ranganathan visszit6rt Madrasba, es tgZl_t6.t
a madrasi, majd tribb mris indiai egyetemen oktatta a kdnyvt6rtudom6nyt. K6s6bb a
Rangalorei Dokumentdcids Kcizpontban ̂ z osztlryozlsi rcndszerek dsszehasonlit6
elemz6sdvel 6s oszt6lyozdselm6leti kutat6sokkal foglalkozott. Tanltv6nyai kiildn
osztrilyozrisi iskolit kdpviseltek vil6gszerre.

A Kettdspontos Osztiilyozds kidolgoz6sa €s alapelvei

Ranganalhan oszt6lyozdsl rendszere kialakitrisiinak gondolatiit londoni tanulmr{nyai
alatt erlelte meg magdban, meft az lLtala ismert oszt6lyoziisi rendszerek, kdztiik az
angol 6s amerikai kcinyvtdrakban akkoriban legdltaldnosabban haszndlatos Dewey_
f6le tizedes oszt{lyozls, vagy annak briisszeli v6ltozata, az ETO sziim6ra elm6leti
szempontb6l nem voltak kiel6git6ek. Sajiit szakrendszere megalkotdsakor abb6l az
alapelvb6l indult ki, hogy oszrdlyoz6si t6t:l6zatban lehetetlen lelsorolni mindazokat
az osztilyoz{si tdteleket (szakjelzeteket 6s fogalmakat), amelyeke az oszt6lyoz6.sr
munka sor6n sziiksdg lesz, minthogy nem lehet el6re kiokoskodni a tudomiinvok.
ismeretek, illetve jelensdgek 6s trirgyak sokoldalf 6s fejl6d6 kapcsoratait, relaiiiriit
tiikrdz6 kdnyvek szakcsoportjait sem. Ez6rt csak a tudomdnyo[ f6bb osztdlyai 6s
ndhriny fontosabb aloszt6lya (szak6gazala) sziimrira dllapitott meg cinrill6 jeizetet.
A tov6bbi jellemz6k kifejez6sdre saj6tos osztrilyoziisi-jelzetel6si m6dszeretet dol_
gozott ki. V6lem€nye szerint a kdnyvtiiri oszt6lyoz6s filoz6fiai, logikai tev6keny-
sdg. Kett6spontos Osztdlyozrisa (Colon Classification = CC) sai6tos analitikus_szin-
tetikus oszt6lyoz6si m6dszeren alapszik. Hangsrilyozta. hogy oiztiilyozrisi rendszere
f6k6nt abban t6r el az ,,enumerativ" szakrendszerektdl (igy a Tizedes Oszt6lyoziis-
tril is), hogy mig azok az oszt1lyozard6 fogalmak min6l teljesebb felsorol6srira tri_
rekszenek, 6s ezzel kiviinjdk lehet6v6 tenni a sziiks6ges mdlys6gfi, r6szletezetts6gf
osztiilyoz6st, addig az 6 szakren dszere az egyes szakteriiletek f6 ism€rveit, elemeit
sorolja fel t6bl6zataiban, 6s a mrivek tartalmiinak kifejez6sdre ezeket, illetve ezek
jelzeteit egyesiti, szintetiziilja.

o'Sayers, Berwick W. C.: An Introduction to Library Classification. London, Grafton, lgL2.
(A krinyv 5. kiadrisa uo. 1954-benjelent meg.)
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4 A TUDOMANYFELOSZTASON ALA"UL6 OSZIALYOZASI REN'DSZEREK TdRTENETE

Az oszt6lyozrisnak ez az 'rtelmezese m6ly elemz6 munkdt t6telez fel, amelyet

el6sziir a fo[almak elemzdse szintjin kell elv6gezni, zzutin az elnevezdsek szintjdn

kell megfog"almazni, 6s ezt kdvet6en lehet rdtdmi a jelzetel4s szinti4n a szakjelzel

megalkot6s6ra.-Ranganathan 
oszt6lyoz6si rendszer6t mintegy 30 000 ktinyv oszt6lyozdsa sor6n

alakitotia 6s pr6brilta ki 1925-1933 kdztitt a madrasi egyetem kdnyvtdrdban'

A Kett6spontos Oszt6lyoz6s elsd kiaddsa 1933-ban jelent meg nyomtat6sban'

Ezt kdvet6en tanitvdnyai segits6gdvel a gyakorlatban is ellen6rizte annak jelzet-

alkot6si m6dszer6t, 6J m6r a milsodik kiad6sban (i939) bizonyos m6dositiisokat

hajtott vegre. Rendszere harmadik kiadiis6ban (1950), majd negyedik kiad6s6ban

(1i52) fig:yelembe vette osztdlyoziiselmdleti kutat6sainak eredm6nyeit Ezt kdve-

i6.n o"riaiyor6"i rendszer6t k6t ir6nyban kivdnta volna tovdbbfejleszteni: az els6

r6sz a makioanalizis (macro thought), a ktinyvek osztelyoz sfua szolgdl6 6s a rend-

szer alapvet6 rdsz1t tartalmaz6 oszt6lyozfs (basic classification), a mrisodik r6sz

pedig a folydiratcikkek, szabadalmak stb. oszti4lyozdsiira tervezett mikroelemzes

?-l"io tttougtt$. Ez a miisodik r1sz oszt6lyozdsi rendszer6nek sem citttdik (1957)'

sem hatodik-kiad6s6ban (1961) nem jelent meg. Ezek a kiad6sok, rendszer6t tov6bb-

fejlesztve ugyan, de csak a ktinyvek o szt lyozisita szolg6l,6 elsf.reszttLafta,lmazz{k

e Cototr Cjo.tiii"ation legdjabb megjelen6sdt Ranganathan el6zetesen 1971-ben

ismertette, majd hetedik kiadiskdnt 1972-ben jelentette meg, de hangsrilyozta' hogy

ez a l6nyegesen b6vebb kiadris sem alkalmas m6g a tervezett mikroanalfzis (micro

thougt) cdltua. Ez er6teljesen tov6bbfejlesztett, egys6gesen szetY-ezett osztiilyozdsi

,"nair". ugy-, amelyben a f6osztiilyok az alapvet6 oszt6lyok (biizisoszt6lyok) 6s

u, irofatutiot tu-ayek az 6ltalinosan 6s specidlisan haszndlhat6 kiiziis aloszt6sok-

nak felelnek meg), valamint a jelzetszerkesztds szabiilyai a kor6bbi kiad6sokhoz k6-

pest l6nyegesen r6szletesebben vannak kidolgozva'

A Kettdspontos Oszlirlyoz6s f6 oszt6lyai

A f6oszt6lyok 6s alapvet6 oszt6lyok sziima Ranganathan- 9rytil191asi 
rendszereben

totyamatosan n6$: ; els6 kiad6sban (1933) 26, az ijttidik kiadilsban (1957) 39' a

h;dikban (i961) 46, a hetedik kiad6sban (1972) pedig mrir 108 van'

A f6oszt6lyok sorrendje elvi szempontb6l a ktivetkez6:
- 6ltal6nos m6vek
- bevezet6 tanulm6nYok
- termdszettudomdnyok 6s mrlszaki tudom6nyok
- humdn tudomiinyok
- trirsadalomtudom6nYok

Az iiltaliinos 6s bevezetd tanulm6nyok ut6n, amelyen beliil a kdnyvt6rtudomriny-

nak sz6nt nagyobb szerepet, a matemitika nyitja a sort, majd a fizika, a mfiszaki tu-

Jom6nyok, a-i<6mia, a bi,ol6gia, a geol6gia, a botanika, a mez6gazdas6g, a zool6g\a'
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4.4 Osztdlyozdsi rendsqerek a 19. sz{zad kdzepetdl napjainkig

az {llattenyesztCs, az orvostudomiiny kdvetkeznek. A hasznos mestersdgek e16g ve-
gyes csoportja vezet 6t a misztikiin keresztiil a humdn tudomidnyokhoz, ezutiin a
m(vdszetek; az irodalom, a nyelv6szet, a vall6s, a filoz6fia kOvetkezik, utdnuk a
fdldrajz 6s a trirt6nelem, v6giil a gazdasrigtan 6s ajog.

A jelzetelds c6ljiira Ranganathan a latin nagybetrikcin kiviil kisbetfiket ds arab
szdmokat haszn6lt, de az otcidik 6s a hatodik kiad6s 6ta az dsszefoglal6 f6osztdlyok
jekil6s6re giir<ig betfket, illetve egy klasszikus ind betfit (a) is beiktatott. A hetedik
kiad6sban egy sor iddkcizben kialakitott dsszetett osztifllyal bdviilt a Kett6spontos
Osztrflyozris ldblazata. Ezek jelzetel6s szempontjdb6l bele6piiltek a koriibban kiala-
Ktott tiibliizatokba, 6s kapcsolddnak a hagyomiinyos osztrilyokhoz, p6ld6ul a B Ma-
rematika osztdly6hoz az al{bbi oszt{lyok tartoznak:

BT Statisztikaikalkulus
BTT Operdci6kutat{s
BV Kibemetika
BX Asztron6mia

Vagy a konibbi G Biol6gia oszt6lyiihoz az alfibbi kieg€szit€seket ffrzte hozz6:

Citol6gia
Hisztoldgia
Mikrobiol<igia

\zzel z m6dszenel a Kett6spontos Oszl.6lyoz6s legfjabb vdltozatdban(I97?) az
6n6ll6 tudomrinyszakok sz6ma 108-ra ndvekedett. Az :fltaldnos mfiveket a-tdl z-ig
kisbetfkkel, a bevezet6 tudomiinyokat 1-t6l f-ig arab szdmokkal, az egyes tudomii-
nyokat egy, kettd vagy sziiksdg eseten h6rom nagybettivel jelzetelte.

Az tin6ll6 oszt6lyok szrim6nak ntivel6se nemcsak a (tiibbnyire komplex) tudo-
mdnyszakok szr{m:inak nrivel6s6t jelentette a Kett6spontos Oszti4lyoz6sban, hanem
egyfttal a rendszer enumerativ (6s bizonyos m6rt6kben hierarchikus) r6sz6nek fej-
leszt6s6t is. Ennek ellendre a jelzetel6si szabiilyok rdszletes kidolgozotts6ga ktivetkez-
t6ben messzemen6en meg6rizte analitikus-szintetikus 6s facetta-elemzds jelleg6t,
s6t a korszerf osztrilyozdselm6leti kdvetelmdnyek szellem6ben m6g fokozta is azt.

A Kettdspontos Osztiilyozris f6oszt6lyainak vdzlatos dttekintds6t az Otddik 6s
hatodik kiaddsok, illetve a hetedik kiadds kdzdtti cisszehasonlitiist a k6vetkez6kben
mutatjuk be.

U T

GTX
GV
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4 A TUDoMANyFELoszri{soN ALAPULO oszrAlyozAsl RENDSZEREK ToRTENETE

Vidatos dttekintds az 5.6 6. kiadis alapidn: Vddalos 6ttekint6s a 7. kisdds alapjdn:

alz Altaldnos mrivek

ll9 Bevezetdtudomdtryok

I A tdrgyak egyetemessdge I A tdrgyak egyetemessdge
2 Kdnyvtdrtudomdny 2 Kttny\4drtudomdny
3 Ktinyvtudomdny 3 Kdnyvtudomdny
3v Olvasdsi m6dszerek
3X fr{sjelek
4 Ujsdglrds 4 Ujsdglrds
5 Trj€koztat s 5 Kidllltdsi technika

6 Muzeol6gia
7 Rendszerelm6let
8 Vezetdstudomdny
9 PClyakdp(hivatdsok,foglalkoz6ok)
9c MCnCkiigy
9d Szabvdnyosltds
9f Kutat6si mddszertan
99 Ertdkeldsim6dszerek
9p Kooferencia-m6dszerek
9t Bizottsdgimddszerek
9P Kommunikdci6elmdlet
9Q Szimb6lumok

A Termdszettudomrny dltaldban.
Elmdleti matematika

Matematikal :udomdnyok

B Matematika. Elm6leti fizika B Matematika
BT Statisztikaikalkulus
BTT Operrci6kutatds
BV Kibernetika
BX Asztron6mia

Fizikai tudomdnyok

C Fizika C Fizika
CV Tdrfizika
D M6rndki tudomdnyok D Mdrniiki tudomdnyok

DYD Mfiszaki rajz
DX vegyCszm€rndks6g
E Vegydszet E Vegydszet

F Vegyi technol6gia F Vegyi technol6gia

C Bioldgia G Biol6gia

cT Citol6gia
CTX Hisztol6gia
GU Mikobiol6gia
GWA Molekuldrisbioldgia
GWB B iomechanika
CwC Biofizika
GX Biokdmia
H Ceol6gia H Geol6gia
HUB Geod6zia

1 1 6
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4.4 Oszt{lyozdsi rendszerek a 19. szdzad kdzepdtdl napjainkig

I;?"h 
dfhf - s.6" 6. td.'|j6.bdtu v{",atos dnekinrds a 7. kiad{s arapjtu:_

I
J

K

L

HVT Geokdmia
HX B{ny{sz,it

Botanika
Mezdgazdaslg

7-0016gja
Alatoeny6szt6s
Orvostudomdny

LT Orvosi technika
LU5 Kdzegdsz$dgtigy
LU6 K6rhdzak
LU'l Szanatdriumok
Lx cydgyszertan
LY T{pl{lkoz{s
LY1 Anesztezioldgia
LYX Orvosigazs{giigy

HX Binydszat
I Botanika
I Mez69a.l,d^s61
JX Erd6gazdasrg
K Zool'gta.
KX Allatteny€szrCs
L Orvostudomdny

Ha$znos mestersCgek

Misztika
Mriv6sz€tek
Irodalom
Nyelvdszet

Vall{s
Filozdfia
Pszichol6gia

T Nevelis
U Fdldrajz
V Tiift6nelem
VX Titndnelmis€gddrudomdnyok
W Politikai tudomdnyok
WT Fdldbirtokpolitika
X Gazdasdgtan
XT Okonometria
XV cazdasdgi kbernetik
XX Iparyazdasdgran
Y Szociol6gia
YX Szociiilis munka
Z log

p
M

Hlmdtr tttdomdlryok
Hasznos mesters6gek

MU8 Tudzmus
MV HadtudomdDy
MX4 Kdzlekeddsrerddszet

Misztika
MdvCszttek
Irodalom
Nyelvdszet

PUI Szdpfrfs
PU6 cdplrds
PU7 Gyorsirls

Vallds
Filozdfia
Pszicholdgia

SX Alkalmazottpszichol6gia

Tdrsadalomtudo|ndryok

Nevel€s
Fdldrajz
Ttirtdnelem

Politikai tudomdnyok

Gazdasdgtan

Szocioldgia

Jog

N
o
P

a
R
S

A
N
o
P

a
R

t

U

x

Y

z
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.1 A TUDOMANYFELOSZ|ASON ALAPTI-6 OSZTALYOZASIRENDSZEREKTORTEN'ETE

A ielzetszerkeszt6s m6dszere

.A.z osztiilyokon beliil Ranganathan nem, vagy csak igen m6rs6kelten adott meg

alosztiilyokat. Kidolgozta vlszont az egyes vakteriiletek, speci6li s k6rd6seinek'

ffil6"ilt;;k t"ll"ml6s6re, illetve iettitJsdre szolgdlr5 ismdrvek (karakterisztik6k)

i:ibldzatait. ezek egy-egy meghatrirozott szempont alapj6n- soroljdk fel az ismerue-

ket fn. facettdkba os,'itva, es a jeliilesiikre wolg6l6 izoliitokat (alosztrisokat) az

esves facerlik rdbl Lzatd.bar tizedes sziimokkal jel6lte. A tartalomla megadhat6 izo-

ieli'r l.ir."iitrrarf.r. iJ.lj"tr"f t.fr cisszekiapcsolni megadott szab6lyok szerinti

<onendben. Eredetileg Ranganatnan oszt6lyoziisi rendszerdben az ismdrvek kapcso-

lira""f.-f"gt""a*Ut"ftatl"L u kettdspont (colon) volt' 6s.innen ered a Kett6spon-

,"t iil,ar-y"ra. (Colon ilassificution; elnevezes.is l f i:fb]:k9tt 
az ism6rvek

.;) 
.-r;;;; 

k"p*ol6srit ds m6s-miis irdsjelekkel vald jeldldsdt rdszletesen kiala-

kitotta."ii 
osztrityorasi munka soriin a mfvek tartalm6nak a fogalmak szinti6n val6

elemz€se, anal(zise alap.liin az osztdllozd kcinyvtdrosnak kell a sziiks6gesen rdszle-

o..,i -uf.j"fr","tet tiiszekapcsolnia a megadott szabdlyok szerint' Jelzetalkotiisi'

,.ir"trr"rt"rrtg.i m6dszere alapjiin neveztJ a Kett6spontos Osztiilyozdst Rangana-

ihan az e l .o  anal r t iLus-sz intet ikus osztd lyozdsnal- --iruk 

"ndrr"r" 
els6 kiad6saiban Ranganathan a jelzetszer:keszt6s tekintet6ben

rsen nagv szabadsdgot ds iindlltisrigot bizisitott a kdnyvtiiros sz.6m6ra' Ez oszt1lyo-

,-;'ffi.#;;j€to"nya' n"*iu'irt'6 tette arra' hogv az irodalomban ielentkez6

li i"e;;"L", :arettel lefiessen elldtni 6s besorolni a szakkataldgusba ' Ezzel egy-

.zersmint lehet6seget adott arra ls' hogy azt a saj6tos'-vagy helyiig6nyeknek meg-

i.i"to"n t"ft"rr"n hlszn6lni. Ugyunaklio' e' azt is eredmenyezte' hogy a jelzetszer-

kesztds szabadsdga hiitriinyosan hatott az egys6ges 6s. kdvetke'zetes osztiilyozdsi

;t;-*;;, ;Jdeniette osztdlyoz6si rendszeie normativ erej6t Ennek felismerese

\ezette Ranganathant arra a megolddsra, hogy a haszruilat egysdge 6rdek6ben k6.

s6'bbi kiad6sa szdmara egyre szigorfbb' de 
-bonyolultabb 

jelzetszerkeszt6si szaba-

,':"t*'J"i*"rr"t ti. .tz lgyes fdb osztrilyokban a szakteriilet-vagy a tdrgykdr jel-

i;". ta".ir"i,eu." lrrjt JJ'tat iogit'ui ltt"trupttoldsi mdd vriihrt sziiks6gess6' 6s

.;i;;;;il;v"t "i":e" 
kepiet foimdjdban fosalmazta meg Szabiilvaiban az

"^i;;;";i;;t;i;;;ri rogui-utui6s tu'"gj'i'it'ut' 19etv1t l 
jet.zet megszerkesztd-

,eit .r"r"p",la*zhatnak, sziglikkal, uetf*tet jeldlte Ezeket kell az oszt6lyoz6-

rut u ,aUfaruaUif 
"ett 

konkrdt jelzetelemekkel behelyettesitenie'

Az bt alaPkateg6ria (PMEST)

Valamennyi os7-tiily jelzetszerkesztdse sz6m6ra tjt alapkateg6riiit irt el6' Ezek az

;;;;;;iy;6;i sa.idtos mooon lelentkeznek' ot alapkateg6ridja a kdvetkez6:
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4.4 Osztdlyozrisi rendszerck a 19. szdzad kdzep6t6l napjainkig

Id6 (tempus) T
T6r, hely (spatium) S
Energia, mfikiidds E
Anyag (matdria) M
Egyedis6g(perszonalit6s) p

Az tit alapkategdria segitsdgdvel minden t6rgyat jellemezni lehet, 6s be lehet
sorolni a megfeleld osztdlyba. Az egyes tdrgyaknak mindig van:

egyedi aspektusa p
anyagi aspektusa M
energia- aspetusa E
t6rbeli aspektusa S
id6beli aspektusa T

_ _ Ezeket az aspetusokat, ndz6pontokat az utdbbi, esetben a konkrdtt 6l az 6:,tal6rrcs
feld, halad6- sorrendben sorolja fel, vagyis az alapkateg6ririk fordirot[ (invertliit)
renoJeben. rgy kapJuk meg a pMFST k6pletet, amely a facettiikban szerepl6 fogal_
mak jelzeten beliili sorrendj6ben a leg6ltaldnosabban kdvetend6.
_ A fogalmak szinddn a kiildnf6le t6rgyak jeller:rzdse rekinre.;6ber a P\.IEST k6p_
let egyes alapism6rvei kiilcinbdz6ek lehetnei, de az ismer tetdjegvek (karakteriszii-
krik) f6 vonalakban, alapelveikben kdzcisek 6s relevdnsak. A kiil-O'nf6le ndzdpontok,
facett6k egymdsutdnj6t (a facettiik sorrendjdt a .ielzeten beliil) a tdbtiizatok rninden
osztdly vagy b6zisosztdly (dn6lkj szakcsoport) elej6n rnegadjdk, gs ezt a sorrendet
sztiks6g eset6n a bevezet6 megjegyz6sek 6rtelmezik.

-f. Kett6spontos Osztdlyozdsban az ir{sjelek eg6sz sor6t vettdk ig6nybe, m6g_
pedig fgy, hogy ezeknek abszohit sorrendi 6rt€kiik var a jelzetszerkeszt6sben. Ezek
ajelek csdkken6 sorrendi 6rt6kiikben a ktivetkez6k:

& ' . : ; , - = - - ) + ( .
Vagyis: 6s (and), aposztr6f, pont, kett6spont, pontosvessz6, vessz6,

kdt6jel, egyenl6sdgjel, nyfl, pluszjel, ziinjjel, pont.

Az osztdlyozds folyamata a facefiaelemz6ssel

A facen{k hasznrilatdnak jelzeten beltili sonencijdben riltal6nos alapelv, hogy a
konkr6t megeldzi az absztraktot, illetve az egyedi az rftal{nost, ahogy ezt a pMEST
k6plet is tiikrdzi' A facettiikban felsorolt izoldtokat (alosztdsokatia Kett6spontos
Oszt6t;'oz6s rijabb kiad6saiban a kiive&ez6 iriisjelek kapcsoljrik cissze:

, (vesszd) a p facetta el6tt
; (pontosvessz6l az M facetta el6tt
: (kett6spont) az E facetta eldtt
. (pont) az S facetta el6tt
' (aposztr60 a T facetta el6tt.
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4 A TrJDoMANyFELoszrAsoN ALAPUL6 oszrALYozAsI RENDSZEREK TORTENETE

A mfi elemzdse alapj 6n af^cettlktdbllztaib6l kiv6lasztott megfelel6 izolitokat a
megadott szabdly szerinti sorrendben a nekik rnegfelel6 jeliikkel kapcsolva ftuk fel
a jelzetben. Az alSbbi p6lddval a facettdkban szerepl6 izol6tok jellegdt kivdnjuk
bemutatni:

A nevelds osztly jelzete a T. Ebben az osztdlyban az egyedis6g lPl facettdj{ban a
neveltek (tanultik) tipusai vannak felsorolva:

I Iskoldskor el6tti (6vodai)
2 Iskol;iskoni
3 Feln6tt
4 Egyetemi, f6iskolai
5 Nemek
6 Abnormalitiisok
7 Visszamaradottak
8 Egy6b csoportok

Ugyanitt az energi a lEl facett bat a kiilcinf6le nevel6si folyamatokat, Probl6m6-
kat, mfkrid6st soroljrik fel:

1 N6menklafiiriik stb.
2 Tantervek
3 Oktat6si m6dszerek
4 A tanul6k munk6ja
5 Nevel6si. oktatdsi felm6rdsek
6 Testi neVel6s
7 Didkdlet
8 Iskolavezet6s,iskolaigazgatiis

Egy pedag6giai iri{smii elemz6se soriin el6szdr fogalmi szinten kell eljutni a mfi

tateg?tlalnoa izut6n ezt nyelvi szinten kell megfogalmazni, majd ki kell viilasztani

az <ii kateg6ria kdziil az adott esetben sziiks6ges izoldtokat a facettdk t1bl1zataib1l,

6s v6giil izekb6l kell a jelzetet megszerkeszteni, p6ld6ul ',A kiiz6piskolai oktatds

tanterye Indiiiban 1963-ban" tdma eset6n az elj6rds:

Szakterii let
Egyedis69
Mfkitddsm6d
Hely
rd6

Nevelds F6osztiilY T
Kiiz6piskola P facetta 2
Tanterv E facetta 2
India S facetta 44
20. s2.63.6v T facetta N63

Ezekb6l a megfelel6 facetta-jeldt6kkel cisszekapcsolva ajelzet a k<ivetkez6:

T,222.44'N63
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4-4 Osztflyozdsi rendsie.ek a 19. szdzad kdzep6t6l napjainkig

_ Az egyes osztrilyok tdblizatainak elej€n a jelzetszerkeszt6s megkdnnyitds6re a
fT:ltdk.sgneldjdj turdzol6 kdplet szolgrfl. fgy p6ld6ul az S pszichol6gia osztfly
elej6n a kdvetkezd kdplet taldlhatd:

SlPl:lEl l2Pl
Ez azt jglsnli, hogy az S oszrdyban els6k6nr a p facetta kapcsol6dik, 6s ebben

az esetben az ,,egyedis6get" a pszichol6giai vizsgdlddds tilrgya (pdldriul a gyermek,
a.serdiil6 stb.) jellemzi, majd ezt kdveti az E facetta, melyL esetben a pszichold_
giai probldma (pdld6ul gondolkodds, meg6rt6s stb.), vdgiil az egyedis6gnei egy mii-
sodik szintri megnyilvrinuldsak6nt a 2p facetta keriihJtne a h-armadi[ helyrl p€l_
oaut:

Szakteriilet Pszichol6gia F6oszr6ly S
Egyedis6g Serdiild kor p fucetta 2
Mfiktidds Megdrt6s E facetta 44

Tehdt a ,,megdrtds a serdijl6 korban" cimri t6ma jelzete: 5,2:44lesz.

Az M7 Textilipar osztdlyflban a jelzetalkotds kdplete a krivetkezd:
MTlPl:lEl lZPt

Ebben az osztrflytan az egyedis€g (p facetta) a sz6lak fajtiiinak (gyapjri, kender
stb.), az energia (E facetta) a textlipari mfveletek (fon6s, szciv6s, krirtoliJ stb.) jelO_
l6sdre szolgdlnak. Az E facettriban p6lddul a 13 a kdrtoLis, a 2 a fonds izol1tjaimig
a P facettdban p6lddul az I a gyapjft jelenti. E facett{k ismeret6ben az alibbi t6m6k
jelzetei szerkeszthetdk meg:

Cim: A gyapjri krirtolisa.
Az elnevez6sek szintj6n ezt a k6plet szerint igy irhatjuk fel:
Textilipar - gyapjri - krirtoliis.
A jelzetel6s szintj6n pedig igy: M7;l:13

Cim: A gyapjri fondsa.
Az elnevezdsek szintj6n ezt a kdplet szerint igy irhatjuk fel:' Textilipar - gyapjri - fonds.
A jelzerelds szinrjdn pedig igy: l{ll;l:2.
Toviibb6:

Cim: Krinoldsriltal6ban.
Jelzete: M7:13.

Cim: Fonris dltaldban.
lelzete: M722.

Az O Irodalom osztrilyban a kcivetkez6 k6plet l6that6:
otPt,Y2tJP3tJP4t.

Ez.a k6plet szavakkal igy fejezhet6 ki: f6sztrily jelzete - nyelv - mrifaj - szen6 _
mf.

Az Irodalom osztdlydban a szerzlt szazaddnak betfijeldvel, 6s ezt k6vet6en
sziiletdsi dvdnek kdtjegyri szrim6val fejezik ki. igy p6ld6ul shakespeare sziilet6si
€ve 1564,6s szerz6i jele ebb6l az angol irodalmon beliil J64 (ahol a J a 16. sz6zad,
jele). Az egyes szerz6k mfveit azok keletkezisi sonendjdnek sorsziimdval jelcilik,
p6lddul:
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{ A TIJDOMANYFELOSZTASON ALAPT'LO OSZTALYOZASI RENDSZEREK ToRGNETE

Cim: Shakespeare: Szentiv6n6ji rflom'
A jelzet Pedig: Oll1,2'J64;l '

f,Uben a jelJln az O az-Irodalom oszt6lydnak jelzete' a 1.11.a2 angol irodalom' a

i 
" 

Ota"i"i mf, a J64 Shakespeare jeliildse sztilet6si 6ve alapjrin' a 7 Shakespeare

sorrendben hetediknek tartott mfive''-- 
Ari 6*""taom6ny osztdly6ban a facetta-sorend k6plete a krive&ez6:

LlPIzlBl;lE2l
g, ,rn*ktui ily fejezhet6 ki: Orvostudom6ny - szerv - orvosi probl6rna (p6ld6ul

betegs6g) - gY6gYkezel6s.

P6lddk Ranganathan facett6ira az Orvostudomdny oszt6ly6ban:

lPl facetta: Az emberi test r6szei, szervel'
183 FiiI
185 Szem
2 Em€szt6szervek
21 Sz6j
22 Torok
23 NYel6cs6

Gyomor
Belek

3 A v6rkering6s szervet
32 Sziv
35 V6r
37 Ut6erek

IEJ facettq: Orvosi Probl6m6k'
2 Morfol6gia
3 Fiziol6gia
4 Megbeteged6sek
41 Altal6nos k6rtan
412 Atr6fia
415 Gyulladiis
42 Fert6z€s

lE2l facetto: GY6gYkezel6s
1 Apol6s
2 Etiol6gia
3 Diagnosztika
4 K6risme
5 Megel6z6s
6 GydgYszeres kezelds

7 Mfrteti kezel€s

A felsorolt kivonatos p6ld6k segitsegdvel az L Orvostudomdny tr4rgyktirben p6l-

diiul a ktivetkez6 t6md.k jelzetei szerkeszthet6k meg:
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L2t3

L25t42
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Anaemia; ahol is az L a f6oszt6ly jelzete, a lPl facettdban a 35 a v6r,
az lEl facettdban a 412 az atr6fia.
Arterioszkler6zis; ahol is az L a f6osztdly jelzete, a lPl facettdb^n ̂
37 az it66r , az lEl facettiban a 412 az atr6fia.
Az em6szt6szervek fiziol6gi6ja; ahol is az L a f6oszt6ly jelzpte, a
lPl facett{ba;r a 2 az emesztdszervek, az lEl facettdban a 3 a fizio-
169ia.
A belek fert6z6 megbeteged6se; ahol is az L a f6oszt6ly jelzete, a
lP/ facett{ban a 25 a belek, az IEI facettdban a 42 a fert6z€ses meg-
betegeddsek.
Vakbdlgyullad6s (a f6regnyrllv6ny-gyullad6s) mrit6ti kezel6se; ahol is
az L a f6oszt6ly jelzete, a lPl facettdban a 27219 a fdregnyflv6ny
(appendix) sz6ma,az lEl facettiban 415 a gyulladds, az IEA facen6-
ban a7 a mftdti kezel6s.

Ranganathan hires ,,iit ktinyvt6ri ttirv6nye" szellem6ben a Kett6spontos Osztd-
lyozds jelzetel6se a szabadpolcos elhelyez6s kdnyvt6ri c6lj6nak is meg kiv6nt felel-
ni. Ezeft a szakjelzet kiegdsziilhetett a kiinyvek elhelyez6sdt lehetdvd tev6 egyedi
kiinyvszdmmal is. Ez a lelzetr€sz a mri nye1v6t, t6rgyaldsmddjdt (formdj6t), meg-
jelendsi 6vsziimdt, ktitetszi4mdt 6s a kdnyvtdrban megl6v6 p€lddny jel6t is tartal-
mazhatja. Igy p6ld6ul Ranganathan Kettdspontos Osztilyoz{sa 1957. 6vi kiad6-
s6nak szakjelzete, ha ez a kdnyvt6rban megl6v6 harmadik p6ldr{ny, kieg6sziilve
kcinyvszdmmal a kdvetkezdkdppen alakul:

2:51'N3q'N57.1;2

Vagyis 2 (kiinyvtrirtudomriny), :51 (osztrilyozds), N3 (az 1930-as 6vekben), q
(megjelent mri) N57 (1957 . 6vi kiadds), 1 (els6 kdtet) 6s :2 (a kdnyvtrir elsd uti4ni
mdsodik, vagyis harmadik p6lddnya).

A Kett6spontos Osztilyozis betfrendes indexe

Ranganathan oszt{'lyozd'si m6dszere krivetkezt6ben igen gazdas6gos szerkez'efr a
betfirendes indexe, mert nem ismetli meg a tdbl'zatok r€szleteinek tartalm6t, hanem
csak tisszegyfjtve felsorolja a szelsz6rtan el6forduld idevonatkoz6 reszeket, pel-
d6ul:

Ileart (szfv) GIPI,KEA LM,32

Ez a felsorol6s azt jelenti, hogy a sziv fogalma a G (bioldgia), a K (zool6gia) 6s az
L (orvostudomriny) osztrilyokban a z6r6jelben megadott facett6kban tal6lhat6 meg,
6s 32 esetben szerepel a jelzetszerkeszt6s soriin mint rin. f6kusz, teh6r elsddleges
facetta. EzzEl a megoldrissal az index segits6g6vel egyszerfi az utalt helyek meg-
keresdse.

r23



4 A TLTDoMANYFfl-oszfAsoN ALAPUL6 oszrilYozAsl RENDSZEREK TdRTENETB

A Kett6spontos Osztilyozis ielentds€ge

A facetta-elemz6ses, analitikus-szinteikus osztdlyoz6ssal l:1"j9:lt' 
az irodalom

G#tr"ip"t,'t "J 
Alyozdsa' Ez n -oJtt"t zz osztlyoz1st rugalmasan alkalmaz-

hat6v6, flexibiliss6 ,"r,", "gyt'"tJtin-J 
*intun * oizt6lyoztis.munk6ja igen bo-

nvolult tevekenysdgg6 vflt enJ eil'en 6te az indi?d kitnyvtrirakban Ranganathan

hH;';;i;;;7#;t. tti't"n 
"L4"Jt 

Alkalmazdsa a szdmit6g6pes informdci6-

;:il' # ;;t-"3ijat" 
""rt"*i'alkalmazhat6' 

nans1n1hl hal6la utdn hasz-

"-t",1-"ftu'i"t 
t*r",i."ftu* it 

"itt^"sett' 
a vil6g tdbbi rdsz6n pedig csak elvdtve

haszndltdk. Jelent6s6ge els6sotb* ;;;;t ;;"' hog! nagy hat6ssal volt az oszt6lvo-

zdsi rendszerek jelzetel6si, .letzetveileszt6si m6clilreinek fejl6d6s6re' kdzdttiik az

ETO feileszt6sdre, korszedsft6sdre is'
osz-tdlvoz6si rendszere ticotlozasa sor6n Ranganathan .annak 

m6dszereib6l

u,,ljiii'?ij*"m 
j. a"iit"*t t'?t'""trttratJ os'tafo'aselm.leti meg6llapitr{sokat

fosalm^zon meg. Ezeket 
"ror"ti.J6li-i"n 

."g1etent trinyveuen foglata dssze' E

;ffifi;;d;ev '"' " 
te'*tiJ" uagJ iunfr'nanvu P If9T1"i6'forradalorn

osztrilvoz6ssal szemben ttimaszto"tt"-Xti"J"fte"V"ittft kiel€gitds6t lehet6vd tev6

alaovet6 oszt6lyozesemeteti tutaltrisJttteitdft6i" lett viligszerte 
* Ezeknek a ku-

tatisoknak kiildnd, i"tentotegut iiii; ;;e"- oiztdlvoz6si 6s indexel6si eljrirdsok

J-Jl"tenet e. gyakorlat6nak kialakit6s6ban'

4.4.6 Bliss Bibliogr6fiai Osztilyozisa

A Bibliogr6fiai Osztrilyoz6s (Bibliographic Classificatiol :-B^Cl1199lcoz6sa 
a New

York-i City Collese kdnvvtaro*' ii"tiv E*rV" erlls:!1^SJ0-1,?1s:) nev€hez fizG

dik. Osztrilyoz:isi rendszere ron""p"iijlt?t vdzlatrit l9l0-ben ismertette a Library

il#Fd,"t"9"-9r."j::l-1;it:rul,",rtnm,l!e,i:#l'*uru".ii;
letes kifeitdsdhez. 6s ezt l(et Jeten

'Ranganathan. s R: coron Cras-sincarion Ledbyit?]fffu1:trfrgi;ii1?ti;t*:Si!

Tili*"1*,Ytiii?,'"1.,i#,i;'ffi&'"i"*n""*" Kjobenhavn' re5r''Librarv Re-

:?t$-HlffftJt';,) ctu"ifi"d catalogue code with additional rules for for dictionarv

:"F*X"n*, lt*ilmil,i:l''fr3;r"-"'" '" ribrary crassincation' 3 ed I-ondon'

llul"*,""", o r', *anganathan: a Pattem maket A syntetic study ofhis contibulions New-

Delhi, Merropolitan Book' 1977 ili'p iii"it itrwe"'ty zoltdnnd: Ranganathan: a rendszer-

!ili#*#ii##i#**!il*l;:l;::':f'li#i""r"i?3;L'";no"
. tates,-lt &t- tgga s :i:.1!]:111f; s"stem or rhe sciences, re2e."l'i1if ;l;5'33il1i?lLl"ffi'ffi i'il;;'*iuid""rs:r
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4.4 Osztdlyozdsi rendszerek a 19. szdzad kdzepdt6l napjainkig

volt az oszt{lyoz{selmdleti gondolkod6sra. Osztflyozisi t6bl6zat6nak ideiglenes
tervezete csak ezek ut6n, 1935-ben jelent meg."" Teljes rendszerdt pedig r6szletek-
ben adta ki 1940 6s 1953 kdzdtt 4 kdtetben, tisszesen 2000 oldal tededelemben. Az
els6 kcitet a bevezet6sen kiviil az rin. szisztematikus tdbl6zatokat (izoldtok vagy
kcizcis aloszt6sok), az (tn. megel6z6 oszt6lyokat tartalmazta, valamint a fdosztdlyok
egy rlsz't A-t6l G-ig. A mdsodik 6s a harmadik kdtet a f6osztdlyokat H-t6l Z-ig
tartalmazta, az utols6k6nt medelent negyedik kdtet a teljes rendszer betfrendes
mutat6ja (relatfv indexe) volt.

Bliss oszt{lyozdsdt a tov:ibbiakban e kiadds alapjrin ismertetjiik. A szetz6 hal{la
uti4n az 1970-es 6vektdl J. Mills ir6nyit6s6val foly6 korszerfisit6s eredmdnyeirdl k6-
s6bb sz6lunk. Bliss a f6oszt6lyok kialakitds6ban a vildg fejl6d6si rendj6t kivdnta
kdvetni, mdgpedig:

- fizikai - kdmiai tudom6nyok
- a szervetlen term6szettel foglalkoz6 tudom6nyok
- bioldgiai tudom6nyok
- az emberrel 6s a trirsadalommal foglalkoz6 tudomdnyok.

Az osztiilyok sorrendj6ben is hasonl6 alapelvet kiv6nt kdvetni, a biol6giai
tudomrinyokon beliil, p6ldtiul:

- botanika - zool6gia - orvostudom6ny - pszichok5gia - pedag6gia.

Magukat az oszt6lyokat a tudom6nyok alapvet6 6s hagyomrinyos teriileteib6l
alakitotta ki, mivel v6lem6nye szerint ,,a tudomiinyok fejl6d6se soriin korunkban a
tud6sok tiibb6-kev6sb6 egyet6rtdsre jutottak a tudomdnyok szervez6d6se, vagyis
rendszeriik fel6pit6se 6s az egyes tudomdnytertiletek kapcsolatai tekintetdben, 6s
egyet6rt6siik ebben v6glegesnek tekinthet6". Tovdbbr{ ,,a tudom6nyok rendszere 6s
a tudomdnyok dokumentumait rendszerezf osztr4lyozds val6j6ban egyetlen k6rd6s
k6t oldala." Bliss alapelve tehdt az ,,egyet6rt6s", a ,$6zmegegyez€s" a tudomrinyok
konvenciondlisan kialakult elrendez6ddse tekintetdben'

Osztrflyozdsi rendszerdnek struktrirdj6t meghattrozza' hogy azt els6sorban re-

ferensz-ktinyvt6rak rendez6s6re, vagyis bibliogr6fiai t6j6koztatdsi szakrendszemek
szdnta. Ezzel mzgy ar 6zhal6, hogy a tulajdonk6ppeni tudom6nyteriileteket felsorol6

oszfilyok tdbl6zatai el6tt az fn. megel6z6 (numerikus) osztdlyok tdbl{zatdthelyezte
el, amelyek a sajdtosan kiinyvt6ri-bibliogriifiai kiadviinytipusokat sorolt6k fel.

A hagyom6nyos tudomdnyokat k6pvisel6 osztiilyokon beltil Bliss aloszt6lyaiban
azt az elvet alkalmazta, hogy minden tudomrinyt n6gy aspektusb6l lehet megkiizeli-
teni, analizrilni, m6gpedig:

a) az adott tudomdny filoz6fi6ja;
b) a tulajdonk6ppeni tudomiiny maga;
c) az adott tudomdny tdrtenete;
d) az adott tudomdny gyakodati alkalmazisa.

' Btiss, H. E.: A System ofBibliographic Classification, 1935.
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Ez a m6dszer azt eredmdnyeile,hogy az e%yes tudomdnyok elmeleti kdrdesei 6s
gyakorlati alkalmaz6sai ugyanabba az osztrflyba keriiltek, p6ld6ul a K6mia osztiflya
a k6mia elmdleti k6rd6sein kiviil magdba foglalja a vegyipart is. Osztrilyozdsi
alapelv6re p6lda a ktivetkez6 t6bl6zal.

N€z6pont Tudomdnyteriiletek I . Tudom6nyteriiletek 2.

A tudom:inyok filoz6fi6ja -+ Termdszetfiloz6fia Esztdtika

A tudomdny maga --> Term6szettudomdnyok
Fizika
- Villamossdg
K6mia

Filoligia
- Nyelvdszet
- Irodalomtudomriny

A tudomdny tdrt6nete -) Term€szettudom6ny
6s technika tdrtdnete

Mliv€szettdrtdnet
Nyelvtdrtenet
Irodalomtiirt6net

A tudomdny alkalmaz6sa -) Technika
Gdpdszet

- Elektrotechnika
Vegyipar

Mfv6szetek
Besz6d, sz6nokl4s
kodalom

A Bibliogr6fiai Osztrilyozrisban vegyes jelzetel6st haszn{lt. Az el6zetes (nume-
rikus) oszt6lyokban 1+61 9-ig szdmokat, a tudomdnyok jelttl6s€re a f6osztrilyokban
nagybetfket A-t61 Z-ig, az alosztiisokban kisbetdket ^-t6l z-19, a formai alosztii-
sokban szintdn szdmokat. A facetta-jelcil6s eset6ben gyakran a vessz6t haszniilta, m(g
a f6osztdlyok, osztdlyok betfijelzeteinek risszekapcsoliisdra a kitt6jelet.

Legpozitivabb tulajdonsdga a jelzetek rdvids€ge, p6lddul a ,,Vizfestm6nyek al-
kalmazdsa lak6sok bels6 diszit6s6re" cimf dokumentum jelzete UTHJ. Jelzetei
azonban, ha azokban ttibbf6le jelzettipust alkalmaztak, nem mindig ilyen egysze-
niek. pdlddul:

lPojT Vegyes gyfijtem6ny a mai Tdriikorszdg iparoktatdsdr6l

JOHa,YZA3 Az amerikai n6k egyetemi egyesiilelenek tdrt6nete
A jelzetek rdvids6ge egyiitt j6r azzal a h6trdnny al, hogy azok kezdete nem kife-

jez6. Sokszor okozhat bizonytalans6got, hogy egyes betfik 6s sz6mok formailag
nem kiildnbdztethetdk meg, p6lddul a 0 6s az 1 szrimjegyek, illetve az O nagybetrl
6s az I kisbetd. Ugyanebbdl az okb6l nem egy6rtelmfi a besbrol6sn6l a nagybetfk,
kisbetfk, szdmok 6s a ktilctnf6le frdsjelek sonendje sem, mert erre nem ad haliro-
zott szabdlyokat.

A Bibliogrdfiai Oszt{lyozis kidolgoz6sa sonln Bliss - ahol ana lehet6sdget ld-
tott - a mnemotechnikai jelzeteket haszniilta. Az A Filoz6fia osztrilyon beliil az AL
a logika, az AM a matematika, az U Hasznos mestersegek (Usefull Arts) oszt6lyon
beliil az UA a fcildmfivelds (agricultur), az UE a mezdgazdasr{gi rn6mdks6g (en-
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4.4 Osztdlyozdsi rendszerek a lg szdzad kdzep6t6l napjainkig

eineerins) ielzete lett, vagyrs az alosztillyokat az angol nyelvfi megnevezds kezd6-

i.-rrie".T iJrt 
". 

Ezt a miemotechnikai m6dszert a fdldrajzi aloszt6sok eset6ben is

igyJt"r"ti 
"ftuf--ni. 

E tekintetben azonban nem tudott mindig kdvetkezetes lenni'

#; ;y; szavakat n6ha elt6r6 betdvel is k6nytelen volt jeldlni A mnemotech-

nikai jelzetel6s a tudom6nyrigak logikus sorrendj6nek rovdsdla ment'

Blissosztrflyoz6sirendszer6nek6ttekintdseazl,g4o-1953'6vikiad6ski'teteialapjdn:

Megeldzd (numerikus) oszk{lYok

1. Referenszktinyvek. Olvas6terem
2. Bibliogrdfidk (kiinyvek a kcinyvek6l)
3. Vdloga:tott ktinyvgydjtemeny (olvas6terem vagy mds kiildn terem sz6m6ra)

4. Agaz-ati szakmai l,onyvtdrak, petddul fakultdsi, szeminririumi ktinyvt'ir

5. Vlgyes mdvek (poligrdfirik, gyljtemdnyek, -unikumok, 
ritkasdgok' metszet

gyfijtemdny, f6nyk6pgy(jtem6ny, k6ziratok stb')
o-
7 .
8.
o

Periodika 6ltaldban
Tdrsasdgok. Testiileti kiadvdnyok
Helyi gyfijtem6nyek vagy egy6b kiildngy{jtemdnyek
Elavult, selejtezend6 kdnYvek

F6oszt6lyok
A Altaldnos tudom6ny 6s filoz6fia (Tudomriny 6ltal6ban. Filoz6fiatiirt6net. Meta-

fizika. I-ogika. Matematika. M6rtdkiigy' Fizikai tudom6nyok 6ltal6ban)

Fizika
Kdmia 6s vegyiPar
Asztron6mia
d"ofOgiu tf".-etzeti fdldrajz. Meteorol6gia Asvrinytan' Gazdas6gi fdldrajz)

Bi016gia
Botanika
Zool6sia
Fizikai antropol6gia 6s orvostudomdnyok
Pszichol6gia 6s neveldstudom6nY
Kultur6lis anrropol6gia (Etnoldgia. Etnogrrifia' Folkl6r)

Valldsok
itiJ""f".. fOae"eti seg€dtudomf.nyok. Egyetemes tdrtdnelem' 6kori tdrt6nelen.r

Eurdpa (a kiizdpkor ds djkor) tdrtdneie
Amerika tdrtenete
Afrika, Azsia, Ausztrdlia stb. t0rtdnete
Politikai tudomdnyok
Jog. Jogtudomdny

azdasdg
Hasznos-mesters6gek 6s iparmriv6szetek' Sz6rakoztatd mfiv6szetek

Szdpmfviszetek
Filoldgia. Nyelviszet (nem-drja 6s s6rni nyelvek)

Indoeurdpai nyelvek €s irodalmak
Alternatii osztdly a teol6gia 6s vallds sziim6ra

IJ

c
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
o
P
R
S

U

w
X
Z
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Alosztdsok 6s szisztematikus triblSzatok

Bliss n6gy t6blazatban dllitotta dssze a minden osztdyriban haszndlhat6 ktjzcis al-
osztiisokat. Ilyen 6rtelemben az 6n. numerikus (megel6z6) osztdlyok jelzetei is hasz-
n6lhatrik.

Az i{ltaldnosan haszn6lhat6 alosztfsok n6gy csoportjdnak jelzetei 6s jelei a kii-
ve&ez6k:

1/9 Dokumentumformrik, p6ldriul:
2 Bibliogrdfia
6 Periodika

alz Fdldrajzi alosztris, pdld6ul:
e Anglia

,A/,2 Nyelvek, n6pek szerinti alosztds, p6ld6ul:
,M Angol nyelvfi, angol n6p

A/Z Kor szerinti alosztiis, p6ld6ul:
R 20. sz{zad

' 
Bliss oszt6lyoz6si rendszerdben van m6g 46 szisztematikus tibl{zal Ezek (ha-

sonl6an az ETO korldtozottan kdzcis alosztiisaihoz) az egyes meghatiirozott oszt6-
lyokban haszniilhatd alosztr4sokat soroljr{k fel.

Lehet6s6g van egyszerfi jelzetelemeknek komplex csoportot l6trehoz6 dssze-
kapcsoliisi4ra is, pdld6ul:

J Pszichol6gia
S Jog
Ezekb6l: J-S Pszichol6gia jogdszi szempontb6l.

A Bibliogrdfiai Osztrilyozrisban Bliss az egyes osdelyokon beltili struktfr6t,
alosztdlyait a facetta-elemzds elvei szerint alakitotta ki. Az egyes facettdkat mindig
elkiiliinitve sorolta fel,6s az tisszetev6k felsorol6sdval egyiitt megadta a szem-
pontok, ndz6pontok f6kuszait is, p6ld6ul:

J Nevel6s

JA/JI Probldma-facetta, pdld6ul:
JEI Tanuliis 6s eml6kezet
JF Tesztek, m6r6sek
JI Oktatdsi m6dszerek
JJ Tantervek

JK Tantiirgy-facetta, pdld6ul:
JKM MatematikatanitAs

JI-IJV A nevelt szem6lyek 6s az oktatrisi szintek facettrija, p6ld6ul:
lL Elemi oktatiis
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4.4 Osztdlyoz{si rends-zerek a 19. szdzad kdzepdtdl napjailkig

A jog fajtdinak facettdja, peld6ul:
SJ Polgdri jog
SM Tulajdonjog

Jogi eljdrds 6s jogi szervezet, p6lddul:
SPH Bizonyitdkok
SQC Bir6s6gok

Fiildrajzi facetta

Elemi oktatiis
Kriz6pfokri oktatris
Szakoktatds
Iparoktatds
N6nevel6s
Fels6oktat6s
F6iskol6k 6s egyetemek
Feln6ttnevel6s

ST/SY

A facetta-elemz€s tekinteteben nem hatolt mdlyre, hanem csak az dsszetevdket
sorolta fel, 6s nem alkalmazott jelzetszintdzist. Gyakan egyszerd elemeket sem
kiildnitett el izoldtkdnt, m6s esetben viszont feleslegesen ism6tl6itd felsoroldsok
tal6lhat6k. Feloszt6sa nem mindeniitt kimerit6, egyes szakteriiletek eset6ben pedig
(p6lddul az 6p(tdszetben) meglehet6sen rinkdnyesen j6r el, n6ha pedig (p6lddul a
bilol6giai tudom6nyok tfibl6zlt6ba\) tfls6gosan r9szl*e26. Sokszor vitathat6 a
facett{k tdbl4zati sorrendje is. P6lddul a J Nevelds osztdlyban a nevelt szem€lyek 6s
az oktati{si szintek keverednek:

JUJM
JN
JO
JP
JQ
JR,/JS
JT
JU

Az oszt6lyozdsi rendszer lehet6s6get ad arra, hogy az egyes tudom6nyokat, ha
arra igdny mutatkozik, egy mdsik f6osztifly keretdbe is be lehessen sorolni. Ezzel a
be€keldsi m6dszenel az adott tudomiiny egy mdsik tudomdny alosztrilyak6nt is sze-
repelhet. A l6lektan (elzete: J) p6ldiul beilleszthetf a filoz6fi6ba (elzete: A), teh6t
ebben az esetben jelzete: AJ lesz. Az altemativ besorolds nemcsak f6osztdlyok ese-
tdben lehets6ges, hanem az alosztiilyokban is. Igy p6ldriul az Orvostudomiiny osztd-
ly{ban az egyes szervek betegs6gei besorolhat6k vagy a betegs6gekhez a szervek
szerinti alcsoportokba, vagy a szervekhez a betegs6gek szerint csoportositva azokat.
Ez a md elemz6se sordn a facetti{k sorrendjdnek szabad megv:ilasztds6t jelenti, te-
hdt: probldma - szerv; vagy szerv - probl6ma. Hasonld lehetdsdg van p6lddul az
hodalom f6oszt6lyban, ahol a facettasorrend a ,,nyelv * szerz6 - korszak - rnfifaj"
esetdben vari6lhat6. Az alternativ lehet6s6gek tekinteteben a hasznfl6nak el6zete-
sen drintenie kell a legc6lszerfbb megolddsr6l. Az altemltiv besorol6s adta lehet6-
s6g Bliss oszt6lyozrisi rendszer6t flexibiliss6 teszi, egyfttal azonban fellazitva a sor-
rendet relatiw6 is viilhat.

T6blazat6ban gyakran jelcilte a jelzetkombin6cirikban kdvetend6 sorrendet, de e
tekintetben sem volt mindeniitt kiivetkezetes. Ddlddul:
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a J Neveles osztiflyiiban a facettiik soraendje:

oktat6si szint - orszrig - nevel6si probl6ma;

aTS Biztosit6s oszt6lYban:
a biztositds fajt;ja - a biztositdsi probldma'

Gvakran nem kiizli az altematfv facettakombin6ci6k lehet6sdgeit sem A bettl-

ielzetek iisszekapcsote'auut tat"iiug giitt ot'tdtvo'ati rendszere' iisszetett fogal-

lif iir"#;;;l; ukur,nu' Ez alonban *' .Ytg:1t-l:i. 
kel6kdPPen' men a

fosalmakat nem alosztasok formajdUun Ootgo"u tti' hanem.pusztdn felsorolii'sukkal

udia mes. A kor6bbi osztrilyozrisi 
rrl'Ji'"t"?ht' 

tep"s a kciids alosztiisok rendsze-

;ii";;i;;, ;iloigorarui.unn uronbun n.- uort ileg logikus 6s ktivetkezetes

Betfirendes indexe- Dewey Tizedes O,szt6lyozds6hoz-hasol]::: 
- Ot relativ in-

dex, azonban 6 a f6t6rgyszavak"f"'i gyAio"tti** a rendszer6ben takilhat6 vala-

mennvi el6fordul6st, P6ldriul:

Anat6mia, emberi HD
alkalmazott HDB
kiils6 HDC
t61 HDN
speci6lis HDN

Enn6laszerkeszt6sm6drrrilazels6tiirgysz6kir,dtelevel^szintemindentovdbbi
altdrgyszd felesleges. men Jetzerer csupan iieglsmettiO T 

tl:".I:ii-tt'"tet (eset[ink-

ben mind HD). Ez a t"ry"ngo""g- u" index 
"hasznrilatdt nehdzkessd teszi Ugyan-

akkor az dsszetettebb tairgyszavai n"rn t"tuft"t bele az indexbe' p6lddul nem ta-

Idlhatrjk benne a fogvatekos gv;;;;' ;;;il"nt szellemi kepess6g( gvermekek'

a eveneeelm€ifi gyermekek 
"tu 

iii":#*r" *iutdn ezek csak a gyermekek' vagy a

iltliS"*ru:Ix"d5:[xT5iii]"-11'w1 1 i111y:'-T::T"'"" megarape'
zottsiiga miat( sokan az egyik rtgi"t;- 

"t;tdly'"tasi . 
rendszernek, ismendk el' Mind-

ezek ellendre rendkfviil r'""'"" li"viiJ *"itt"net" rniutt csak 
igen 

sztik k<irben

vezett6k be' sajet kdnyvter6n kitui'J' 
"t""f,itony'utiirakban 

sosem terjedt el' mi-

vel meqielendsekor a legttibb r"tyia' rnJ tat 9titt"."9-"1-"t;ttett 
be Csup6n

Anqlidban vette haszndlatba touu Jgy"ttlni tt f6iskolai kitnyvtiir"Bliss sokdig maga

seri bizott oszt6lvoz6si '"not'"t"11l11'#;; Nt; soki<al halilla el6tt szdnta 16

masdt a rendszer djboli neps'enisititi"t' ttgi"art"" 
" 

Bliss"CIass-ifcation Bulletin

cim,-ti ktizlemenyeket ( 1954-l9b;J iuiaL t lbssl-*en o'tikdsei valdidban nem tar-

toudk indokoltnak oszt'Ivoza$ ;ds;;;;i aiaotgozasat es iijb.li megjelentet6s.t'

Az angol Iskolai Kiinyvt6rot stl*'Jg iS"n"ol I-'iurary Association) azonban fe1-

karolta Bliss rendszerdt' *"slt*i;;;"'u'iillioe"it* otttaro'ai::"J*:##Ll;

#iiffi;]il ttivetden t'le* Yorkban le6e-ben *"cur9l'] 3,:]
Association, 6s hozzdfogtak t"'.i""'''"il-t'e""t korsierfisitdsdhez Ekkor minte gy

kilencven kdnyvtdr haszniflta 
" 

i't"tdgdil; ;";dszerdt A revidedl6s 6s 6tdolgoziis
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4.4 Osztdlyozdsi ren+zerek a 19. szdzad ktizep€tdl napjainkig

munkdlatait J: Mills irdnyit6s6val az dszaklondoni kOnyvtdros 6s politechnikai
iskoldban kdt munkat6rs vegeztE.

Az 1970-es 6vekben Bliss Bibliognifiai Osztrflyozds6nak korszenisitett kiad6-
sriba rij kiad6i csoport kapcsokidott be. Az elkdsztilt t{bliizatok J. MLLS 6s V.
BRoucHToN gondor6sdban 6s kiudri*riban 1977 <itajelennek meg.u'

4.4.7 Egyetemes Tizedes Oszt6lyozds

Az egyik legnagyobb hatdsf 6s egyben legelterjedtebb 2O. sz4zadi osztdlyozdsi
rendszer ag Egyetemes Tizedes Osztdlyozds @TO). Az amerikai Mblvill Dewey Ti-
zedes Osztiilyoz6sdb'il (TO) annak dtalakitds6val, tovdbbfejlesztds6vel Eurr5p6ban
azzal a c9llal dolgoztdk ki, hogy a segits6gdvel az eg€sz vildg tudomdnyos publik6-
ci6it regisztr6l6, nemzetkdzi egyiittmfkiidessel kieg6szitend6 bibliogrdfiai kartotek
(ktizponti katal6gus) jttjjtjn l6tre.

4.4.7.1 Az ETO keletkez6se

Az ETO l6trehozdsa a nemzetkitzi bibliogr6fiai egyiittmfkdd6s megteremtesen
friradoz6 k6t belga tud6s, Henry LA FoNTATNE (1853-1943) egyetemi tan6r, 6s Paul
OTLET (1868-1944) iigyv6d, a belga sajt6egyesiilet elncike nev6hez tfrz6dik. 1894-
ben Nemzetkrizi Bibliogr6fiai hoddt (Office Intemational de Bibliographie = OIB)
alapitottak Briisszelben, majd megszervezt6k az els6 nemzetkdzi bibliogrrifiai kong-
resszust (1895). Ezen elfogadtdk terveiket,6s iroddjuk a belga 6llam tdmogat6s6val
mfkddd Nemzetkiizi Bibliogr6fiai Int6zett6 (Institut Intemational de Bibliographie
= IIB) alakult briisszeli sz6khellvel.

" Bliss, H. E.: The organisation and the system of the Sciences. 1929.
- Bliss, H. E.: The Organisation of Knowledge in the Libraries. 1933.
- Bliss, H, E.: A system ofbibliographic classification. 1935.
- Btiss, H. E.: Bibliographic Classification. I-IV.k. 1940-1953.
- Mills, J.-Broughton, V.-Lang, V. (eds.): Bliss Bibliographic Classification. 2. eA. 19'l'7-

1986. London, 1977 -1986.
- Introduction and Auxiliary Schedules, 1977.2:24 p.
- Class J : Education. 1977. 40 p.
- Class P.: Retigion, the Occult , Morals and Ethics. 1977. 64 p.
- Class Q : Social Welfare. 1917. 60 p.
- Class I : Psychology and Psychiatry. 1978. 86 p.
- Class H : Health Sciences, Medicine. 1981. 250 p.

Class K : Social Science, Sociology and Social Anthropology. 1984.216 p.
- Class T : Economics Management ofEconomic Enterprises. 1986. 350 p.
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Neln drdektden megemltteni, hogy Paul Odet elk€pzeldsei kdztitt szercpelt egy genfi ,3ib-
liopolis" terve, aiirelyben a vil6g minden szellemi alkot{sdt kJvdntdk volna iisszegy(jteni. Elkdp-
zel&6hez I* Corbusier €pltdszeti terveket is kdszftett. Megen ltendd tovdbb6, hogy Henry La
Fontaine 1895-ben a belga padament szendtora lett, 6s megalapftdja volt a Belga Beketdrsa-
s6gnak. A budapesti nemzetkdzi b6kekongresszuson 1896-ban, ahol Tirr Istvdn 6s J6kai M6r
elndkdltek, a kilenc tagf kiizponti iroda egyik tagiak€nt La Fontaine mondott beszddet.

A ki6pftend6 nemzetkdzi bibliogrdfiai kartotdk ceudra Otlet es La Fontaine egy
igen rdszletezd osztdlyoz6si rendszert kerestek. Odet figyelm6t az amerikai Melvill
Dewey Tizedes Osztdlyozdsdra egy kiilfdldi ftja sor6n a magyar MANDEtto Gyula
( 1 8 68- 1 91 9) kcizg azd6sz, egyeteni tan6r, a Kdzgazdasfgi S zemle szerkesztdje hiv-
ta fel. A mdsodik nemzetkdzi bibliogrffiai kongresszus (1897) magyar rdsztvev6j€-
nek, a Sz6ch6nyi Kdnyvt6r 6€nek, Esztegdr Ldszl6nak (1870-1905) mindezt maga
Otlet is elmondta.63

Odet 6s La Fontaine a kdvetkez6 th €v folyam{n szidmos krizremfilcdd6 segft-
s6g6vel, nemzetkdzi risszefog6ssal alakitottrik 6t Dewey Tizedes Osztdlyozdstt. Az
egyes szakteriiletek tdbl4zatait kiiltin-kiiltin kis kdtetekben folyamatosan publikdl-
t6k, majd vdgiil a teljes anyag is megjelent francia nyelven.u' Ez a kiadds mintegy
46 000 fogalmat tartalmazott.

Az rij tizedes oszt6lyoz6s tov6bbi b6vit6s6n 6s konekci6jiin Odet 6s La Fontaine
tovribb munkrilkodtak, 6s mintegy k6t €vtizeddel k6s6bb a m6sodik kiadiis is meg-
jelent.'o Ez mdr mintegy 63 000 fogalmat tartalrnazott. Ezt a m6sodik, szint6n francia
nyelvfi kiadfst nyilv6nitott6k hivatalosan is alapnak az ETO tov6bbi fejleszt6s6hez.
Megemlltendd, hogy Dewey bizonyos feltdtelekkel hozzdj{rult TizedeC Oszt6lyo-
z6srinak dtalakitdsrihoz, 6s azt megkdnnyitend6, lemondott szen6i jog,6r6l.

Az Egyetemes Tizedes Osztdlyozds nagyrdszt megtartotta Dewey f6 oszt6lyait,
de tartalmi 6s mennyisegi elt6r6sein feliil a jelzetel6s tekintet6ben ldnyeges v6ltoz-
tatdsokat is hozott. Formai elt6r6s volt, hogy a fogalmak hierarchikus fel6pit6s6nek
jobb felismerhet6s6ge 6rdekdben a ,,hdrom jegyfi minimum" elvet elvetettdk, 6s a
f6osztiilyokat egy, az osztrflyokat k6t, az alosztiflyokat hiirom szdmjeggyel jelttlt6k.
L6nyeges osztdlyozdsm6dszertani vi{ltoztat6s volt, hogy a jelzetekkel kifejezett fo-
galmak dsszekapcsoldsft lehetdv€ tett6k a rel6ci6k. A komplex fogalmak jel<il6sdre,
tov6bbd a Deweyn6l m6g csak csir6ban talilhat6 aloszt6sokat kiildn tdbl6zatokkd
fejlesztett6k, mdgpedig az in. seg€dtdbl6zatokban a minden osztdlyban alkalmaz-

" otlet, Paul: ,,val6ban, Uram,intemaciondlis mrr a kezdete is ennek a mi vdltalkoz{sunknak.
Kdt belga - 6n 6s La Fontaine baritom - tfn6dik azon, hogy a szociol6gia s esetleg az dsszes
tudomdnyok repertddumdt mi m6don lehetne legc6lszeriibben megteremteni. S €ppen ebben
az id6ben taldlkoztarn Ostenddben az dn egyik honfitdrsdval - avec mon ami Julius Mandello -,
s egy matyar ember elbesz€li nekem, hogy Amerikdban egy fj bibliogrdfiai rendszen6l

-hattott, mely ott nagyon rohamosan terjed. Azonnal dtmentem Londonba, s ott a British
Museum r€v6n ri'tafdltam a Dewey tfbldzataira, s most, Uram, itt kdriilttttiink egy nagy
intemacioniilis tdrsasdg buzg6lkodik az eszme diadal6drt." (Esztegdr Lriszld: A mrisodik
bibtiogrtfiai kongresszus. = Magyar Kiinyvszemle, 1897. 269. p.)

'Manuel de R€pertoire Biblographique Universel. Bruxelles, 1907-1908. (Kds6bb FID publ.

-- 6J ds 63/a szdmon regisztrdlva).
'" Classification Ddcimal Universelle. Vol. I-IV. Bruxelles, 192'1-1932. (K's6bb FID publ. l5l

szdmon regisztrdlva).
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hatd (6ltal6nosan kiizds) aloszt6sokat, 6s az egyes osztrflyokban, szakteriileteken
beliil haszntlhat6 speci6lis (korl6tozottan kiizds) alosztiisok sorozatait a f6tibl6zat
megfelel6 r6sz6n. Mindezzel rendkiviili mdrt6kben megndveltdk az oszt'lyoz4si
rendszer flexibilitdsrit, ds Dewey Tizedes Osztrflyozds6nak alapvet6en enumerativ,
monohierarchikus struktfr6jdt az analitikus-szintetikus osztdlyozdsi rendszer ir6-
ny6ba t6gltott6k ki.

4.4.7.2 ltr ETO kritik ia

Az ETO-I miir l6trejtittekor nemzetkdzi oszt6lyozrisi rendszemek jelentettdk ki' 6s
igyekeztek elfinyeit az el6rend6 nemzetkdzi bibliogrrffiai regisztrrilds cdlkitfiz6se
6rdek6ben kihaszn6lni. Kialakitdsa idej6n val6ban olyan tulajdons6gokkal (r6szlete-
z6k6pess6g, jelzeteldsi mrjdszer, tov6bbfejleszthetds6g stb.) dicsekedhetett, amilye-
nekkel ebben a korban m6s osztiilyoz6si rendszer nem. Kidolgoz6i 6s v6delmez6i
hangoztandk, hogy az ETO:

- az emberi ismeretek eg6sz6t fel<ileld egyetemes rendszer;
- r6szletezetts6ge nagyobb minden m6s oszt6lyozrisn6l;
- jelzetei egy6rtelmden rdgz(tik a szakok sonendjdt;
- a szdmjelzetek alkalmass6 teszik nemzetkcizi haszndlatra;
- jelzetalkotrisi m6dszerei lehet6v6 teszik a tdbkizataiban fel nem sorolt fogal-

mak osztdlyozi{si4t is;
- rij fogalmak be6pf6se a tdbldzatokba folyamatosan megoldhat6 a tizedes sz6-

mok toviibbosztr{srival 6s az iiresen hagyott szrimok felhaszn6l6s6val;
- bibliogr6fiai, katal6gusk6szitesi 6s raktriroz6si c6lra egyar6nt hasznrilhat6.

Bir6l6i eze|*el az 6rvekkel szemben sziimos ellenvetdst tettek:
- a f6oszt6lyok sorrendje (a Dewey dltal vdlasztott Bacon- f6le tudom6ny-

feloszt6s kcivetkezmdnyk6nt) a korszerfi tudomdnyrendszerez6snek sem filo-
z6fiai, sem elm6leti, sem gyakorlati inform6ci6s szempontb6l nem felel meg;

- a rokon tudom6nyok 6s tudomr4nyiigak elszakadnak egymdsttil, p6ldriul a tr{r-
sadalomtudomdnyok a tdrtdnelemtudomdnyt6l, a term6szettudom6ny egyes
rigai alkalmaziisaikt6l ft6mia - vegyipar; villamoss6g fizikfla - elektrotech-
nika stb.);

- dsszezsffol6dtak egyes f6osztdlyokban dndll6 tudomiinyok ds szakteriiletek,
pllddul az alkalmazott tudomiinyok f6osztilydban az orvostudomiiny, a mf-
szaki tudom6nyok eg6sz sora, a mez6gazdas6g, az izemszervez1s 6s kcizle-
ked6sszervez6s, toviibbfeldolgoz6 iparok stb. Ugyanakkor egyes teljes f6osz-
trilyokat szfkebb tudomilnyteriiletek foglalnak el, p6ld6ul 1 Filoz6fia ds 16-
lektan, 2 Vallts, teol6gia. Ennek krivetkezt6ben viszonylag 6n6ll6 6s jelent6s

szakok (pdldriul r6di6technika) a tovdbbi res etez6siiket igen hosszri jelzettel
kezdik;

133



4 A TUDoMANYFELoszTAsoN ALAPUT.6 osZIAl-YozAs' RENDSZEREK TORTENETE

- a tizedes szftnjelzetek haszndlata mechanikusan trilsdgosan merev keretek

kdz6 szoritja az oszt6lyoz6st, €s ez a r€szlerez6sn6l a fogalmak er6szakolt

feloszt6s6hoz vezet.
AzETokeletkez6seuti{ni6vtizedekbenakritikfl*alegyidejdlegtiibbreform-

iavaslat is elhanszott. M-aiDAY Istvdn 1913-ban a Z-entralblatt fiir Bibliothekswesen-
'U.n 

torrgt"n talnulmrinydban a jelzetek szdmdnak cstikkent6s6t 6s a kiizds alosz-

rasot togltus reformj6t siirgene. Javasolta tdbbek kiizdtt a f6t1bl6zari sz6mok 6s a

kt;iis ;6sz6sok keti6sponltal valo dsszekapcsol6s6t, hogy ezfltal lehet6v6 valj1k a

ktizcis aloszt6sok iinrfll6 visszakeres6se is Szae6 Ervin aki az 1910-es dvekben

;;;;ura" a F6v6rosi Ktinyvr6rban a tizedes osztiilyozds haszn6lat6t, a tiirsadalom-

tudomdnyok felosztdsdt a 3-as f6osztr{lyban korszerfitle-nnek.tartota' es ezefi az

,kk;; ,:"t f6osztdlyt haszndlta fel ere a c6lra, a 4-es f6oszt6lyb6l viszont a nyel-

vdszetet dthelyezte a 8-as f6oszt6lyba.
A kezdeti kritikdkhoz kds6'bb megalapozottabb elemzd drtdkeldsekre kertilt sor'

ami az oszt6lyozselmdlet eredm6nyeit figyelembe vev6 korszenisit6shez vezerett'

4.4.7.3 Az ETO tablszatainak tipusai

Az ETO nemze&cizi elterjedts6ge ktivetkezt6ben, 6s azt el6mozditva ' tdblazatai a

"ifag 
."X r..ragaUan m.glelentei ktiltinbiizd nyelveken, kiivetve a korszerffsit6st is'

A triikizatoknak tcirtdnetileg a kdvetkezd tfpusai alakultak ki:
- Teljes kiadris ftb. 120-200 ezer fogalom)
- K0zepes kiad6s (kb. 50-60 ezer fogalom)
- Rttviditett kiadds (kb 15-25 ezer fogalom)
- Speci6lis (szak6gazati) kiadiisok

nz# a tipusot a kiiliinbciz6 nagysdgrendff 6s kiildnbdz6 jelleg( kiinyvtriri' bib-

liogr6fiai, dokument6ci6s 6s inforrn6ci6s ig€nyeket szolgdlhatj6k'..

1, eiO els6 kiaddsa (1907-1908), majd a kds6'bbi tovdbbfejleszt6s szempont-

irib<il alapnak tekintett mdsodik kiad s Qt27-1932) a maga idejen teljes kiad6s
'*ft'e, 

iiO .fr"rjeszt6se 6rdek6ben tbltzatait mfu i1en kor6n rttviditett formdban

is publikdlttik.-- ',q. 
;1j". kiuaa.ok sor6ban a ktivetkez6 kiadris (az rin harmadik nemzetkcizi telies

kiad6s) L els6 kett6 francia nyelvfi kiadris utdn n6met nyelven jelent meg a Ndmet

ir^t"itvtigyif.tezet (Deusche Industrie Normen = DIN) gondoz6sdban 193+1953

ttirOtt @ditUf 196.) tiz ktitetben Q kotet tful zat es 3 kdtet b€tfirendes index)'

6, 
"hh", "rottukoron 

a kiadris kdzben bekdvetkezett kieg€szit6sek 6s m6dositiisok

unyo!,i ,*ut--o p6tkdtet (Ergiinzune"nt': Hg llbl: ?50 ) 
1951-ben'

"'"'A-[f.i'* 
i.i"Ja."k sor6ban a fdvetki-z6lelentds kiadris az angol nyelvf volt (FID

,"b1. i79.) a Brit Szabvdnyiig yi l|ll4zet (British Standard Institut = BSI) gondoz6sri-

;;'";;( isql-:tstz uaioi-(ktizel harminc 6v alatt) l6tott napvil6got kisebb t6rgv-

kc;roket mag:iban foglal6 fiizetekben, amelyekben betdrendes mutat6 is volt' A ki-

ud6. U"f"l"i6Oer6vei egyid6ben, 19'72-ben megkezdt6k az angol teljes kiad6s m6-
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sodik sorozatdnak (FID publ. 483 ) publik6l6s6t hasonl6 szerkezetben Az angol

il"i?. 
"gv* 

al"".if"sabb titemben.lelenik meg kdvetve az ETO fejleszt6s6t'
'-- 

a, nTO -ugy- nyelvri teljes kiad6siinak el6k6szit6si munkii Gzervezes' fordit6s'

";;;il 
;;cvitat6s, a kieg6szit6sek beiktatdsa stb') 1964-ben kezd6dtek el'"

e. ."gy.?f:"t k"iadds 42 kOtetben k6sziilt (index n61kii1) 6s 1968-1972 kdzdtt ke-

,iiri ti'l nuo-aaUol. A k6sdbbiekben 1972-i990 kitzdtt folyamatosan jelentek meg

;il;t;iffi;J;; .ia"*tat"r'" rievelembe vev6 kd'tetei' esvber esves kdtetek-

hz U?tf."na". inO"x is megjetent kiii'dn' A magyar teljes t6bl6zatij kdtetei 6s a be-
'J-ri"t 

*"*ot elk6szit6ie az ETO korszerfi-sit6sdnek iitem€t nem tudta kcivetni'

6s 1990-ben a szerkeszt6si munkrik befejez6dtek'* 
;;Gfu;ok publik6l6sa tttbb ;6s nyelven is napirendre keriilt' Rdviditett

""gy 
io'r"p". 

".i"deimri 
tr{bldzatai is sz6mos nyelven (francia' portugiil' lengyel'

cseh, orosz stb.) megletentek'-"-ir 
sio kiilo.b6"6 nyelv{ kiad6sai a nemzetkiizi haszn6latban bizonyitottdk'

t'"ey""l"l^,.; 
"iap5an 

azonos'ttruto fogalmak segitsFgdvel tdbldzatai sz6tdrkdnl is

f"t?6ehiOt a, informricidk keresdsdb.nl KUlOn,it.n.l"l"nt6sTtezdemdnyez6s volt az

ETOliromnyelvri (angol' francia' ndmet) rdviditett k- - 
e i"ifAOTo..ragot-UiUtlogradai 6s kbnyvtdri ig6nyeinek.kiel6git6s6re jiitt l6ffe

", 
il.ffiCo ;;;"iaJ"r " 

kdzepes terpdelm'i eio-tabtetut (kiiz6pkiad6s) ti-

r"r". U.A""f. a n6iret, a francia e' ut ungol kiizdpkiadtisok jelentek meg' majd az
-orosz 

nyelvfi is."^"a 
,i"ttt to"iditett kiad6sok szilzadunk elsd fel6ben nem FlD-kiadv6nyk6nt

ielentek meg. FlD-kiadv6nyszammal 1966 6ta keriiltek kiad6sra' 6s egyre ink6bb

ilil;;;;"k.;z 1990-1'991-ben megjelent triblizat. (6s betfirendes mutat6) terle-

1"f." .at-itA nrz6pkiad6snak is tekinthet6 (FID publ 691')'

Az UDC Consortiu m 6ltal az i990-es 6vek'elej6ie tervbevett.angol nyelv( kiad6s,

" 
fni".,", nef"t"*e File (MRF) sz6mit6g6pes feldolgoz{ssal k€sziil' 6s az ETO Leg-

,r:#"rt"ii"Jott"re toreptluJatrcni jelenik meg Ez egvben az ETo jtiv6'beni

korszerf sitdsenek biizisa lesz

4.4,7.4 Az ETO stuktfreia 6s jelzetel6se 73

Az Esvetemes Tizedes Oszt6lyozds - mi{r ki6rlelt felfogdsban - mindent iitfog6

;ffi;;i;;6i";d6 Zt t""tb nvelv, decimalis jelzetet€sfr osztlrvoziisi rendszer

i;;jil;;. iz inform6ci6s teu6k"ny'6g minden 6griban haszn6lhat6 az emberi

'' Babiczky B€la: Az Egyetemes Tizedes Osztdlyoziis magyar nYelvf teljes kiaddsa l-II = Tu-

J"-a.yiJ" na,r**i ra;erco'rates' islz a-d'e" ts'li tt-tz' 
"2 

605-618' 839-856 p

" ioJ"i oovui.,r,its:Polyglon editions of UDC = Rev Doc ' 1959 No 3 ' 75-77 p'

- Veredy Gyula: Az ETO r'atotnnv"i*l tiuaatu = Magyar Kdnyvszernl€ '19"5913 sz 312-313 p'

" Principles of the Universal ot"it^i6i"ttin""ti"n-irroc) -a Rules for its Revision' and

iit]1"'"ii".. fero p"ul. 598 ) The Hague' FID' 1981 35p'
_ Masvar kiaddsa: * ngy"r".". ilz"a.. Osztdtyoz* iftO; alapelvei, revizidjdnak 6s ki-

ui?llnor. 
"uuavui 

trl:d publ o0l ) oMIKK Bp 1983 40 p 
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ismeretek vagy emberi tev6kenys6gek bdrmely teriilet6re vonatkoz6 mindenfajta
ll:ATII d"l"*"1tu3 uugy. iargy o"rtatyo^"era. ieliurrnaiiu,u mind masuk_naK a ookumentumoknak a rendez6s6re, mind tartalmukat leir6 szurrogiitumok (kar_
totdtok, cddulakatal6gusok, bibliogrdfirik, repert6riumok, szrimitOlepes adatbdzisok
stb. anyagdnak) indexel€sdre.

Az ETO ce.lktffiz$se az ismeretek_minden tertiletdnek egyetlen 6s kiegyensdlyo_
zott rendsz€rbe foglaliisa egysiges jelzetel6ssel. Ennek kdvitkeztdben az ETO nemrooDe-Kevesbe tUggetlen specidlis osztdlyoz6si sdmzik gyrljteminye. brir figyetembe
veszi az egyes szaktedjlerek 6lral:inosan 

"tfoguOort 
tug;'rOje.at. 

'

Az ETO az,alzibbi tdbldzati riszeket foglalja 
-mag6ba:-

9,16r9l'y^1: amely az elsddleges trirgytOrdt 3etzet eit tafialmazza.
\9/ Jegeotablazatok es alosztiisok, amelyek kdzlik:

- a jelzetek kapcsolisiinak mddozariit komplex jelzetek l€trehoz6sa c6lj6ra,
tovdbbf a nem az ETO-b6l szdrmaz6 elemek ielhaszn6lhat6s6grinak lehe_
t6s6geit;

- azotat a fogalmakat vagy ismertet6jegyeket, amelyek a tbl0zatminden 16_
sz€ben haszniilhat6k, 6s amelyek €ppen ez6rr a f6tblazatban nem tbrdul_
nak el6;

- azokat a fogalmakat vagy ismertet6jegyeket, amelyek csak azokkal a trirgy-
kcircikkel kapcsolatban haszndhat6k, amelyek siamara kiaotgoztft 6tet,
tovdbbri esetenkdnt ott, ahol jelzik, hogy haszniilhatdk.

Az ETO feldpit6sdre az ismeretek tiz f6oszt6lyba val6 besorol6sa jellemz6.
A f6tdbl6zat akdvetkezd f6oszt6lyok at tar1ralm?[:za:

0
I
2
3

5
6
7
8
9

Alataldnos tartalmd mf vek
Filoz6fia, pszicho16gia
Valliis, teol6gia
Trirsadalomtudomrinyok
(1964 6ta betdltetlen f6osztiily, eredetileg Nyelv6szet)
Alaptudom6nyok. Matematika. Term6szettudom6nyoi
Alkalmazott tudonidnyok
S,z6pmfiv6szetek. Iparmfivdszetek. Sz6rakozrisok, jiit6kok, sport
Nyelv6szet. Irodalom
R6g6szet. Fcildrajz . Eletrajz. Trirtdnelem

._ Az egyes fdosztdlyok tartalma az ETO korszenisitdse (revrzi6ia) kdverkezt6ben
viiltozott. ds a jrivo:ben is m6dosulhat.

Az ETO hierarchikus rendszer, vagyis minden egyes osztdlya toviibb rEszletez_
het6..A jelz€tek terjedelme (hossza) iirgyktirft .p!"ifitu.rag6uJ arrinyos. Szer_
kezeti fel6pitdse ,,decim6lis", azaz mjndin 

"gy", ".opo.t 
az islmeretek egymrist fo_

lyamatosan krivet6 felosztris6val, a legriltalinosabb tZl a bgr€szletezfubig a tizes
szdmrerrdszer alapj6n 6ptil fel. Esetenkdnt azonban szlzas (ientezimdlis) ielosztdst
is alkalmaz.
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4.4 Osztdlyozlisi rendszerek a 19. szdzad kdzepdt6l napjainkig

Az alosztdlyok a megkiil6nbdztet6 ismertet6jegyek alapjdn (a feloszt6s alap-
elveinek megfelel6en) jdnnek l6tre, 6s ez a m6dszer a sziiks6ges m6rt6kig folyta-
t6dik.

Az ETO gerinc6t alkotd f6t6bl6zatok a tizedes jelzeteket 6s a hozz6juk rendelt
fogalmakat elnevez6seikkel meghatiirozva soroljiik fel hierarchikus (generikus -

specifikus, eg6sz - r6sz) elrendez6sben, p6ld6ul:

6 Alkalmazott tudom6nyok
62 Mfszaki tudomdnyok
621 Altaliinos gdpdszet
621.3 Elektrotechnika
621.39 Hiradristechnika
621.396 R6di6technika
621.396.6 Rr{di6berendezdsek
62L.396.61 R6di6ad6berendezdsek

A fogalmak r6szletez6se nem minden szakteriileten egyformr{n m6ly, 6s nem
mindig ar6nyos a jelzet hosszdval. Ez a t6bl6zatok egyes csoportjainak hiltelltett-
sdg6b6l, vagy sok esetben a kor6bbi reformok kiivetkezmdny6b6l ad6dik, de ad6d-
hat az oszt{lyozott fogalmak saj6tossr{grib6l is.

Egy-egy trirgyktir feloszt6sa az ETO tibl1zaraiban egymdst kdvet6en tdbb jel-
lemz6 ismdrv (facetta) alapjdn is lehets6ges, minthogy az ETO tdbbfacett6s fel€pi-
tdsf osztiilyoziissri fejl6ddtt. T6bl6zataiban egy adott fogalom kiildnbdz6 tudomiiny-
tertletek oldaliir6l szemldlve el6fordulhat tiibb helyen is, miutdn az ETO tcibbszem-
ponfii egyetemes osztdlyoziisi rendszer. Az ETO-ban egy ti4rgykttr feloszt6sdnak k6t
lehet6sege van:
a) Egy osztrily vagy egy tiirgykdr kdzvetlen feloszt6sa tizedes sziimokkal szfkebb

tiirgykdrdkre (normdlis m6dszer), vagy
b) Egy tdrgykOr tov6bbi feloszt6sa egy mrisik t6rgykdr felosztds6nril alkalmazott

jelzetekkel megegyez6en (anal6g m6dszer, parallel felosztiis). Ezt az ,,Aloszt6-
lyoz6s ... szerinf' szciveggel, vagy a ==jel segits6g6vel kdzlik a tdbldzatokban.
A tdrgykdrttk tartalmrinak tov6bbi specifikrikisa az al6bbi m6dszerekkel lehet-

s69es:
a) aloszt6sok (kriziis aloszt6sok, speci6lis aloszt6sok) hozzfffrz6s€ve\ vagy
b) egy mdsik tdrgykiir jelzet6nek megfeleldjellel val6 kapcsol6s6val.
Mindez azt jelenti, hogy az ETO szintetikus osztdlyozds, mert a komplex t6rgy-

kiircik (6makdrdk) az egyes fogalmak jelzeteinek tisszekapcsoliisdval, cisszetett
ETO-jelzetekkel jeldlhet6k.

AzE'lO tibldzatokhoz a hierarchikus struktfriijd felsorol6sban val6 t6j6koz6d6s
megkrinnyit6sdre tribbnyire betfirendes tdrgymutat6 (relativ index) is csatlakozik,
vagy az egyes kcitetekhez kiilcin-kiilon, vagy tdbb kdtethez dsszesitve. A betfirendes
tdrgymutatd az informiici6keresdsben a tiirgyszavak segitsdgevel nyelvi megkdzeli-
tdst tesz lehet6v6 a szisztematikus tiibliizatokban.

Ebben a rendszerben a seg6dtr{bllzatok annak kieg6szit6i, 6s az analitikus-szin-
tetikus osztiilyoziisi rendszer szerves r6sz6t alkodr{k. A segedtdbl6zatok jelzetei, az

t . t  l
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rin. kijziis aloszt6sok, sajdtos ism6rveket sorolnak fel, amelyekkel a fdtdbluatok

ioguf.oi .p""if*ahat6k: A rdgebbi id6szakban a tiibl6zatokban a ktizris aloszt6-

soknak k6t csoportj6t kiiltinbiiztettdk meg:
a) dtaldnosan kitzds alosztiisok;
b) kod6tozottan ktiztis alosztasok'
Iz 1981-ben publikdlt, ma 6rv6nyben l€v6 szfitlyzat a kiizds aloszt6sokat h6-

rom tipusba sorolta:
a) iindlld iiltalinos alosztdsok;
b) nem iin6ll6 6ltal6nos aloszt6sok;
c) nem dn6ll6 speci6lis aloszt6sok.
i t"g?i aUiar"^,"t ktiteteben az tindll6 dltal6nos aloszt6soknak 6s a nem dndll6

altalenoi aloszt6soknak sajdt tdbl{zataik vannak' Ezek jelzetei mindeniitt korldtozds

nZfttiiiu.r"efftutOk a jelzitszerkeszt6shez, 6s jelent6siik mindig azonos' A nem dn-

;il ;;;At ftiiliinleges) alosztiisok haszniflata 6s jelent6se csak L tiblflzltok egy'

"gy 
iir"w*.etr6re ioriritoz6dik, 6s csak abban a t6bl6zzti rdszben (t6rgykiirben)

i;"rraffriot amelynek elejdn azokat felsorolt6k, illetve ott' ahol kiiltin jelzik fel-

haszndlhat6s6gukaia t6bldzatok valamelyik mds hely6n is'

On61l6 riltakinos alosztdsok tdblizatai 6s jelei:

I.c tdbllzatt NYelvi aloszt:isok
l.d tdblizal. Formai aloszt6sok
I.e tdbl zat: Fcildrajzi alosztiisok
l.f tfultzat: Etnikai (n6pi) alosztds
Lg t6bl6zat: Id6 szerinti aloszt6sok

Nem dn6ll6 6ltakinos aloszdsok tdbldzaitai 6s jelei:

l.i tbl6zat'. Szempont szerinti alosztlisok
I.k t6bl6zat: Altal6nos ism6rvek szerinti aloszt6sok

Nem dndlld specidlis aloszt6sok tribldzatai 6s jelei:

(valamennyi a ll.tdblifuatban van)
- Kdt6jeles sPeci6lis aloszt6sok
- Pont nullds speci6lis aloszt6sok
- Aposztr6fos speci6lis alosztdsok
- Si6mv6gz6d6ses specii{lis alosztdsok

J e l e :  = . . .
Jele: (0...)
Jele: (1/9)
Jele: (=...;
Jele: ,,..."

Jele: .00...
Je le:  -0  . . .

Jele: -11-9
Jele:.01/.09
J e l e : ' . . .
Je le l . . . .11. . .9

Az iin6116 alosztiisok (tehdt a l.c-t6l az I g-ig felsorolt tdbl6zatok) minden ETO-

:.lr.iirior"er"pcsolhai6k, 6s - amennyiben az sziiks6ges - dnmagukban is hasz-

n6lhat6k.- 
A n"- cindll6 aloszt6sok (teh6t a I'i-t6l az I k-ig felsorolt tfullzatok) jelzetei

"rut 
^as (tinalo ETO-sz6mhoz (f6tibl6'zari sz1r'thoz) fdzhet6k hozzd jelent6siik

soecifiktil6s6ra."'-a' 
r"geJ,aUiar.tokban felsorolt toviibbi aloszt6sok ̂ fdtibllzaftan szerepl6 fo-

ealmak iontosit6sdra, cisszekapcsoliisrira, b6vitds6re szolg6lnak' A seg6dt6bl6zatok

Llzetei a k tivetkezdkre haszndlhatdk:

, , *



4.4 Osztdlyozdsi rendszdrek a 19. szdzad kdzepdtdl napjainkig

a) Jelzeielemek dltal kifejezett fogalmak dsszekapcsoldsdra:
Osszekritds
Osszefoslalfs

b) Jelzetelemek dltal kifejezett fogalmak viszonyiinak kifejez€sdre:
Melldrendel6 viszony
Aldrendeld viszony (vagy sorrendritgzit6s)
Csoportositds (vagy kdzbe6kel6s)

Jele: +
Jele: I

Jele:
Jele:
Jele:

Jele: *

Jele: NZ

t ' t

Tovdbb6:
c) M6s fondsb6l (nem ETO-bdl) szdrmaz6, dtvett jelzetek, illerve nevek, betfsz6k,

rdvidirdsek rl.h tdbldzat)
Ktilsd fondsb6l szdrmaz6 jelzetek
N6valosztds

Az ETO j elkdszlete:
a) arab sz6mjegyek (tizedes szdmok),
b) ir6sjelek.

Az el6bbiek a fogalmak, az ut6bbiak kiiltinf€le funlcidk 6s szerepek kifejez6-
s6re szolgiilnak. Kieg6szit6leg kapcsolhat6k betfik, illetve elnevezdsek (N6v szerinti
alosztds).

A jelzetek fel6pit6s6ben haszn6latos irdsjeleket az ETO tdbl'zatok, pontosabban
az ok bevezetesei soroljfk fel.

A jelzetek fetdpit€sdben haszndlatos freisjelek a ktivetkez6k:

(w)

+

: :

-0. . .
-u-9
.00...
.0 . . .

(plusz jel)
(...-t6l ...- ig)
(kettdspont)
(kdtszeres kett6spont)
(egyenl6s6g jel)
(zdr6jel nulla)
(zdr6jelben szdm)
(zdrdjel egyenld)
(id6z6jelben szrrn)
(kdt6jel nulla)
(kiit6jel 6s szdm)
(pont nulla nulla)
(pont nulla 6s szdm)
(aposztr6f €s sziim)

Osszekdtds
Osszefoglalds
Viszonyitds (mell6rendel6)
Viszonyf tds (aldrendel6')
Nyelv
Dokumentum form6ja
Fdldrajzi hely
Etnikum, nep
Id6pont, id6szak
Altaldnos ismdrv, pl.: anyag, szemdly
Specidlis ismdrv
Szempont, szer dletm6d
Specidlis ism6rv
Specidlis ismdrv

39. 6bra: Az ETO-ban hasndlhattj jelek

Az ETO jelzeteinek megszerkeszt6sdt, a f6tdbl6zati szdmoknak egymiissal 6s az
alosztdsokkal val6 dsszekapcsol6sr4nak m6dszereit a t6bl6zatok bevezet6\, illetve az
egyes ttbldzati r6szekben talilhat6 szabdlyok vagy ajdnl6sok 6s pdlddk adj6k meg.
A jelzetszerkeszt6st az al6rendel6 inform6ci6trirolds 6s az informdci6keres6s c6lja
jelentdsen befolydsolja.
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& aloszlisok haszn6latrinak sorrendje a jelzetekben csupdn aj6nlott, ami

els6sorban az 6nd1l6 alosztdsokra vonatkozik, de 6rv6nyesiil a specidlis alosztdsok

alternetiv sorrendben val6 alkalmazdsa eset6ben is.
A linefris katal6gusokban val6 hagyom6nyos hasznrilat c€ljfua az ETO jelzet-

elemeinek ajdnlhat6 sorrendje a kdvetkez6:

- f6tfbl6zati szdln
- nem dnrfll6 alosztdsok
- szempont szerinti alosztds.
- fdldrajzi aloszt6s
- etnikai aloszttis
- id6aloszt6s
- formai alosztfs
- nyelvi alosztds.

A hagyom6nyos katal6gusok esetdben p6lddul az az irtnyelv, hogy a dokumen-

tu*ok aLakrettdben az 6ital6nost6l a ki.iliintis fel6 haladd sorrendben kcivetkezze-

nek egym6s ut6n.
ng'yeU informeclOt<eres6s eset6ben a haszn:ilat sor6n el6rend6 m6lys6g, r6szlete-

""tt"igi 
igeny 6s a visszakeres6s ttibbszempontris6ga 6rdekdben saj6tos meg6llapo-

d6s sziiks6ges.

4.4.7,5 lv ETO feileszt6se 6s korszerfsit6se

Mindenosztiilyoz6sirendszeratudomrinyok6sismeretekfejl6d6sekiivetkezt6ben
id6r6l-id6re rivlzi6ra, korszerfislt6sre szorul. Az fj fogalmak 6s elnevez6sek szd-

mos szakteriiletet erinthemek, 6s ez megkdveteli az osztllyoz6si t6bl6zatok egyes

.e.r"ln"t kiegdszit6s6t, vagy akrir egyei r6szek teljes dtrendezeset' Uj tudomriny

vagy rij tudori6nyos probl6mrik kialakul6sa esetdn egeszen tl tibl{zati r6szek kidol-

golTsi v alnat srtiks6gess6. Az oszt1ly oz6s elm6tet6nek kdvetkeztdben sziiks6gesek

iehetnek strukturdlis 6s m6dszertani Celzetel6si) vdltoztatdsok is' Igy van ez az

ETO esetdben is. Az oszt6lyoz6s fo1almainak line6ris vagy hierarchikus felsoroliisa

helyettakiil6nf6len6z6pontokszerintitiibbfacett6soszt6lyoz6sistruktrirakialaki-
tds; is kivdnatoss6 viilhai. A jelzetek dsszekapcsol6s6nak m6dszerei az oszt{lyozdsi

rendszert rugalmasabban haizn6lhat6vd tehetik. Mindezeket az elviiri{sokat csak

elvszeni fejfszt6st lehet6vd tevd szervez6ssel ds a fejlesztdsi m6dszerek szab6lyo-

z6sdval lehet el6mi.
Atizedesosztiilyoz6sbriisszeliVdltozatiinakfrancianyelvriels6kiadiisdtPaul

otlet 6s Henry La Fontaine dolgozti'k ki kcizvetlen munkat6rsaik kcizremfikdd6s6-

vei, nemzetkcizi egyiittmfktid6s leret6ben. A mrisodik, szint6n francia nyelvf ETO-

kiad s (Ig27_1g{i, amint err6l az ETO keletkez6s6r6l sz6l6 fejezetben mrir sz61-

tunk, ttilbb kdzremfikiid6 segits6g6vel k6sziilt, 6s megjelendse utdn az ETO tov6bbi

fej leszt6s€t ene 6pitett6k.
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A kdnyvtdri, bibliogr6fiai 6s immiiron dokumentiici6s elvrir6sok iitalakuldsa kii_
vetkezt6ben a briisszeli Nemzetkcizi Bibliogrdfiai Int6zet Frits DoNKER-DuyvrS
(189,t-1961) f6titkdri tev6kenysdge eredm6nyekdnt Nemzetkrizi Dokumentiici6s
Sziivets6ggd (Fdderation Intemationale de Documentation = FID) szervez6dcitt, 6s
szdkhelydt Briisszelb6l a hollandiai Hdgdba ten6k tt (1938).

A korszerdslt6s id6kdzben cisszekapcsol6dott a n6met nyelvfi harmadik nemzer
kdzi kiad6s eldk6sziileteinek munk6lataival. Ebben az id6szakban kezdte mes a
FID a m6dositlisok javaslatainak nyilv6nos ellen6rz6s6t. A m6dositaisi tervezete-ket
eldzetesen kdzzel'€ftek az 6rdekeltek t6j6koztat6s6ra. Ez a javaslatok el6zetes jegy_
z6ke @raft Project Notes = DP-Notes), amelyekb6l a bel*ezett lszrev€telek figye_
lembevdteldvel elk€sziilt a mddositlisok vdgleges javaslata (project Notes = p_Noies).
Ezt most m6r sz6lesebb krirben publikdltr{k, tovdbbi ,t-6 h6napi hozzrisz6l6si lehe_
t6sdget biztositva birki szdmira. Ha a megadott hatiiriddn beliil indokolt 6szrev6tel
6rkezett, a m6dosit6st rijabb jegyz6kben helyesbitett6k (project Correction Notes =
PC-Notes). A hat6rid6 elteltdvel a v6glegesitett m6dosit6sok az ETO hivatalosan
elfogadott r6sz6v6 vrfl tak.

Az ETO kiegdsz(tdseit ds m6dositdsait a n6mer nyelvfi (3. nemzetkcizi) kiad6s
folyamatosan felvette, illetve a m6r megjelent kdteteket 6rint6 v6ltozrisokat a kiadris
p6tkdtetdben (DK-Ergenzungen... 1951) publik6ltr{k. (A n6met telies kiadiis. a DK.
a vdltoztatdsokat - beledrtve a p6&dreter is - a p 410 sorszdmig tartalmazta.)

Az ETO korszer(sit6s6nek eredm6nyeit 1949-t6I a FID fi kiadvdnnval sesitette.
Az Extensions and Correcrions to the UDC (Ext. Corr. uugy eCt etdszOr fd-idven-
k6nt. majd 1974+dl 6venkdnt megjelend kdtetei anyagukat hi{rom6ves peri6dusok-
ban kumulrilva krizdltdk.'" Az ETO fejleszt6se szempontjiib6l l6nyeges i6ltoz6st je_
lentett az, hogy a P-jegyzdkek m<idositiisai l974-t6l csak az Ext. Corr. kdteteiben
val6 kiizldssel vdltak drvdnyessd.

A m6dositrisok kcivet6sdt a rdgebbi megjelen6sti tiiblizatokban a FID az Ext.
Corr. anyag6t cisszesit6 k6t kiadviiny publikrilisrival is segitette."

A kiegdszit6seket 6s m6dositrisokat kcizl6 kiadvrinysorozattal kapcsolatban mi{r
itt meg kell emliteni, hogy az ETO revizi6s bizottsrigainak mfk6d€s6t 1991 v6g6vel
megsziintett6k. Megszrint a P-Notes eddigi rendszere 6s az Ext. Corr. l4:3. kdtet6-
vel szint6n lezifuult.

Az ETO revizi6l{nak 6s korszerfisit6s6nek munkiilatai az 1950-es 6vektdl vettek
nagyobb lendiiletet. Az oszt6lyoz6selm6leti kutatdsok 6s az osztdlyoz.lsi rendszerek
fejlesztdse sordn szerzett tapasztalatok alapjdn az ETO szervezeti kereteinek 6tala-
kft6sa 6s a munkam6dszerek rijb6li szabrilyozrisa, ponrositiisa egyre sziiks6gesebb6
vdlt. Ebben az iddszakban kezdte meg a FID az ETO nemzetkcizi revizi6s bizott-
s6gainak (FID/C... bizottsi4gok) kiivetkezetes, szdleskdrf kialakit 6s6t. A revizi6val

'o Extensions and Corrections to the UDC. FID. The Hague, 1951-1991. (Series l:1-14:3).(FID Publ. 248.)
" 9l-11",4 UDC Supplemenr (-1964). Vot. l-6. FID. The Hague, 1967. (FrD pubt. 420.)

(Az Ext. Corr. a 5:6 kdtetig bezdr6lag dsszesitve)
* Cumulated UDC Supplement (1965-19j5). Vol.1-5. FID. The Hague, 1975. (FID publ.

543.) (Az Ext. Cotr. 6:G9:1 kdrerek anyagdnak <isszesitdse)
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kapcsolatos szabdlyzatokat el6sz<ir ideiglenes jelleggel, majd rijrafogalmazott sz6'-
veggel 6s teljesebb tartalommal tettek kdzz€.

A korszerfisit6sben hossztl id6n 6t a stabilitiis megdrzlse 6s a mdrs6kelt, foko-
zatos m6dositiis 6s b6vit6s elve 6rv6nyesiilt. Er6teljesebb, s6t drasztikusabb dtalakf-
tris kcivetelm6ny6vel csak az 1960-as dvekben ldptek ftil egyes csoportok. Ennek
egyik jele volt a 3 Tdrsadalomtudomiinyok f6osztdly teljes iitalakitds6nak 6rdek6ben
a nyugati 6s keleti dllamok kdzOs r6szv6tel6vel a FID t6rsadalomtudom6nyi revizi6s
bizottsdg6nak (FID/C3 revizi6s bizottsdg) dlefte hivrisa.'" A m6sik a 4 Nyelv6szet
ideiglenes 6thelyez6se a 80-as jelzet al6 1964-ben-" Ennek cdlja az er6teljesebb
korszerfisit6s 6rdek6ben egy teljes f6oszt6ly jelzeteinek szabaddi t6tele lett volna a
tdlzsffolt 5-ds 6s 6-os f6osztrilyok tehermentesit6s6re - Ezek az elk6pzel6sek nem
bizonyultak redlisnak, mert a 4-es f6oszt6.ly az6tz is (imm6r 30 6ve) iiresen rill' 6s
id6kcizben a korszerfisft6s a maraddk kilenc f6osztiily jelzetei alatt 6s a seg6dtiib-
l6zatokban tdrtdnt. (A nyelv6szet, a nyelvi aloszt6sok 6s az egyes nyelvek irodalma
csupiin 1991. december 31-€vel azExt. Corr. 14:3 kdtetdben (1992) kertilt er6teljes
6talakitiisra. )

Az ETO revizi6j6val ds fejleszt6s6vel kapcsolatos szab{lyzat el6szrir 1953-ban
jelent meg, majd tovribbi kiadrisai (eleinte mdg i"deiglenes jelleggel) rij fejezetekkel
kiegdszitve l6ttak napvil6got, utoljdra 1981-ben." Ez az utdbbi hriromnyelvri-t angol.

francia, n6met) kiadiis magyar sztiveggel kieg6szitve is megjelent 1983-ban 
'

A revizi6 6s fejleszt6s az 1968-1917 kiizcitti id6szakban a FID Osztdlyoziisi
R6szlegdnek feliigyelete mellett, a FID Kcizponti Osztdlyozrisi Bizotts6g6nak (FID

Central Classification Commitee = FID/CCC) irdnyitdsdval folyt az egyes szakterii-

leteken mfikcid6 szakbizottsrigokban. A FID/CCC mint nemzetkiizi testtilet gon-

doskodott an6l, hogy az ETO-val kapcsolatos szabrilyokat mindeniitt betartsdk'
A FID/CCC a FID Kcizgyfil6s6nek 6s a FID Tan6csdnak volt felel6s.

'" 
LAzfu Pebt-yercdy Gyula: Nemz€tktizi konferencia az Egyetemes Tizedes Osztflyoziisr6l

Budapesten. = Magyar Kdnyv Szernle, 75. 6v1.7959. 4. 8z-.38'1-391. p.
-L6zAr Pe€r'. Nemzetkdzi konferencia az Egyetemes Tizedes Osztdlyozdsr6l Budapesten =

A Kdnyvtdros,9. €vf. 1959.9.s2.641 643.p.
- Jdnszky Lajos-Ltiz er Pe|trj'.. A Nemzetkdzi Dokumentiici6s Szdvets6g 25 kolferencidja =

A Kdnyvtdros, 9. 6vf. 1959.12. sz. 88?-888. p.

" satlczki Bdla: A nyelveszet 6s az irodalom szak <jsszevondsa az ETo-ban. = Kdnyvtdros,

15.6vf. 1965.3. sz- 131-132. p.

" Guiding principles, rules and procedure for the development and revision of documentary

classifiiaiion, with special reference to the Universal Decimal Classification (FID Publ' 268 )
(1. ed.), The Hague, 1953. 28 p.; (FID Publ.283 ) (2. ed.)' The Hague, 28 p lvdltozatlan
kiaddsl
-UDC Procedure (provisional). (3 ed ), The Hague, 1961 21 p
- UDC Revision and Publication Procedure. (FID Publ.429 ) (4 ed.), The Hague, 1968' 53 p'
- Principles of the Universal Decimal Classification (UDC) and Rules for its Revision and

Publication. (FID Publ. 598.) (5. ed.), The Hague, 1981. 36 p. [angol' irancia, n6met nyel-

venl
" Az Egyetemes Tizedes osztdlyozds (ETO) alapelvei, revfzi6jdnak ds kiadrisdnak szabdlyai'

(FID Pubt. 603.) OMIKK, Budapest, 1983. 40 p. [A FID Publ. 598. kiadviiny magyar szdveg-

gel kiegdszitett n6gynyelvf kiadisa.l
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A FID/CCC tagiai hdrom kateg6ri6b6l keriiltek ki 6s szervezdd6se a kdvetkez6kdppen ala-

kult:
A+agot, azoknak az orszdgoknak az ex officio k€pvisel6i' amely orszdgok a FID tagjai (FID

r".""iiilr"tttag"t tdpviseldi), 6s tdmogatjdk az ETo teljes tdbldzatainak publikdldsdt valamelv

ot"tJllrro, 
-oun* az orszfgoknak a megbizottjai, amelyek koz€p-' vagy rdviditett kiaddsokat

ielentetnek meg.'---'i-r"r'"[.'^hr 
*ETo szak€n6k, akiket ncgy 6vi id6tartamra kooptdltak a ccc-be' ezek sz6-

ma azonBan nem haladhafta meg az egdsz CCC tagiainat 20 4a-dt . -"'- 
eiiolCCC 

"fntikdt 
6s kdt-aletnitkdt a bizottJg ex officio tagiai- ktiziit ntgy 6vi iddtartamra

nnusztoi,a. ii*atu efland6 jelleggel a FID Osztdlyozdsi R€sdegdnek vezet6je volt'
'- 

e i.rorccc gu"nte legafibb ;gy alkalommal tartott plen6ris iil6st. Mdkiid€sdnek folyamatos-

.a*ii iaotti"u* tigv""""i6 
"ropoii 

(FID/ccc-EG) biztositotta Enn€k lggjl. ^z elndk' a titktu'

i;i;;;;;a";ftrL rue. ,{ FiolciC iigyvezer6 csoponja aplendris iildsek*dziitti id6szakban

ul Bio-ui f.up"*futos 
-iigyekben 

a sztitiseges ddnt€sek meghozatala cdljdb6l legal{bb'egyszer

iilest tartott.

A FID Kdzponti Oszt6lyozdsi Bizotts6ga (FID/CCC) hozhatta l6tre 6s oszlathat-

,u zu - nfO i"uizi6jdvai foglalkoz6 szakbizottsdgokat (FID/C" ' bizottsdgokat)

er 
"!v". 

LAiot biztttsrigoli meghat6rozott szakteriileten, felel6sek voltak a kor-

szerdsitdsi munk6latokert a szakizerfisdg drdek€ben munkacsoportokat' vagy al-

lir"i.ig"t"i-i."rrtattak l6tre, de mris FID/C " bizotts6ggal is dsszehangolhattfl(

-r"i-a.i,it",. e F'n ]C... revizi6s bizottsrigokban nlnd:n fd:.ryIt 
nemzeti tag kdp-

"ir"it#"tt" 
-"gat. Az egyes FID/C" bizottsrigok elndke 6s titkrira valamelyik rdszt-

;;;t;AGt r,"-r!tko,i szervezet kdpvisel6ie. tgh:'"11 fi 
szervez6sileg 6s

;;";;;ifg g;'doskodott a bizottsdg mfk'iid€si felt6teleinek bjztosit6siirdl'
"-e, ElO"rJjr"*rt6si munkdlataiban- az 7g68. 6vi ETO-szabrilyzat rij iddszak kez-

a"tetl"f*t"tt", mert abban mind a szervezeti, mind pedig az oszt6lyozdsm6dszer-

t"ri fe.aet"t"i igen apr6l6kosan t&gvaltiik Ez fdk6nt i.:':f: f?tb* 
szervez6d6

ETO revizi6s ULottsigok 6s munkicsoponok nemzetkdzi kialakitdsa miatt vi4lt

sziiksdges s6.
AzUlO-szab lyzatnemcsak szervezeti tekintetben rijgzitette a helyzetet' hanem

oJi v"rirsi i :.Letel6si elvek cimri fejezetdben rij. elm6leti alapokat nyfjto!! 1
tTirarit"[ tia"rit zds6hoz. E szerint a dinamikus fejleszt€si lehet6s6gek lehet6v6

i"rrit, nogy az-ETO bizotts6gok h6l6zat6val 6s a haszniil6k kcizremfiktidds6vel

;#;.il;i d"d kieg6szits6i 6s korszenisits€k ̂  tlbltzatokal Ezzel pt6b6ltdk

;16;i h;t az b,To iisihangban legyen-a tudomdnvot es glafofati ismeretek min-

a"i i"ofJiet"t fejl6dds6ve1, tov66Lri hogy a tdj;koztatdsi igdnyeket is kiel6git-

fr"..". Ugy"."tt"i megellapitottdk, hogy 
'mivel- 

az'oszt67y.oz6si rendszert szdles

ll.i* r'iitta.iat, az ei6teties fejleszt6isel egyidejfileg a tfl.gyakori indokolatlan

uat-a.ot ellen biztosit€koi kell adni a teheti6ges maxim6lis stabilitds megdrz6-

.it"i l, 
"tra 

mpcsolatos m6dszertani alapelveket a szabdlyzat az aldbbi pontok-

ban rdgzftette:

a) A revizi6 lehet6leg ,,in situ", tehdt addigi helydn beliili m6dosit6ssal tdrtenjen'
-' 

"iv 
*0J.., f,"gy ;egfeleljen az ig6nyeknek' de ez a rendszer lehet6 legkisebb

megbontdsdt jelentse.

L

143



4 A TTJDoMANYFELoszIAsoN ALAPUL6 oszTALYozAsI RBNDSZEREK ToRTENEIE

b) Egy szakcsoport teljes dtalakitdsa ds/vagy dthelyez6se mds jelzet ald csak akkor
engedhet6 meg, ha a felosztds miir teljesen elavult. Az ,,in iitu,' fejleszt6sre ed_
digi helyin eklor nincs lehetdsdg.

c) Ugyanazon trirgy megkettdz6s6t kertilni kell, ez6rt mieldtt rij szrimjelzet 6s fo-
galom beiktatrisdt javasoljrik, gondosan meg kell vizsgrilni, hogy a kivrint foga_
lom nem szerepel-e valahol a tdbldzatban.

d) A tiibldzatokban esetleg tiibb helyen el6'fordul6, vagy egy6b okokb6l felesle_
gesen szerepl6 fogalmakat tdrcilni kell, hogy igy pozici6k vrilhassanak szabaddri
az ETO jriv6beni fejleszt6senek megkcinnyitdsdre.

e) A stabilitds fentart6sa 6s a tdblazatok hasznrilhat6sdga 6rdek6ben a m6dosit6sok
kdzl6sekor_a ttirl6seket megfeleld ritutaldsokkal keli ellitni a r6gi sz6mr6l az ij
szdmra. Feleslegessd vdlt jelzet esetdben krizdlni kell, hogy helyette a jriv6ben
milyen jelzetet vagy jelzetkapcsolatot lehet hasznrilni.

f) A megsziintetett, tdrdlr szdmjelzetek teljesen rij jelenrdssel legaldbb tiz 6vig nem
haszndlhat6k fel, kivdve,ha ezt a hat6rid6t a FID/CCC ktiktn dcintdsdvel leriiv!
diti.

g) Egyes ETO sz6mok jelentdse - dsszerd hatdrok kdzdtt - b6vithet6 vasv sztikit-
het6, de drtelmiik teljesen nem vdltoztathat6 meg. Ha egy ETO szdmlelentdsdr
b6vitjiik, annak mindenkor a fcjl6rendelt ETO sz6m jelent6s6nek hatdrain beliil
kell maradnia.
Az 1968. 6vi EIO szab{lyzx a k6s6bbi fejleszt6s 6rdek6ben a javaslatok kidol_

gozdsdhoz a szimjegyek 6sszerf felhaszndl6siira is tesz iavaslatot:
A) A 0 (nulla) szrimjegyet ne haszn:iljuk fel a szrimjegyik krizvetlen aloszt6lyoz6s6-

ra, hogy az a .0 jell korlitozottan kciz6s alosztrisokt6l elkijldnithet6 lesven.
Aloszt6lyozrisra a nulldt e revfzi6 sor6n csak iitmeneti id6re, kivdtelesen 

-iehet

ig6nybe venni.
B) Az 1-es szdmjegyer ajenlaros betdltetleniil hagyni a k6s6bbi fejlesztds c6ljdra;

kiv6tel, amikor olyan iiltaldnos vagy visszat6r6 ismertet6jegyek jelcil6sdre hasz-
n6ljuk, amelyek a.0jehi vagy a -... (kitr6jeles) alosztdssal nem jekilhet6k.

C) Az ETO sziimok kcizvetlen alosztilyozlsdra a 2-t6l 8-ig terjedd szdmjegyeket
haszndljuk. Ez az ,in. oktiiv-elv. Lehet6s6g szerint a feloszti{skor ne haszniiljuk
fel rcigtcin valamennyit, hogy k6s6bb m6d legyen dj fogalmak kOzbeiktatrisiira,
ha az ott sziiks6ges.

D) A 9-es sziimjegyet (az egyeshez hasonl6an) leghelyesebb betriltetlentil hagyni a
k6s6bbi fejlesztds sziimiira. Ha betcilt6se mindenkdppen sziiksdges, akkor az
,,Egy6b..." jelzetekdnt haszndljuk, lehet6leg rov6bbi alosztrilyok n€lktil.

Ezek a jelzetel6stechnikai aj6nl6sok a korszerfsit6snek csak formrilis elemei, de
a szabiilyzatot m6dszertanilag j6l eg6szirett6k ki.

Az 1968. 6vi ETO szabiilyok alapj6n l6trejcitt revizi6s bizousdgok tev6kenys6ge
sor6n a szdp elkdpzel6sek 6s tervek megvaldsit6srinak szdmos akaddlya jelentkezeit.
Az ETO kiadiisok szdmiinak megszaporod6sa kcivetkeztdben a FID/CCC ex officio
tagiainak szdma tdl nagyra n6tt, 6s ennek krivetkezteben a bizottsiisok tan6cskozdsa
nem mindig volt kell6kdppen eredm6nyes. Nem ritkdn ingadozoni r6szvev6k sz6-
ma. A szem6lyek gyakori cser6je krivetkeztdben az egymiist kdvet6 iildseken elt6r6
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iillisfoglalisok alakulhattak ki. Az iil6sek kdzdtti iddszakokban a FID/CCC tigy_
vezetd csoportjdnak a terhei 6s probl6mrii rendkiviil megndttek. Az ETO arrinyJs
fejleszt6se a tervek ellen6re nem volt megval6sithat6, mert nem sikeriilt minden
szakteriileten, ahol az sziiksdges lett volna, megfelel6 bizotts6got ldtrehozni nem-
zetkozi egyiittmfkdd6ssel. Eldfordult az is, hogy ezeket a bizottsdgokat nem tudtdk
tart6san 6s eredm6nyesen mfiktidtetni, 6s ennek kdvetkeztdben az ETO eg6sz6t te_
kintve nem sikeriilr megsziintetni az egyenetlen fejl6d6st. Ugyanakkor egyes trils6_
gos rdszletess6ggel kidolgozott szakteriiletek rendkiviil teriedelmess6 vrittak. Csak
lassan szilirdultak meg az rilldspontok az ETO jellege. m6dszertana tekintet€ben is,
6,s ez a revizi6s bizotts6gok munk6jinak cisszehangoltsdgdban tcibb krivetkezetlen_
sdget eredmdnyezett.

Az ETO er6teljesebb korszenisit6se a hatvanas 6vek v6g6n 6s a hetvenes 6vek
elsd fel6ben keriilt napirendre. Ezen beliil is az ETO struktfnijdnak €s jelzetszer-
keszt6si m6dszereinek iitalakftdsiit kis6relt6k meg. Ennek m6rt6k6vel €s irdnyiival
kapcsolatosan a nezeok a revizi6s bizottsiigok vitdin 6s a szakfoly6iratok hasei'bjain
konfrontdl6dtak. Elsdsorban a speci6lis, korli{tozottan kcizds aloizt6sok t6bl6zatai.
nak fejleszt6s6re vakj ttirekv6sek bontakoztak ki, peldriul egys6gesitdsiik tekintetd_
ben. Az ETO analitikus-szintetikus jellegdt pr6bdltrik ezzel is erdsiteni. Hasonl6
c6llal kertltek a fejlesztes el6ter6be a segedtdbldzatok, egyrdszt rij, rfltakinosan hasz_
n6lhat6 tdbl{zati sorozatok kidolgozdsa, mlsileszt a jelzetek cisszekapcsoldsi lehet6_
s6geinek 6s m6dszereinek megrijitdsa c€ljdb6l.

Az iiltal6nosan kcizcis alosztrisok kciztil a -0... jelfek rilj6alakitr4sa 6s kifejleszt6se
volt soron. Els6lk6nt a -05 Szem6lyek r6szt dolgoztdk ki (1961), majd ugyanezt is_
m6t korszerdsitett6k (1973). A -03 Anyagok szdmfra dolgoztak ki dltaliinosan kdzds
aloszti{st. M6s -0... jelfi aloszttisok kialakitdsdt is terveztdk. Az 6ltal6nosan kcizds
alosztiisok tdbl'zataiban is fj analitikus (korl6tozottan kdzds) aloszt6sok sorozati{t
6llitottiik fel, p6lddul a szempont szerinti alosztlisok, vagy a formai alosztdsok tiibld_
zatalban (1975\.

Ujra szabrilyozriik a jelzetkapcsol6si m6dokat, €s rij lehet6s6geket dolgoztak ki
vagy javasoltak. Igy pdlddul a rdgebbi keletkez6sf aposztr6fos jelzetel6s (alosztris),
amely a f6t6bl6zati szrimok v6gz6d6sdnek lev6lasztdsrib6l jtttt l6tre, lassan 6talakult
szabiilyos korliitozottan kdzds alosztiissd kiilcin tdbldzatok form6jriban, esetlegesen a
pdrhuzamos felosztds alapjainak megdrz6s6vel. A hagyomiinyos mell6rendel6 vi-
szonyit6s mellett a :: (kdtszeres kett6spont) bevezet6se a komplex fogalmak vagy a
sonendriigz(t6s c6lj6ra a sz6mit6g6pes rendez6st kivdnta el6segiten i. Szaba\oiifu.
a [...] (sz6gletes zrir6jel) funkci6jrit a kcizbe6kel6s, illerve a tribbszcirtis jebet-
kapcsolatok szorosabb cisszefiigg6s6nek pontositdsdra a jelzetek csoportk6pz6s6vel.
Bevezettdk a * jel (csillag) haszniilat6r, mellyel lehet6v6 tettdk a nem ETO t6bl6-
zatb6I sz6rmaz6 sziimoz6sok beilleszthet6sdg6t az ETO jelzetek specifikiil6sdra.

A legjelent6sebb rijdonsrignak a kdzds alosztiisok funkci6i6nak dt6rt6kel6se
tekinthet6, amelyet v6gs6 soron az 1981-ben kiadott lrdnyelvekien*,, feltettekki az
cinrill6 6s a nem <indlld aloszt6sok meskiildnbdztetds6vel.

"'Principles of the Universal Decimal Classification (LIDC) and Rules for its Revision and
Publication. (FID Publ. 598.) (5. ed.); The Hague, 1981. 36 p. [angol, francia, n6met nyelven]
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Ai UNESCO rfltal szorgalmazott egys6ges t ij6koztat isi rendszer ig6nyeihez iga-
zodva a FID igyekezett az ETO rendszer6t ezekkel a tdrekv6sekkel dsszehangolni.
Ezert az ETO-t felajdnlotta az UNISIST program (1970-1972) c€ljtua. Az
UNISIST tanecsa tanulm6nyozta a l6tez6 oszt'lyozdsi rendszereket, ennek kapcs6n
az ETO-t is, de a FID sz6m6ra vil6gossd vdlt, hogy az ETo dtalakitiisa erre a cdha
olyan nagym6nrl vdltoztatdst tett volna sztiksdgess6, hogy annak csak egy teljesen
rij tizedes osztrflyoziis felelhetett volna meg. Eppen ez6rt az ETO fejleszt6sdt kUldn-
v6lasztotti{k az UNISIST programban val6 r6szv6telt6l. Tovribbra is fgy teryeztdk,
hogy az erre a c6lra kialakitandd fj rendszer, a Standard Reference Cade (SRC)
l6trehoz6s6ban az risszehangol6s az ETO-val lehetsdges lesz. Az SRC munkdlatai
azonban dtalakultak, 6s kiiliinbtiz6 tdrekvdsek jelentkeztek egy fj, 6tfog6 osztdlyo-
z6si rendszer, a Broad System of Ordering (BSO) kidolgozris:ira, amibe a FID szin-
t6n bekapcsol6dott. tltrejdtt az UNESCO/FID-BSO bizotts6g, amelyik 1975-1976
folyamdn a BSO rendszert az ETO-t6l fiiggetleniil dolgozta ki. A BSO k6s6bb nem
mutatkozott sikeresnek.

Az ETO bizottsdgokban ezek a kiter6k a korszenisit6st6l bizonyos m6rt6kben
elvonrdk a FID munk6latait. Az ETO er6teljesebb 6talakitdsdt 6s kozelft€set egy dt-
fog6 informdci6s rendszerhez a kiil0nbtiz6 tezauruszok fogalomt6linak be6pitds6-
vel, felhaszn6l6sdval kivdnt6k el6mi. A tezauruszok tanulmdnyozrisa a FID osztii-
lyoz6si bizotts6gainak munkdj6ban hat6sosan 6rvdnyesiilt.

Az ETO fejlesztdse az 1970-es 6vek kdzepdn sziimos szakteriilet6t 6rintve egy
id6re er6teljesebb titemben folyt.

Az Ext. CoIr. 9.3 kdtete (19'14-7976) a m6dositdsokat 176 oldalon kdzdlte. A revlzid ered-
m6nyeinek titeme az 1970-es 6vek mdsodik feldtdl lelassult. Ezt bizonyitja az Ext. Con. kdvet-
kez6 kdteteinek terj€delme. Az Ext. Cott. lDt3 (19'17-1979) 61 oldal, az Ext. Con. I 1:3 ( 1980-
1982) 73 oldat, az Ext. Con. l2:3 (1983-1985) 76 oldal terjedelmf, vagyis a kilenc 6v alatt kd-
zdlt m6dositdsok 210 otdatnyi terjedelemben csak mdrs€kelten haladjdk hll a megel6zd hdrom 6v
(197 4-197 6) folyam{n €rvdnyess6 vdlt m6dos{tdsok sziimdt.

A dinamikus, drasztikus fejleszt6st kivrin6 koriibbi ttirekvdsek az 1970-es €vek
mr{sodik feldre szervez6si 6s gazdasrigi okok miatt megtorpantak, a FID/C... re-
vizi6s bizotts6gok munkdja lassabb iitemben 6rt be.

Az osztilyoz{si rendszerekkel szembeni fj vrirakozrisok, toviibb6 az ETO-val
kapcsolatosan felmeriilt szervezeti 6s gazdas6gi okok a FID elniiksdg (6s a FID
Kcizgyfil6s) figyelmdt a FID/ETO szerveinek tev6kenysdg6re irdnyitott6k. A FID
Kdzponti Osztdlyozdsi Bizotts6giinak (FID/CCC) 6s a FID/C... revizi6s bizotts6-
goknak a mrikrid6sdt 6rt biriilatok nyom6n a iils6gosan felduzzadt FID/CCC helyett
a munka ir6nyitrisdra, koordinr{ldsrira 6s ellen6rz6s6re alkalmasabb, hat6konyabban
mfkcid6, sz0kebb szervezetet kiviintak l6trehozni.

A FID/CCC 1976-1978 kozdtti 6tszevezes6t, az ETO alapelveit, revizi6jdnak
6s kiad6s6nak szab6lyait meghatfuoz6 irdnyelvek kidolgoz6siit krivet6en a FID/C...
revizids bizottsrigok munk6j6ban is vriltozrisok kdvetkeztek be. A korszenisit6s
eredm6nyeinek publik6l6sa lelassult a koriibbi, tril gyors m6doslt6sok ut6n, az dtala-
kit6sok azonban erdteljesebben kdvettdk az egyes szakcsoportokban sztiks6ges ig6-
nyeket, tartalmi 6s jelzetel6si vonatkoz6sokban egyar6nt.
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A FID Tandcsrinak kezder6nyez1s6re 1976-ban kertilt napirendre a FID Kdzponti
Oszuilyozdsi Bizottsdgdnak (FID/CCC) itszervezese 6s rij testtiletkent a FID/ETO
Kdzgyf l6s l6trehoz6sa.

A FID/CCC €s a FID/C. .. revizids bizottsdgok kdpvisel6ib6l alakult egydttes iildsen 1976 no-
vemberdben javaslatot dolgoztak ki a FID Tandcsa szdmrira. Ebben inditvdnyoztdk a FID/CCC
ldtszdmdnak 12 f6re val6 korldtoziisiit 6s annak struknir{j6ra, valamint egy fj testiilet, az ETO
Kdzgyrilds (uDc-Assembly) ldtrehozdsdt 6s annak alapszabdlydnak megalkotds6t. Megviilasztot-
tdk az fj FID/CCC tagjait 6s javaslatot tettek az ETO Kdzgyfl6s iisszehiviisdra 6s annak elndk6re.

Az ETO ir6nyftdstnak ez az ij rcndszere j6vdhagyds utdn 1978 janudrjdt6l kezdte meg mf-
kddds6t.

A FID/ETO Kitzgyfl6s letszdma nincs korldtozva, ta&iai pedig:
A tagok: az ETO teljes, kdzepes vagy rdviditett tdbliatai kiaddinak k6pvisel6i (egy orsztig-

bdl egy szem6ly)r
B tagokt ^FlDlC... revizi6s bizottsrigok kiildiittei (egy bizottsrigbdl egy kiildtttt);
C tagok: egyedi szak'tt6k, akiket ^z UDc-Assembly kooptdl.
A FID Kiizponti Osztrlyoziisi Bizottsdga (FID/CCC-UDC). L6tszrima 12 f6. Evente egy alka-

lommal iildsezik. Tadai:
A tagok: 6 f6 azUDC-Assembly A tagiai kdztil vdlasztva.
B tagokt 3 16 azuDc-Assembly B tagiai kitziil vdlasztva.
C tagokt 2f6 azuDc-Assembly C ta&iai kdziil viilasztva.
A FID/CCC-UDC titkdra iizenkettedik tagkdnt hivatalb6l a FID Oszttilyoztisi Rdszlegdnek a

vezettje,
A FID/CCC Akci6 Csoportja (FID/CCC-AG),I€tszdma 4 f6.
I fd a FID/CCC-UDC elndke
2 fd a FID/CCC-UDC kir alelndke
I f6 a FID/CCC-UDC titk{ra.
A FID/CCC ETO javaslatok albizottsligdnak (Subcommittee for UDC Proposals = FID/CCC-

P) fontos feladata a FID/C... reviziris szakbizottsiigok dltal felterjesztett fejleszt6si javaslatok

ellen6rz6se tartalmi ds formai beilleszthet6sdgiik szempontjdb6l.
A FID/CCC ETO strukhirdjdnak 6s jelzeteldsdnek albizottsriga (Subcommiittee for Structure

and Notation = FID/CCC-SN) az ETO revizi6s bizottsdgok munkrjdt tdmogatta az oszt yoz&-
m6dszertani 6s jelzeteldstechnikai eldiriisok betart{srban.

A FID/CCC egyik f6 c6lja volt aztj szervezet szdmiira elk6sziteni az ETO kor-
szerdsitds6vel 6s kiad6siival kapcsolatos fj irilnyelveket.

Ennek kidolgozrislit 1978-ban a FID/CCC elnitkek6nt Willem F. DE REGr irdnyitotta. Az fj
szabflyzat tdbb tervezet sz6leskdni megvitatdsa utdn 1980-ban kdsziilt el, 6s angol, ftancia 6s
n6met nyelven l98l-ben jeleni meg.''

Az ETO revizi6jdval 6s kiadrisrival kapcsolatos elj&dsok 6s m<idszerek rijrasza-
b6lyozris6nak ig6nye 6veken 6t jelentkezett m6r. Ennek krizvetlen oka az oszt6'lyo-
ziisnak mint tudomiinyos diszciplin6nak fejl6d6s6ben 6s az osztiilyoz6si rendsze-
rekkel kapcsolatos elvifudsok gyors i{talakuliisiiban rejlett. Ez vezetett a FID/CCC
munkdjdnak 6talakitdsihoz is. Ennek l6tsz6ma az egyre tiibb nyelven 6s orsziigban
nagy sziimban kiadott ETO tdblazatok jogdn rendkiviil megn6tt, a munkdban val6
tev6keny rdszvdtel azonban ingadoz6 volt. A ddntdseket megnehezitettek a kdvet-

LASO KOIADDAN
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kezetlen 6ll6sfoglal6sok vagy elk6pzel6sek. A feladatok elv€gzds6te teh6t alkalma-
sabb, szfkebb 6s folyamatosan aktiv bizottsiigra 6s munkacsoportokra volt sziiks6g.
Ai rij irdnyelvek ezt tiviintdk biztositani a FID/C... revtuit5s bizottsdgok munkrijt{-
nak t6mogatdsdval. Ezzel rem€lt€k az ETO jdl tervezett 6s dsszehangolt fejleszt6sdt
biztositani. A kor6bban is en ltett 1981-es szab6lyzat toviibbfejlesztette az el6bbi
szab lyzatokat, els6sorban a jelzetelemek 6s jelzetszerkeszt6sek korszenibb meg-
hat6'rozis6val. Ez tette alkalmasabb| azEitO jelzeteit az informdci6keres6s modem
eszcizeiben vald haszndlatra.

A FID Kiizgydlds 1983-ban szen6ddst kdtiitt az angliai Information System
Design and Implementation vdllalkozdssal (Alan Gilchrist 6s tdrsai), hogy vizsg6lja
feliil az ETO szervezet6t 6s tegyen javaslatot mfikdd6s6nek hat6konyabb 6 6s gazda-

s6gosabbf t6tel6re. Az rin. ,,Gilchrisrjelentds" 1984-ben kdsziilt el' 6s azt aFID Kiiz'
gyfildse megtrirgyalta, majd k6s6bb, 1986-ban 6j szervezet kialakitiis6r6l hozott ha-

tdrozatot, amelyik az addigi ETO szervezetek hely6be l6p 1987 elej6t61. A hat6rozat

kdvetkezt6ben 1986 v6g6vel a FID/CCC megszfint, 6s besziintette tev6kenys€get az

UDC-Assembly is. Az ETO szewezetek helyett fj testiilet jott l€tre, az EIO igazga-

tdsSnak bizottstga (JDC Management Board). Ennek tagiait az ETO had6k kiildttt-

teinek (UDC Publishers Consultative Group) drtekezlete 1989-ben jeltilte ki. A ta-
gok kdz,ott a munkdk kontinuitrisa 6rdek6ben bekeriiltek a megsziintetett FID/CCC

Zs az UDC-Assembly kor6bbi tagjai. Atmenetileg ez a testiilet volt hivatoft az ETO

fj szervezet6nek kialakitds6ra, egyrdszt az ETO jdvdbeni fejlesztdsdnek irdnyelveit,

m6dszereit. m6srdszt a mfiktidds szervez6s6t, s nem utolsd sorban a gazdasdgoss6g

felt6teleit illet6en. Az UDC Management Board tevdkenys6ge a FID keret6n beliil

folytat6dott. 1991 vdg6vel megsziintett6k a FID/C... revizids bizotts6gok mfikddE-

s6t, rniut6n ene az iddpontra megbizatdsuknak eleget kellen tenniiik a folyamatban

l€v6 rcvizi6s 6s korszerdsit6si munk6latok befejez€s1vel' AZ WO-val kdpcsolatos

feladatokat a kiad6kb6l alakitott, ideiglenesen mdkdd6 UDC Consortiumra (UDCC)

ruhiztak 6t. 1992 januSrj6t6l az UDCC gondozza az ETO tigyeit, fejleszt6s6t 6s

kiaddsrit a m6dszerek 6s a szerz6i jogok tekintetdben egyar6nt. A munkdlatokhoz az

ideiglenes Consortium tovdbbi orsz6gok ETO kiad6inak tfusuliisdt szorgalmazza'

Az UDCC 6tvdllalta a teljes felel6seget az UDC (ETO) tekintet6ben, ami eddig

az ETO a Nerirzetkiizi Inform6ci6s 6s Dokument6cir5s Szcivets6g (FID) ETO lgaz-

gat6 Bizottsdgdnak irdnyitdsa alatt volt.
Az UDC Consortium a holland jog alapjdn szervezlddtt nem hasznot hajt6 ala-

pitydny. Az ETO-hoz kapcsol6d6 minden jog ett6l kezdve a Consortiumot illeti

meg, melynek alapit6 tagiai maga a FID 6s iit nagy ETO kiad6 Belgiumb6l, Hollan-

di6bdl, Japdnbdl. az Egyesi.ilt Kirdlys6gb6l ds Spanyolorszdgb6l'
Az UiCC Ugyvivd Bizottsriga felel6s az igazgatdslrt 6s a tervez6s6rt' Ez ma'

gdba foglalja az iigyviv6 tagokat (elenleg az alapit6 tagokat). A mfikdd6s alapelve'

togy -;ok-u szeriL"aek, imelyeknek legink6bb kiizvetlen 6rdek6ben dll az WO

fol-vamaros sikere ds prosperiuisa. vdllaljanak feleldsdget ellen6rzdseert. fejleszrd-

s66rt 6s szervez6s6ert. Altaleinos k(viinsdg' hogy az Ugyviv6 Bizottsiig kibdviiljdn a

jelenlegi vagy a jdv6beni ETO kiaddkkal mds nyelvteriileteken is, mert azokanak is

6rdeke a kdzremfikiid€s az ETO jtiv6j6t illetden.
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Az UDcc alaplt6 tagiai a kdvetkez6k:
n-S*i*iO" hrpattJu de Normalizaci6n y Certification (APNO\)t-.Spjmyolorsziig; Bohn

stuti"u vu" Leho; @LS), Hollandia; British standadrs Institution (BSI)' Egyestilt Kirdlysdg;

c""li" a" rc"iir" pubtique tle la communaut€ Francaise (cLIpcD, Belgium; Feddrarion

Intemationale d'Information et de la Documentation (FID), Hollandia; Information science and

Technology Assotiation (INFOSTA- NIPDOK), Japdn'

Az UDCC c6lkitfiz6seit 6s feladatait a kcivetkez6kben fogalmazta meg:

Mindenek felett az a c6l, hogy az ETO fejlesztdsdnek 6s terjeszt6s6nek mrihelye

legyen a kiad6knak 6s haszndl6inak 6rdek6ben, hogy ell6ssa a korszerfisit6s hat6-

konysiig6t kdlts6gmegt6riildses alapon.

Ennek eldr€sEre a feladatok r6szletesen a kdvetkez6k:

a) Az ETO szellemi rulaidonjogdnal vddelme

ii ar ubtC g-a".agi r"n"nt;e.,inuk biztosftdsa az ETo jitvdbeni igazgat6sa 6s fejlesztdse

6rdek6ben.
c) Az ETO szervez€se 6s fenntartdsa nemzetkdzi szinten'

ai e," Eio r"Oa".itdsainakj6vdhagydsa (autorizifldsa) nemzetkdzi konzultdci6k alapjdn

"j 
e, sro i"jt*oes6nek l;het6ve-i6tele, fenntartisa 6s tiimogatdsa sajiit maga vagy szolgdlt^t6-

sok segfts6g6vel.
fl Az ETO alkalm^zhaldsdgdnak eldmozdildsa

*l e" B'i,f-iOi !. 
" 

Consortlumr6l sz<jl6 inform{ci6k tedeszt6s6nek gondozdsa 6s fokozisa

i) Condoskodds a tdjdkoz6dds eszktizei16l'
ii l, 

"gv"tt*ftoag', 
tdmogatdsa azok kdidtt, akik az ETO-I fejlesztik' akik haszndljdk' akik 16-

Ia valy mris osztdlyozdsi rendszerr6l t{j6koztatiist k€mek .
Az UDCC vezet6si elveit 6s kdtelessdgeit az al6bbiakban foglalta dssze:

^i i"t","tt:u * gfO revizi6jdnak 6; fejlesztesdnek folyamatos programjdt'.hogy az ETO dssz-
' 

hanebati maradion a korszeni kcinyvtriri 6s informiici6s rendszerek igdnyeivel'

b) il;er;;;; ;;io-r,orralerr,.to,eget .indeniitt a viliigon, a sziiks€ges enged6ly ezes rendeze-

se mell;tt. egyet€rtdsben a jelenlegi 6s a jdv6beni kiad6kkal, - . - ..
c) Trimogalja dl ETO termdk;k. szolgdltardsok 6s alkalmazdsok kifejleszt€sil'

Az UDCC els6 tervei krizdtt volt, hogy iissze6llitja az ETO tiijdkoztat6 alapjegy-

z6k6t (Master Reference File = MRF) megk6zelit6leg 60 000 angol szakkifejez€s-

se1. ez Mnf szrimit6gdpes adatb6zis, €s igy g€ppel olvashat6 output form6jriban is

hozz6f€rhet6. Ez a jiiv6'beni revizi6 6s fejlesztds alapja, valamint a publik6l6sra ke-

riil6 kiad6sok els6 fondsa.
A Consortiumnak egyiittesen van priorit6sa a rc\izi6ra 6s az MRF szab6lyos-

s6g6nak feliilvizsg6lat6ra- Az eredm6ny sziiks6ges mindsdg6t 6s az 6sszefiigg6seket

,ijil"mzetttizi reiizi6t feliigyel6 csoport (Revision.Advisory Group) segits6ge biz-

;.ftJ". A majdani munk6la:tokhoz ai UDCC sz6mit majd a jelenlegi 6s a jtiv6beni

gtd had6t kttzremfktidds6re a rendszer fj alapstruktrir6j6nak kib6vit6s6ben'

Az UDCC cdlkitfzdse, hogy az ETO k6ztissdg6t a legjobban' a leggazdas6go-

sabban 6s a leghatdkonyabban szolg6lja.

Az UDC Consortium tagiai sziimiira az aldbbi szolgiiltatdsokat tervezi:

a) Enged6lyez6s specidlis ETO kiadvdnyok publikdlisdra'

b) Az 6rv6nyess6g megdllapftiisdnak szolgdlata'

"j 
,h unr tlo",iigrheidv€ idtele nyomtatott vagy g6ppel olvashat6 formdban' k6sdbb online le-

het6sdggel is.
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d) Tdjdkoztatds az MRF viiltoztatiisair6l az Ext. Con. kordbbi eldfizet6ses szolgdlardnak helyet-
tesltdsdre.

e) Tdjekozt^t^ az aktudlis k6rddsekr6l 6s a javasolt m6dositrisokr6l a Newsletter kiadvdny iddn.
0 Tdjdkoztatds az ETO kiadvdnyok6l. amelyek tagjai nyelvein jelennek meg.
g) Utmutatds az ETO oszrdlyozds vagy keresds c6ljdra val6 felhaszndldsdra, beledrtve az infor-

matikusok k6pzes6t 6s az fj haszftil6k ds tanuldk csoporrjait.
h) Lehet6s6g biztositdsa az MRF jdv6beni fejlesztds€ben ial6 kiiaemfikdddsre vagy kezdem6-

nyez6sre.
i) Lehet6sdg nyijtdsa meghatdrozott szerz6dds alapjdn az MRF keret€ben elfogadott revizi6ban

javaslatok kidol gozdsdra.
j) Csatlakozds mds tagokhoz, beledrtve a felhaszndl6k klubjai kdzdtti infomrci6k 6s elkdpze-

l6sek cserdjdt.
k) Oktatdsi, k6pesit6si 6s mds segits6gnyrljtds.

IJgyvezet6 Bizotts6ga (Executive Committee) iizletszerf eszkdzttkkel Kvdnja
menedzselni az osztiilyoz6st 6s fejleszt6s6nek mechanizmus6t, 6s ez6rt az ETO kii-
zdsseg szolgdltatdsait kdlts6gt6rit6ses alapon tervezi. Az els6 kdt esztend6 kdlts6-
geit az alapit6 tagok kdlcsdndztek. A kds6bbi munkiikhoz hosszabb id6re tovdbbi
partnerek kdzremfkddds€vel sz6molnak.

Az UDC Consortium 6ltal szerkeszt6s alan 6lki Master Reference File minden
szakteriiletet lefed 6s kb. 60 000 osztrilyt tartalmaz (a f'tdbl'zatot 6s a segddtribld-
zatokat is bele6rtve). Alapja az angol ktizdpkiadris, amely 1985-ben jelent meg. Ezt
m6dositjft 6s kieg6szitik sz6leskdrfi vdlogatris alapjdn a krivetkez6k felhaszn6ld-
siival:
' - Minden revizi6t figyelembe vdve, ami az Ext. Corr. 10:1 (1980) 6ta az Ext-

Corr. 14:3-ig (1992) beztu6lag tiirtdnt: tdrl6sek, m6dosit6sok, 6thelyez6sek,
fj tdblizati r6szek.

- Kiegdszitdsek a legrijabb, nagyjdb6l k6zepes terjedelmf kiaddsokb6l: japrin
kdzepes kiadds (1984), magyar b6viten, rdviditett kiadris (1991), francia
kiizepes kiadds (1990).

- T6telek felvetele, amelyek a hierarchiriban a h'zagok kitd,lt6se miatt sziiks6-
gesek, 6s a kdzepes kiaddsok vdlogatri jelleg6b6l keletkeznek.

A k6s6'bbiekben az MRF szolgril alapul a tov6bbi revizi6s 6s fejleszt6si munkii-
latokhoz. Az MRF els6 viiltozata angol nyelvri, de k6s6bb mris nyelveken is kiala-
kithatd, ennek kdzzetelr.lehez engedelyez6s sziiks6ges."

" Babiczky Bdla: Ism€t a tizedes osztrlyoz{sr6l, - k6rd6jelekkel. = 115nturt Figyel6,33. 6vf.
1987 . 4. s?-.365-371. p.
- Babiczky B61a: Vriltozdsok a tizedes osztdlyozds helyzet€ben. = Kiinyvtitui Le.velez6(ap,

1993. 4. s2.34. p.
(H.2.) [Horvdth Zoltdnn6]: El6te{eszt6s az ETO fejleszt6sdrdl. = Kdnyvtdri Levelezdnap,
1993. 4. sz. 4. p.

- (Hdz6) [Horydth Zoltrnn6]: Van remdny az ETO tovdbbfejlesztdsdre? = Kdnyvtdri Leve-
lezd[ap, 1993. 72. s2.34. p.

- Horvrth Zoltdnn€: ETO €s tdrgysz6: ellentdt helyett egyiittmfkdd6st! = Kdnyv, kdnyvriir,
kdnyvtiiros, 1993. 22-28. p.
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4.4.7.6 Az ETO elterjed6se a viligon

Az ETO l6trejdtt6vel szinte egyidejrlleg - a biriilatok ellen6re * gyors nemzetktizi
sikert aratott. Rohamosan terjedt az eurdpai orsz6gokban, majd az amerikai (els6-
sorban a krizdp- 6s d6lamerikai) kontinensen, tovribbd Jap6nban 6s a Fitld tdbbi 16-
sz6n is. Az 1950-es 6vekt6l haszn6lata gyakorlatilag K6zEp- €s Kelet-Eur6pdban is
6ltal6noss6 vrilt. Szi{mos kdnyvtdr, dokumentdci6s 6s tdj6koztatdsi int6zm6ny nem-
csak alkalmazta, hanem korszer(sit6s6nek munkdlataiban is kdzremlikdddtt.

Az ETO+ 1968-ban a FID felm6r6sei szerint a vil6g 110 000 kcinyvtiiriiban 6s
trijdkoztatiisi int6zm6ny6ben haszndltrik. Mris felm6r6sek szerint az 1970-es 6vekben
teljes, krizepes 6s rdviditett kiaddsai tdbb mint hrisz nyelven jelentek meg folyama-
tosan. Ma a vilignak citvenn€l is tiibb orsz6g6ban alkalmazzf.&.. Mindez azt jelenti,'

hogy @ewey Tizedes Oszt6lyoz6sa mellett) a vilegon az ETO az egyik legelterjed-
tebb oszt6lyoz6si rendszer.

Az ETO volt az els6 olyan oszt6lyoz6si rendszer, amelyet tudatosan a nagy dllo-
miinyri kdnyvtdrak 6s a specirilis kiinyvtiiri, bibliogr6fiai 6s dokumenti4ci6s-informii-
ci6s ig6nyek kiel6gitds€re szdntak. Ennek 6rdekdben igyekeztek tdbldzatait min6l
r6szletez6bb6 tenni.

Az ETO nemzetkcizi haszniilatra sziint osztiilyoz6si 6-s informdci6keres6 mester-
s6ges nyelv gazdag fogalomtdnal, amely egyardnt haszn6lhat6 dokumentumok ren-
dezds6re, katal6gusok, bibliogrdfidk, refer6ld kiadviinyok, indexmfvek stb. cim-
anyagiinak csoportositiisi{ra. Haszndlata sz6mjelzeteinek adaptrikis6val g6pi infor-
m6ci6trirol6 6s -keres6 rendszerekben is megoldhat6. Az ETO a tudom6nyok 6s
ismeretek minden teriilet6re kiterjed6 (6s kitedesztbet6), szeryezett 6tfog6 osztdlyo-
ziisi rendszer. Nem v6letlen, hogy a vil6got egys6ges t6j6koztatiisi rendszerbe 6ssze-
fogni szrind6koz6 elk6pzel6sek iorrin sierepe mindig felvet6ddtt. igy pdldziul az
UNESCO UNISIST programja, illetve az SRC (Standard Reference Code), majd a
BSO (Broad System of Ordering) indexel6si 6s keres6si rendszerek kidolgozdsa kap-
csrin is. Mds k6rd6s, hogy az ilyen irdnyri javaslatok 6s munk6latok nem rcaliz6l6d-
tak, mert az ETO nem volt e c6lra iitalakitva.

Elterjedtsdge 6s sz6leskcirf hasznflata ellen6re a hatvanas 6vek vdg6t6l 6s f6k6nt
a hetvenes 6vek elej6n az ETO 6letkdpessegenek tekintetdben tdbb aggdly jelentke-

zett. Ebben az informiici6trirol6s 6s -keres6s korszerf technol6gidjdnak fejl6d6se
iiltal tdmasztott rij ig6nyek, dsszefon6dva az oszt{,lyozdselm6let megfontoliisaival'
jdtszottak ddntd szerepet. Mindezek egyre elke ilhetetlenebbe tettdk az ETO radi-
kdlis reformjdt, srruktrlrrij6nak ds jelzetel6si m6dszereinek korszerfisft6s6t, egyszer-
smind a m6dositott tebl{zatok publikrilis{nak fjjriszervez6sdt. A fejleszt6s sordn
nyilvrinval<ivii vdlt, hogy az ETO valamint a tlrgysz6Jegyzekek 6s az inform6ci6s
tezauruszok nem versenyt6rsak, hanem azonos c6lt szolgiiki, egym6st j6l kieg6szit6
inform6ci6keres6 nyelvek 6s m6dszerek. Nemcsak a benniik felhalmozddott fbgal-
mak haszn6lhat6k ktilcscinrisen, hanem, mint sz6mos tanulmiiny, kisdrlet 6s gyakor-
lati alkalmazr{s bizonyitja, a szisztematikus, hierarchikus osztdlyoz6si rendszerek
(igy az ETO is),6s a nyelvi informdcidkeres6ses integriilhat6 eljrir6sok, tovdbbd,
hogy az ETO adapti{lhat6 a szr{mitrig€pes rendszerekben val6 hasznilatra-'fdbl6z'a'
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tainak korszerfisit6se 6s kiaddsa sz6mit6g6pes feldolgoz6ssal pontosabbd 6s dinami-
kusabbd vrilhat. E feladat megolddsiira a FID 1992-t6l az ETO fejleszt6s6nek 6s
kiad6s6nak jog6t itruh4zta az UDC Consortiumra, amely az ETO (UDC) nernzet-
kdzi kiad6i tfrsuliisa. A szeruezet els6 l6p6sei kciziitt l6trehozta az ETO MRF-et
(Master Reference File), az 6rv6nyben l6v6 ETO szdmok sziimit6g6pes adatbrizisrit.
Ennek adaptdldsi munk6latai 1996-ban kezd6dtek meg Magyarorszdgon.

Osszefoglalis

A huszadik sztzad els6 fel6ben a tizenkilencedik szdzadi osztflyozdsi rendszerek
kritikdja, tov6bbfejlesztdse r6v6n - vagy fj osztrilyoziisekndleti elkdpzeldsek alap-
j6n - egy sor rlj oszt6lyozdsi rendszer jritt l6tre: Egyetemes Tizedes Oszt6lyoz6s,
Kett6spontos Oszt6lyoz6s, a Library of Congress szakrendszere, Bliss Bibliogrdfiai
Oszt6lyoz{sa stb. Kialakul az osztllyozdselmilet irodalma. A nyelvi eszkiizcikkel
ttirt6n6 informdcidkeres6si m6dszerek (tdrgyszdrendszerek, indexel6si m6dszerek,
tezauruszok stb.) bontakoznak ki. A 20. szdzad m6sodik fel6ben ezek a szdmit6-
g6pes adattr4rol6s lehet6sdgeinek hatiisdra tovdbbi fejl6ddst eredm6nyeznek.

4.4.8 A szovjet Kiinyvtiri-Bibliogrdfiai Osztilyozds

Az 1920-as 6vekben a volt Szovjenini6 j6n6h6ny kcinyvtiirdban haszndltdk miir az
Egyetemes Tizedes Osztiilyoziis orosz nyelvfi (a FID dltal nem jogositott) rdviditett
tdbl6zat6t. Az 1930-as 6vek v6g6n a kcizmfivel6ddsi kdnyvt6rak (tdmegkcinyvti4rak)
cdljrira k6sziilt az ETO rdviditett, Tropovszkij-f€le ritdolgozrisa. Ebben a trirsadalom-
tudomrinyok dl6n cirill nagybetrik hozziffrz€slvel iktattdk kdzbe a kommunizmusra,
a kommunista pdrtra es a kommunista ifjtisrigi szervezetre, a marxizmus klasszi-
kusainak mfveire stb. haszndlandd jelzeteket.

Az osztdlyozds meglehet6sen dttekintheteden helyzet6ben n6h6ny szovjet kcinyv-
tdrbarr az 1920-as 6vek v6g6t6l folytak kis6rletek marxistaleninista ideol6gi6n
alapul6 osztrilyoz6si rendszer kidolgozrisdra. A l6trehivott munkakriztissdgek, els6-
sorban a moszkvai Allami (Lenin) Kcinyvtdr, a leningrridi (szent pdtervdri) Szaltii-
kov-Scsedrin Kdnyvt6r 6s n6h6ny mds nagyobb kiinyvtiir keret€ben. Sziimottev6bb
munkiilatokhoz azonban csak 1938-ban kezdtek hozz6, de azt csak a mdsodik vildg-
hdborri v6ge ut6n tudtr4k folytatni.

Az ij osztdlyoz1si rendszer tervezetdt 1951-ben hoztrik nyilvdnossiigra, 6s be-
vont6k a legjelent6sebb szovjet kdnyvtiirakat. Engelsnek az anyag els6dlegess6ge
6s a tudat m6sodlagossdga mateialista elv6b6l kiindulva elsdsorban a tudomiiny-
csoportok tartalma 6s azok sorrendje kdriil folyt a vita. Az elsd tervezet sorrendj6-
ben a term6szettudomdnyok megeldztek a t6rsadalomtudom6nyokat:
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- A termdszet jelens6geivel foglalkozd tudomiinyok,
- A tirsadalom jelens6geit vizsgrfl6 tudomrinyok,
- A gondolkodris jelensdgeit vizsgdl6 tudom6nyok.

E hdrom nagy tudomdnycsoport el6 els6 helyre a marxizmus-leninizmust he-
lyezt6k, mint a val6s6g - szerintiik - valamennyi tdrvdnyszerfis6gdt 6s a jelens6gek
dtal6nos dsszefiiggdseit tanulm6nyoz6 tudomdnyt. A szakrendszer v6g€re pedig az
dltaldnos 6s vegyes mfivek csoportja keriilt.

A lefolyt vitd<on vdlemdnyek 6s ellenvdlemdnyek utdn a moszkvai Allami Kdnlv-
t6r vezetese mds sorrend mellett ddnttitt, abb6l a meggondolisb6l kifoly6lag, hogy
a szakrendszer 6l6n dll6 marxizmusleninizmus ne szakadjon el a t6rsadalomtudo-
m6nyok csoportjrit6l, hanem krizvetlentil utdna kdve&ezzdk. Ebben a m6sodik viilto-
zatban, melynek v6delmez6sdben 6s kds6bbi kidolgoz6sdban fdkdnt O. P. TESZLENKo
szerepe volt jelent6s, a sorrend a kdvetkez6kdppen alakult:

- marxizmus-leninizmus
- tdrsadalomtudomiinyok
- term6szettudomiinyok
- riltaldnos 6s vegyes mfivek

Ezt a sorrendet a f6hat6silgok is jrlv6hagytft, azonban toviibbi kritikdk nyom6n
rijra feliilvizsgriltrik a r6szleteiben kidolgozds alatt 6116 szakrendszert, 6s azt 6tdol-
goztdk. Ebben a harmadik varidci6ban - nyilvdnval6an politikai okokb6l - visz-
szadllitott6k az Engels iiltal felvrizolt tudomi{nyok kdziitti sorrendet, a r€szletezes
tekintetdben pedig f6k6nt a filoz6fus B. M. KEDRov akad6mikusnak a tudom6nyok
oszt6,lyoz6sdr6l 6s a kcinyvtiiri osztrflyoz6sr6l irt tanulmiinyait vettdk figyelembe.
Ezt a vflozatot 1959-ben hagytdk j6vd, 6s ebben a tudomdnyok sonendje a kdvet-
kez6k6ppen alakult:

- A term6szet 6s a t6rsadalom dltal6nos tdrvdnyeivel foglalkoz6 tudom6ny
(marxizmus-leninizmus)

- A term6szet tdru6nyeivel foglalkozd tudom6nyok
- Az embernek a term6szetre gyakorolt hatrisdval foglakozd tudomdnyok
- A t6rsadalom tiirv6nyeivel foglalkoz6 tudomdnyok
- Altakinos is vegyes mfvek.

A kor6bban kialakitott egyes szakteriiletek r6szletez6s6t felhaszndlva dolgozti&
ki 1959 ut6n a szovjet Konyvtriri-Bibliogrifiai Oszt6lyoz6s tdlbl6zatait.^"

" Teszlenko, O. P.: A szovjet kiinyvtrri osztiilyoziis tervezete. (Alepelvek €s f6bb osztdyok) =
Kdnyvtdri Tdjdkoztat6, 1955. l. sz. lEredeti: Szovjetszkaja Bibliografija, 1954.36. sz.]
- Kameneckaja, K. R.: A kdnyvtdri osztilyoz^ vitrs kdrdesei. = K<jnyvtriri T{jekoztat6,

1958. l. sz. [Eredeti: Szovjetszkaja Bibliografija, 1957. 45. sz.l
- Kedrov, B. M.: A kttnyvtdri osztdlyozis k€rd€s6hez. = Kdnyvtdri Figyel6, 1958. 10 s2.

[Eredeti: Szovjetszkaja Bibliografija, 1958. 51. sz.]
- J6vthagytdk a szovjet kiinyvtrri osztiilyozds f6 osztdlyait. = Kdryvtdri Figyel6, 1960. 4-6.

sz. [Eredeti: Szovjetszkaja Bibliografija, 1959. 3. (55.) sz.]
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1952 (t€rvezett) 1959 (idvdhagyott)

B
T

A

Marxizmusleninizmus

Termdszettudomdnyok dltaldban

Tdrsadalomtudomrnyok

TtirtdnelemtudomdnYok

Kdzgazdasdgtudomdnyok

Polirika

Jogtudomdny

Hadtudomdny

Tudomdny, kultira, nevel€s

Filozdfia, l€lektan

Nyelv 6s irodalom

M{vdszet
Vallds, ateizrnus

Term€szettudomdnyok

Fizikai-kdmiai tudomdnYok

Fdldtani 6s fdldrajzi tudomdnyok

Biol6giai tudomdnyok

Kommunista 6s munkdsPdft ok

OrvostudomdnY
Mez6gazdasrgi tudomrinYok

Mfszaki tudomdnYok

Altaldnos jellegf irodalom

Marxrzmus-leninizmus

Fizikai-matematikai tudomdnyok

Kemiai tudomdnyok

Fdldtani 6s fdl&ajzi tudomrnyok

Bioldgiai tudomdnyok

Mdszaki tudomi{nyok

B

A
E
x/H

t4
K
M
H
o
fl

P

c
T
v

n
P

c
T
v

u
q

lII
Iu
I

IO

fl.

o

ryE

Mez6gazdasdgi tudomdnyok

OrvostudomiinY dltaldban

Trrsadalomtudomdnyok 6ltaldban

Tdrt€nelem

KaizgazdasdgtudomdnYok

Allam- 6s.logtudomriny

Hadtudomdny
Tudomdny, kultira, nevel€s

Nyelv ds irodalom

Mfv€szet

Valliis, ateizmus

Filozdfia, ldlektan

Altaldnos jellegii irodalom

40. 6bru: A szovjet Kijnt\)tdrt-Bibtiogrdfr'4i Osztdlyozis f6osztdlyai ( 1952;1959)

Az osztdlyozfs m6dszertana szempontj,b6l vizsgillva a- szovjel Kdnyvtdri-Bib-

liogr6fiai Oszt6lyoz6st megiillapithat6, hogy az nagym6rt6tben.felhaszniilva a Tize-

deJ Osztelyozas ;etzetel6si m6dszereit, hierarchikus struktlir6jf, m6rsdkelten ana-

litikus-szintetikus lehet6s6gekkel rendelkez6 szakrendszer' Az tin6lldnak tekintett

iudom6nyok jeltil6s€re, mivel azok szdma nagyobb, hogysem-egyjegyfr szimielzet-

tel jetdh;6hlenn6nek, egy-egy cirill nagybetfit haszn6ltak fel' Az els6 tervezetben

u t6'orrtayot szama:O ftiititt uolt, az 1952.6vi vdltozatban ezt 20-ra csdkentettek'

v6giil az i959-ben elfogadott rendszerben a fdosztdlyok sz6ma 25lett'
' 
Az oszt6lyok, aloszirllyok jeldl6s &e a f6oszt6ly berfijele ut6n tizedes elv szerinti

szdmjelzetet iasznriltak. A roion szakteriiletek esetdben anal6g fel6pit6sre tdreked-

tek. A fdtdblfzatokban nem szerepl6 fogalmak kifejez6s6re lehet6s6get adtak a jel-

zetek kombin6l6sr4ra. Atvett6k a ;gedtdblfuatokban taldlhat6 kcizds alosztiisok hasz-

n61at6nak m6dszer6r, s6t kisebb rnddositdsokkal az ETO alosztdsainak jelcil6si m6dj6t
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is. P6ld6ul a formai alosztdsokat ̂ vir4jel nulla kezdetfi jelzettel, a fdldrajzi alosztd-
sokat zfu6jelbe helyezett szdmmal jeldltdk, ahol viligr6szek sz{rnjelzetei az FTO- .
val megegyeznek. A r6szletez6st azonban az orszdgok elnevezesdnek r6vidit6s6vel
oldottdk meg. Kidolgoztak a kdzd,s alosztdsok sordban cirill kisbetfikkel jeltilt so-
rozatokat is a t€mak6'r vil6gn6zeteinek, illetve tudomdnyos jelleg6nek jelcil6s6re.

Egyes osztiilyokban korldtozottan kdzds alosztdsok sorozatai is megtalilhat6k.
Az aloszt6sok t6bl6zataiban keriilt6k a ttilzott reszletezest, 6s rlltaliban egyszerfi-

sitett megoldiisokra tdrekedtek. A tdbldzatokat kiildnbtiz6 nagysdgrendf 6s tfpusti
kiinyvrirak c6ljdra - Cutter Kiterjeszthet6 Osztiilyozdsa hat6srira, vagy az ETO kii-
Itinbciz6 terjedelmf tdbl{zatai minttJlra - tiibbf6le terjedelemben dolgoztrik ki

A szovjet Ktinyvtriri-Bibliogr'fiar Oszlilyoz6s munk6lataib6l levonhat6 az a ta-
nulsdg is, hogy a tudom6nyok sokoldalf 6s sokiriinyri dsszefiiggeseit semmilyen
ideoldgiai megkdzelitdssel nem lehet egysikti, line6ris os^dlyozdsi struktfliban (6s
szakkatal6gusban) megnyugtat6 m6don tiikrcizni, 6s gyako ati okokb6l valahol ok-
vetlentil engedm6nyeket kell tenni az elmdleti kiivetelmdnyekbdl. A f6oszt6lyok,
oszt6lyok l6ncolatdt ott kell elmetszeni, a\ol az az alapelveknek a legkev6sb6 mond
ellent 6s megfelel a gyakorlati c6loknak is.

A szovjet Kcinyvriri-Bibliogrdfiai Oszt6lyoz6s haszn{l.atAr a kidolgozrisban rdszt-
vev6 kiinyvt6rakon kiviil n6h6ny mris nagyobb kiinyvtrir is dtvette. Sz6ba keriilt a
szovjet rendszer haszndlata a bolgiir kiinyvt6rakban is. Leforditottiik tdbl'zatft ne-
met nyelvre, 6s a volt NDK-ban egyes kcinyvtiirak kis6rletet tettek haszndlatiinak
bevezet6s6re. Magyarorszrigi alkalmaziisiira is tdrt6nt kezdem6nyez6s, de a magyar
kdnyvtiirak ennek egys6gesen ellen6lltak 6s az ETO haszniilata, valamint annak
tov6bbfejlesztdse mellett foglaltak dll6st.

A szovjet osztdlyozdsi rendszer kidolgozrisrival p6rhuzamosan a tudorniinyos
kiinyvtiirak 6s t6jdkoztatrisi intdzetek egy r6sze bekapcsol6dott a FID tevdkeny-
s6g6be, ezen beliil is az Egyetemes Tizedes Osztiiltozds^fejleszt€si munki4lataiba.
tg?3-ban megielent az ETO orosz nyelvd teljes kiadrisa'o - a tdrsadalomtudomd-
nyok valamint az irodalom 6s tiirtenelem t6bldzatainak kivdtel6vel -, majd 1.969 6s
1970 kitzdtt ennek miisodik kiaddsa (h6t tbllzatos 6s k€t index kdtetben).*' Ezzel
p6rhuzamosan 1964 6s 1968 kdztitt megjelent egy sor- s zakigazati specidlis tdblizat is.
Vdgiil pedig leforditott6k az ETO kcizdpkiadrisrit is."' Mig a tudomdnyos 6s mrlszaki
tdj6koztat6s terli.leten az ETO t6rh6dft6sa volt a jellemz6, rigy a kisebb kdzmfive-
l6ddsi kcinyvtiirak sokfeld megmaradtak az ETO kor6bbi, rdviditett, Troposzkij-f6le
6tdolgoziisa mellett. Ugyanakkor a szovjet Tudom6nyos Akad6mia Tudomdnyos
Tdj6koztat6si Int6zete (VINITI) €s h6l6zata egyidejfileg referdl6 foly6iratainak so-
rozataiban kitartoit a r6gebben haszndlatos fn. rubrikdtorok szerinti csoportosit6s
mellett.

* Universzal'naja Djeszaticsnaja Klasszifikacija. Instihrt Naucsnoj Informacii AkadEmii Nauk
(VINITI), Moszkva. 1963. (FID publ.371.), 18 kittet

" FID Dubl. 447
'" orosi koz6pkiadr{s 1969. (FID publ. 448.)
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4.5 dsszefoglal6s 6s kitekint6s

A kdnyvt6ri 6s bibliogr'fiai osztiilyoz6s ktizel k6t 6vezreden keresztiil az egyes kor-
szakok tudom6nyfelosztdsdt kdvette r6szben elm6leti megfontoldsok, rdszben gya-
korlati okok (ir6i tev6kenys6g, oktatiisi rendszer stb.) krivetkezm6nyek6nt. Igen
hosszrl id6re az arisztoteleszi filoz6fia hat6sa nyomta rt b6lyeg6t a tudom6nyfelosz-
t6sokra a kdz€pkorban, a humanizmus 6s a felvildgosodfs kordban is. A gyakorlati
megold6st a formrflis logika alapjr{n kialakitott hierarchikus osztdlyoz6si struknira
segitseg6vel tiikitztdk, €s a sorrendet betf- vagy szdmlelzotls,l (illetve betfi-sz6m
kombin6ci6val) rdgzitettdk. A tudom6nyos 6s technikai ismeretek gyors fejl6d6s6-
nek kiivetkezm6nyek6nt a 19. szdzad v€gdtfl mlnden kori4bbindl r6szletezdbb oszt6-
lyoz6si m6dszerek v6ltak sziiks6gess6 az egyes speci6lis t6rgyktircikkel kapcsolatos
inform6ci6k megtalfl6sr{ra. Az enumerativ vagy hierarchikus oszt6lyoz6si m6dsze-
rek alapjr{n egyre terjedelmesebb osztflyozlisi t{bl{zatokra lett volna sziiks6g. Az
osztilyozdsi tdbl{zatok b6vfthet6sdge csak struktfrtjdban 6s jelzetel6s6ben fj meg-
old6sokkal v6lt lehetdv6. A tizedes osztiilyozds jelzeteldse, a kiizds ismdrvek kiildn
tebldzatokba foglalisa 6s a jeb-€tek cisszekapcsol6sa vezetetl az analitikus-szinteti-
kus oszt6lyoz6si rendszerek kialakul6srihoz (pl.: ETO, Kett6spontos Osztrilyoz6s
stb.). Elvezetett a keres6 fogalmak nyelvi megfogalmazds6nak m6dszer6hez is a
tdrgysz6jegyzekek majd az informrici6s tezauruszok kialakft6s6val. Mindezzel p6r-
huzamosan a tudomiinyok 6s tudomdnydgak, valamint a technol6gidk komplexitr{-
s6nak 6s az interdiszciplinaritiis kialakulisrinak a kor6bbi oszt6lyozdsi rendszerek-
ben szokiisossii v6lt,,minden fogalomnak egy helyet" elvdt a tdbb szempont szerinti
besorol6s 6s visszakereshet6s6g elv6vel helyettesitette. Ez v6gul a prekoordin6lt
katal6gussorrend hely6re a posztkoordinrflt keres6st lehet6v6 tev6 rendszerek ir6-
ny6ba mozditotta el az osztfly oz6s hagyom6nyos m6dszereit.

Ezt a m6dszerv6ltiist az utols6 dtven 6vben kibontakozd osztrilyoz6selm6leti ku-
tat6sok tiimasztottdk al6, 6s ennek alapj6n vizsg6ltrik 6s vizsgdljdk feliil az egyete-
mes (tehdt minden tudomdnyra ds ismeretre kiterjedd) oszt{lyozisr rendszer/ek 6s
az egyes szaktertiletekre korl6tozva kialakitott speci6lis oszt6lyozdsi rendszerek
probl6mriit. Egyre ink6bb nyilvdnval6vii vrilik, hogy az informdci6keresds hat6-
konysdg6t egyreszt az 6tfog6 (egyetemes) osztdlyozdsi rendszerek, a hierarchikus
keres6st biztositri hagyom6nyos oszt6lyoziisi rendszerek is biztosidrik, mdsr6szt
azonban sziiks6ges a tdbbszemponli megkcizelitdsre alkalmas mell6rendel6 rend-
szerek kialakitdsa is. Nyilv6nval6, hogy a szisztematikus shuktfr6jf oszt6lyozi4si
rendszerekben val6 t:ijekoz6ddshoz a nyelvi megktizelitdsf bettlrendes tdrgymuta-
t6k sziiks6gesek, de a tirgysz6jegyz6kek, informdci6s tezeuruszok sem lehetnek meg
a fogalmak risszefiigg6seit feltrird hierarchikus fel6pit6sfi, vagy ezt grafikusan dbrii-
zo16 keres6 r6sz n6lkiil. Az egyes oszt6lyoz6si rendszerek kdzdtt a konkordanci6t,
az egyik rendszerb6l a mrlsikba va16 6tsz6ll6st szint6n lehet6v6 kell tennr.

Alapvet6 feltdtelnek tekinthet6, hogy a kiilcinfdle informrici6keresd nyelvek (hie-
rarchikus, tdbbfacett6s, analitikus-szintetikus oszt6lyozdsok), valamint a tfugysz6-
jegyz6kek 6s inform6ci6s tezauruszok kimunk6lSsa 6s szinten tartiisa folyamatos
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. 4.5 Osszefoglalts 6s kilekint€s

korszenjsitEssel megval6suljon, 6s azokat szdmit6g6pes adatt6rban lehessen hozz6-
f6rhet6v6 tenni a hasznrfl6k szdmdra.

Megdllapithatjuk, hogy a szisztematikus fel6pftdsf, analitikus vagy tdbbfacettds
osztdlyozdsi rendszerek, a tfugysz6jegyzek"* 6s inform6ci6s lezauruszok nem ver-
senytiirsak, hanem kdlcsdndsen kieg6szitik egymdst. Termeszetesnek 6rezziik to-
v6bb6, hogy az 6tfog6, egyetemes osztdlyoz6si redszer/ek @1.: UNISIST program,
BSO rendszer stb.) 6s az egyes tudomrinyok vagy tudom6nydgak specirilis osztdlyo-
z6si rendszerei egym6sra tdmaszkodhatnak, 6s az informdci6keres6sben kdlcsdnci-
sen seglthetik egym6st.

4.6 ld6rendi 6ftekint6s

i. e.2. ereT-red

i. e. 8. sz.

i. e.7. sz,

i, e, 54. sz.

i,, e.4. sz.

L e.4. sz.

i .  e .3 .  sz .

r. e.2, sz,

i. e. 1-i. u. 1. sz.

l sz.

1. sz.

2. sz.

3. sz.

3-5. sz.

5. sz.

Az egyiptomi Amenemope (Im-i-ipt) a vildg tdrgyainak 6s
jelens6geinek magyardzatdl dlftotta 6ssze lrrtrukci6iban

Akkdd vdrosfban L Szarg6n (Sarrukin) kirdly kdnyvttrat mikiidtetett

Ninive vdrosdban Asszurbanipal (Assur-bdD-apli) asszlr kirdly k6ryvtd-
rdban katal6gus kdsziilt

Ptat6n filoz6fiai mfveiben a tudomdnyok hdrmas feloszt{sdt adja

Xenokat€sz az ath6ni Akad€midn az oktat6st Plat6n tudomdnyfelosztd-
sdt kdvetve szervezte meg

Arisztoteldsz filozdfiai mfiveiben kibontotta a tudom{nyok felosztds6t

Kallimakhosz az alaxandriai kdnyvtdr (Muszeion) katal6gusiiban a mf-
veket tdmdjuk szerint csoportosftotta

Marcus'Terentius Varro a hrdomrnyokat Plat6n 6s Arisztoteldsz nyo-
mrn kilenc f6 csopoltba sorolta

PhildD (Philo Judens) m6dosftva Varro tudomdnyfelosztrsdt, az ismere-
teket hdt csoportba sorclta, ez a ,,septem artes liberales"

Gaius Plinius Secundus az ismereteket Natt rolis historiae... cimt
m(vdben rendszerezve fejtette ki

A kinai csdsz6ri kiinyvtdrban a Han dinasztia idejdn Lu sin a kdnyveket
h€t szakcsoportban sorolta fel

A r6mai birodalom kdnyvtdraiban rekonstruiilhatdan tiz szakcsoportban
lendeztdk el a kdn)rveket

Porphyrios Malchus kidolgozta a dichotomikus felosztdsi mddszert

A Knai csdszdri kiinyvtrrban Tsin Su ndgy fdosztdlyt alakitott ki

Martianus Minneus Felix Capella felelevenfte$e Phil6n tudomdnyfel-
osztdsdt, a ,,septem artes Liberales"-t
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4 A TUDoMANYFELoszTAsoN ALAPu-6 oszrALYozAsI RENDSZEREK T6RTENETE

6. sz.

6-'1. sz.

9. sz. eleje

9. sz. kdzepe

11. sz. eleje

11. sz. vege

12- sz. eleje

12. sz. ktizepe

13. sz. eleje

13. sz. eleje

13. sz. kcizePe

13. sz. kdzepe

13. sz. v6ge

13. sz. vdge

1,34'7

1456

1461

1415

1498

15-16. sz. iord.

1546

1548

1560

1583

1605

"1623

162',7
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Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus filoz6fiai mdveiben Adsztotel€sz

tudomiinyfelosztrs6t kdvette

Isidorus Sevilla enciklopedikus mfben foglalta dssze az 6kor 6s a korai

kdz€pkor ismereteit

A saint-riquieri kolostor kitnyvtdrdnak kataldgusa 831-b6l

A saint-galleni kolostor kiinyvtdrdnak els6 kataldgusa 850 kitriil

Avicenna (Abu Ali Ibn Szina) tudomiinyrendszerez€se

Radalfus Ardens tudomdnyfelosztiisa

Hugo de Saint-Victor dtvette Radalfus Ardens tudomdnyfelosztisdt

I 120 kdriil

A priifeningi kolostor kdnyvtdrdnak katal6gusa 1158-b6l

vincent de Beauvais (Vincentius Burgundus) IX ' Szt Lajos kirdly

kdnyvtdrosdnak tudomdn]'feloszt6sa

Richard de Foumival k6ziratdban a kiinyvtdri osztdlyozdssal kapcsola-

tos elkdpzeleseit ktizdlte

Aquin6i Szt. Tamds tudomdnyfeloszt6sa a Szmma Theologia c mldv€-

ben

Brunetto Latini tudom inyfelosztisa I*s livres du tesor c' mfveben

Roger Bacori tudom6nyrendszerezes€nek tervezete Cotnmunia natura-

lium c. fifvebe'l

A pririzsi Sorbonne kdnyvtdrdnak szakkatal6gusa 1 290 kitriil

A regensburgi St. Emmeran kolostor k6nyvtdrdnak szakrendszere

A Mediciek kdnyvtdrdnak leltddegyzeke

A saint-galleni kolostor ktinyvtdra mdsodik katal6gusdnak szakrendje

A Vatikin kdnyvtfudnak kataldgusa IV Sixtus idej6b6l

Aldus Manutius humanista nyomd6sz kiadviinyainak kiinyvjegyz6ke

A Bibliotheca Pandolfi niana katal6gusa

Robertus Stephanus Estienne nyomdai kiinyvjegyzekenek szakrendje

Gesner egyetemes bibliogrrifirijdnak (1545) kiegdszit6 szakrendes kiite-

t€nek osztdlyozdsi tendszere

Treffler konyve a kdnyvtdri osztdlyozdsr6l 6s ajelzetekr6l

De la Croix Du Maine k6ziratos j avaslata III' Henrik francia €s lengyel

kirdly l6tesitend6 kdnyvtiirdnak szakrendszer€re

Francis Bacon K/r &on;v v az isteni is embei tudowinyok fejlddisir6l c'

mdvdnek angol nyelv( megjelen6se

Francis Bacon mfv6nek b6vftett, latin nyelvinr'Clelenese De diSnitate

et augmerrtis scientiarum cififiel

Naude els6 szakrends zerc az Ailvis pour dresser une bibliothAque a'

mfvdben



' 4.6 Iddrendi dttekint6s

1643 Naud6 m{sodik szakrendszere a Bibliotheca Cordesiana nyomtatott ka-

tal6gusiiban

165l Hobbes tudomdnyoszt{lyoz{sa laviathan c. m'dveben

1653 Apdczai Csere Jdnos tudomdnyfelosztiisa a Ma gyar Encyclopaedia c.

mfv€ben

1,664 Hottinget kdnyvtdri szakretdszete a Bibliothecarius qu4dripartitus c

mriv6ben

1669 Lomeir De bibliothecit... c. munkdjdban az enciklop€dikus mfvek sz6-

mdra kiildn csoPortot j avasolt

1678 Gamier szalcendszere a pdrizsi jezsuita kolldgium kttnyvtdrdnak katal6-

gusdban

16'79 Boulliaud (Boullialdus) szakrendszere

1691-1693 Leibniz szakrendszere a wofenbiitteli hercegi kdnyvtdr katal6gusdban

1693 Cl€ment szakrendszere a Bibliotheca Telleriana katal6gusdban

1706 Marchand els6 szakrendszere kdnyvtdri kataldgus szdmara

l7O9 Marchand m6sodik szakrendszere kdn]'vtdri katal6gus szdrn6ra

1711-1761 Martink<inyvkeresked6ikataldgusainakszakrendszere

1718 Leibniz kdnyvtiri szakrendszerdnek kifejtEse ldea bibliothecoe publi'

cde-.. c. Poszhrmusz mfiv€ben

1750-1755 Franckeels6kdnyvtiiriszalrendszete

1751 A nagy francia enciklopddia megjelendse D'Alembert tudomdnyfelosz-

tdsdnak alkalmazdsrval

l'1'74 Detis Grundriss der Bibliogtaphie und Bticherkunde c kdnyvt'rta

mfv6nek megielendse osztiilyozdsi rendszere kdzl€sdvel

1775-l'I'17 Francke miisodik szakrendszere a drezdai k<jnyvtdr hdt kdtetes katal6-

gusdban

1't'16 Bantiis-KamenszkijDenotiti1librorum...c.ajdnldbibliogrdfidjdnak
szakrendszere

l'17'1-1718 Dents Einleitung in die Bttu:herkunde c.kiinyvtdrtani mtivdnek megjele-

n€se osztdlyoziisi rendszere tijabb kdzl6sdvel

1793 Az Allgemeines Repertorium del Literatur megielen€se Schiiiz 6s

Hufeland szakrendszerdvel

l'796 Antonovszkij szakrendszere a szentpdtervdri cfti kdnyvtdrban

1800 Sz6ch€nyi Ferenc nagycenki kitnyvtdra ryomtatott katal6gusdnak szak-

rendes rdsz6ben a b6csi Denis osztdlyoziisiit haszniilta

1801 A francia Parent kdnyvtdrtani munkdjfban kdzdlte osztiilyoz{si rend-

szerel

Peignot bibliogrrifi tijdnak szakrendszere1802
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4 A TUDOMANYFELOSZTASON ALAPULO OSZTALYOZAST RENDSZEREK TdRTENETE

1806

t808

1810

l 8 l 2

1812-1814

1816

l 8 l 7

1821

1829

1830

1833

1834

1834

l84 l

1843

1848

1851-1855

1852

1856

1865-1890

1869-187s

1870

1871

1871-1878

Demidov orcsz term6szettudds sajdt kdnyvtdra sz6mdra dolgozott ki

egy osztdlyozdsi rendszert

A szentp€tervdri cfti kdnyvtirban Olenin keszitett szakrendszert

Brulet bibliogrtfidj dnak szakrendszere

A kurrens francia nemzeti bibliogrdfia induldsa 6s szakrcndszere

A Handbuch det deutschen Literutur megselendse Ersch szakrendsze-

r€vel

Bentham filoz6fus tudomdnyrendszerez€se

Hegel tudomdnyrendszerezese

A Hinichs-f€le kurrens kdnyvkeresked6i bibliogrdfia cdljdra Thum

dolgozott ki szakendszert

Meg.ielent Schrcttinger ki,Dyvt'rtani kdzikdnyv€ben az {n 
"miincheni

szakrendszer"

Comte tudomdnyrendszerez6se

Bolyai Farkas tudomdnylendszerez6se

Amp6re tudomiinYrendszerez6se

A kazrni egyetem kttnyvtdrdnak szakrendszerdt Fojgt kdszitette el

Az Orosz Tudomdnyos Akaddmia kdnyvtdrdnak szakrendszerdt Baer

1835 6s 1841 kitzdtt alakitotta ki

Stuart Mill angol filoz6fus tudomdnyosztdlyoz{sa Slstetn of Logic c'

mfv6ben

Mdtray Gdbor, a Szdch€nyi Kdnyvtfu dre magyarra forditotta a miin-

cheni szakendszert

A p6rizsi egyetem kiinyvtdrdban Lebas ij osztdlyozdsi rendszert dolgo-

zott ki

A hesseni nagyherceg kdnyvtdrdban Schleiermacher dolgozott ki szak-

rendszert

Shurtleff Bostonban megjelent munkdjdban a tizedes sziimok haszn'la-

tdtjavasolta a kdnyvtdri osztdlyozds cdljdra

A Mag]i ar Tudomdnyos Akad6mia ktinyvtdri szakrendszerdnek kiala-

kitfsa

A Nemzeti M(zeum Szdch€nyi Kdnyvtdrdban a miincheni szakrendszer

adaptdlds6val ij szakkatal6gust kdszftettek

A St. Louis School Library szdmrira Hanis dolgozott ki szakrendszert

Battezzati Nuova Sistem di Catalogo Bibliografico Generale cimmel

publik6lta szakrendszeret

Schwartz a new yorki tanoncktinyvtdrban kialakitotta "mnemonikus
osztrilYozdsdt 

'
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4.6 Iddrendi rttekint€s

1973-1,8'15 Dewey az amhersti koll€gium kdnyvtdrdban kidolgozta Tizedes Oszt6-
lyozdsdnak els6 viiltozatiit

1873-1882 Engelstdbbmiiv6benvdzoltatudomdnyosztdlyozdsialapelveit

18'76 De\'/ey Classirtcaion and Subject Indo.... cimen publikdlta Tizedes
Osztilyoz{sit

18'76 A magyar Orszdggyflesi Kdnyvtdr elsd katal6gusdban a hallei egyetem
kdnyvtdrdnak szakrendszerdt kdvette

1876 A pesti Egyetemi Kdnyvtdrban ij szakrendszert alakitottak ki

1879 Hartwig publikrilta a hallei egyetem kdnyvtdra szdmdra kidolgozott
szakrendszerete ezetet

1819 Schwartz kdzz6tette els6 szakrendszer6t a Library of Joumal hasdbjain

1882 Schwartz A Mnemonic System of Classificalro, cfmen kiadta dtdolgo-
zott szakrendszer€t

1885 Dewey Tizedes Osztiilyozrisdnak mdsodik, bdvitett kiaddsa

1888 Hartwjg szakrendszere megielent a hallei egyetemi kdnyvtdr nyomtatott
kata16gusdban

l89l-1893 Cntter Erpansive ClassiJication clrnenpnblikdlta rendszere els6 hat tiib-
Iez 6t

1893 Mandello Glula felhivta Paul Otlet ligyelmdt Dewey Tizedes Osztdlyo-
zdsera

1894 Otlet 6s La Fontaine megalapitottiik Briisszelben a Bibliogrdfiai Intd-
zetet (lIB)

1895 Az els6 nemzetk6zi bibliogrdfiai kongresszus Briisszelben

1895 Quinn 6s Brown ismertettEk szakendszeriiket a The Library folydirat-
ban

1896 Brown kiadta els6 szakrendszer€t Adjustoble Clossificotion cimen

1896-1911 Cutter Expansive Classification hetedik tdblizat6nak publikrilisa W. P.
Cutter gondozdsdban

1897 A mdsodik nemzetkdzi bibliogrrifiai kongresszus Briisszelben

1898 Brown kdzikdnyv6nek megielenese osztiilyoz'sl tSbl{zatai.r'al

1899 1920 A washingtoni Library of Congress fj szak.endszerenek kidolgozdsa 6s
a tiiblilzatok els6 sorozalinat publikdlisa

1900 Szab6 Ervin a Kcjzgazdasigi Szemle bibliogriifiai rovatdban 6s a buda-
pesti Kereskedelmi €s Iparkamara kdnyvtiiriiban bevezette Dewey
Tizedes Osztiilyozlisiinak haszniilatiit

1902 A budapesti Kereskedelmi 6s Iparkamara kiinyvtiiriinak nyomtatott
kataldgusa tizedes jelzetekkel jelent meg

1906 Brown mdsodik szakrendszerdnek a Subject Classification tiiblrzatdnak
megjelen6se

1 6 1



4 A TUDoMANyFELoszrAsoN ALAPUL.d oszrALYdzAsI RENDSZEREK TdRTENETE

1907-1908 A Tizedes Osztdlyozds briisszeli dtdolgozds,nak els6 teljes publik6ldsa

francia nyelven

1910 Bliss a Library Joumalban ismenette osztdlyoz6si rendszer6t

1gl2 Szab6 Ervin kiadta a budapesti Fdvdrosi Kiinyvt& haszndlatdra magyar

nyelven 6tdolgozott tizedes oszt6lyozdsdt

1913 Mdday Pdl a Tizedes Osztdlyozds dtalakitdsdra vonatkoz6 reformjavas-
latot kdzdlt a Zentralblatt fiir Bibliothekswesen hasdbjaiu

1916 A budapesti Kereskedelmi Mdzeum kiinyvtdra rdt€rt a Tizedes Osztd-

lyozds haszndlatdra

1923 Kdpldny G6za a Technol6giai 6s Anyagvizsgdl6 Intdzet kdnyvt&dban

bevezette az Egyetemes Tizedes Osztdlyozds haszniilat6t

1925-1932 RanganathankidolgoztaKett6spontososztdlyozdsdt

9n-D33 Az Egyetemes Tizedes Osztdlyozds mdsodik teues kiaddsdnak megiele-

n€se francia nYelven

1g2g Bliss kdnyve ?t e OrSanisation of Krcwledge and the System of the

Science cfmen publikrlta osztdlyozdsi rendszerdnek filoz6fiai alapjait

Ig29 Eppelsheimer publiktilta ,,tdrgyi katal6gusdnak ' teNezetet

1931 Trebst publikrilta ,,analitikus kataldgus6nak" tervezetet

1933 Bliss The Organisatioh of Kttowledge in Libralier clmen kifejtette

kitnyltdri osztdlyozlisi rendszer€nek alapelveit

1933 Ranganathan kiadta a Colon Classification tdbldzatdt (1' kiad{s)

1934-1953 Az Egyetemes Tizedes Osztdlyozds 3 nemzetkdzi teljes kiaddsa nemet

nyelven jelent meg

1 935 Bliss System of Bibliographic Classirt'catiott cimel publikdlta osztd-

lyozdsi tdbldzatait (1. kiadds)

1936 A Szdchdnyi Kitnyvtdr bevezette azEgyetenes Tizedes Osztdlyozds

haszndlatdt

1931 A Nemze&dzi Bibliogrdfiai Int6zet (IIB) Nernzetkdzi Dokumentiici6s

Szdvetsdggd (FID) szervez6dittt, majd sz6khelydt Belgiumb6l Hollan-

didba helyezte 6t

1938 Fangarldfh^nProleSomenatoLibr4ryCk)ssificationcir.Jlenpdblik6lt^
osztilyozdselmdleti tanulmdnyait

lg3g Ranganathan osztdlyozdsi rendszerdnek m'sodik kiaddsa

1946-1941 A kurrens Magyar Nemzeti Bibliogrdfia, illetve a Magyar Foly6iratok

Repert6riuma cimanyagdt elkezdte ETO jelzetekkel kdzdlni

1946-1958 A moszkvai Albmi (Lenin) Kttnyvtdr irdnyltdsdval fj szovjet kitnyv-

tdri-bibliogdfiai osztdlyozdst dolgoztak ki ds vitattak meg

lg41 Magyarorsz6g tijra felvette a kapcsolatot a FID-del A FID Kitzgydle-

sen Bemben az Orszdgos Dokumentdci6s Kiizpollt rdszdr6l Kdpldny

Gdza 6s N6meth B6la vettek rdszt
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1949 A FID meginditotta az ETO kiegdsziteseit es mddositdsait fdl6venk6nt,
majd dvenkdnt kdzl6 kiadvdnysorozat6t

1950-1955 Az ETO magyar nyelvfi rijviditett tdbl6zatai sokszorositdsban n6gy
kiadrisban jelentek meg

1952 Az rij szovjet Kttnyvtlfui-Bibliogdfiai Osztdlyoziis tervezetdnek publi-
kdldsa 6s vitdja a szovjet kdnyvtdrakban

195'l Ranganathan osztdlyozdsi rendszerdnek dt6dik kiaddsa

1958 Az ETO magyar nyelvf rdviditett kiadrsa nyomtatdsban jelent meg az
OSZK ki adviiny sorozatiiban

1959 A szovjet Kdnyvtdri-Bibliogrdfiai Osztdlyoziis megjelenese

1959 A szovjet tudomrinyos tdj6koztatdsi int€zetek bekapcsolddtak a FID
munkdjrba 6s az ETO fejlesztds6be

1960 Ranganathan oszt6lyozdsi rendszerdnek hatodik kiaddsa

1964 A szovjet tudomdnyos tdj6koztatdsi intdzm6nyek 6s kdnyvtdrak dtdrtek
az ETO haszniilatiim

1965 Megjelent Dewey Tizedes Osztdlyozdsdnak tizenhetedik kiaddsa

1966 Az ETO magyar nyelvd rdvjdfrett rdbliata lFlD publ. 389.) szabvdny-
kdnt jelent meg

1966 Az ETO kiegdszit€seit €s m6dositdsait magyar fordltiisban is publikil-
tdk (FID publ. 428.)

1968 Megjelent a FID ETO szabiilyzatdnak negyedik kiad{sa (FID publ.
429.)

1968-1972 Magyar nyelven megjelent az ETO teljes kiaddsa 42 kdtetben (FID
publ.390.)

1969-1970 Orosz nyelven megjelent az ETO teljes kiaddsa h6t kdtetben (FID publ.
44'7.)

1974-1,992 Az ETO magyar nyelv( teljes tdbldzatainak korszerfsitett kdtetei miiso-
dik, ill. harmadik kiadrsbanjelentek meg

1977-1918 Az ETO magyar nyelvf rdviditett tdbldzata korszerfsitett formiiban
jelent meg (FID publ. 555.)

19'79 Dewey Tizedes Osztrilyozrisrinak tizenkilencedik kiaddsa

1990 A,magyat KiegdszftAsek y's m6dosittisok az ETO-hoz (FlD prbl. 428.) a
13:3 szrmmal megsztint

1990-1991 Megjelent magyar nyelven az ETO kiiz6pkiadrsdhoz kdzelitd tij tdbli-
zat (FID publ. 691.), mely anyagdt az Ext. Corr. l3:3. kdtetdvel ziirta

l99l Az ETO revizi6s bizottsdgainak mdkdd€s€t a FID besziintette, 6s az
ETO kiadrisdval 6s korszer(sftdsdvel kapcsolatos jogokat 6s feladatokat
dtruh{zta a UDC Consortiumra

1992 Az UDC Consortium megkezdte mfkddds€t €s kiizzdtette c€lkitdzeseit,
terveit
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5 A NyELvEszETt IRANYZAT rfpvlsrlSl
,.t ,,j

A hagyom6nyos, a tudom6nyok logikai eszkdziikkel tdrt6nd feltirisit c6lul tfrz6

rends'zerek mlllett mrir a mri!1gzriza{ban megjelentek, 09 q hgqze{!\ vazaS-bjtll.tg-
jedlgk el a term6szetes nyelvi alapokon nyugv6 informdci6keres6 nyel19\ -(v' 6'

i.i.2 fejezet). nls6dleges c6-lj-uklr felh4szndldbardt osztdlyozzisi re4dszgrek kiQglgg

z6sa voit, mety eteinte nzaiSlag iG.mgi,.tes nyelvhez hasonlti keresdsilechnikdk

kifejleszr6sdbin nyilv6nuit 4eg Ilyen eljiirdsok a tiirgyszavas rerdszerek' melyek

elterjedsdgtiket tekintve ; hierarchikus rendszerek utr{n a m6sodik helyen 6llnak' s

hasznatoiielszem!4gilllet nqzyg -v.qliszinfileg elsdk' A k6s6bbi rendszerek kialaku-

l6s6nak el6f;lt6tele i sz6mit6gdpes technikiik 6s az ij oszt6lyoz6selm6leti felfog6-

sok messziiletdse volt (indexek, tezaurusz, szintaktikus nyelvek)'

ErdJkes megemlit eni, hogy az it6nyzat egyik legielent6sebb elm6leti felismer6se
- miszerint a telm6szetS! 4y-e-lYcKbPZ Lasqaltl4n 4z ipforgr{cailq1es6 4y9!yqkr!e\-!q
van morfol6gi6ja, wemantik6ja 6s szintaxisa,-.s ezek egyiittese alkgtja I r9n{s1{--

az analitikuslszintetikus, a facett6i rendsze-tifejieszt6je, Ranganathan nevdhez fti-

z6d\k. Ez a megdllapitris az addig szinte alig v6ltoz6, mozg6 nyelveszeti irinyzatot

hihetetlen fejtOOesnet inditotta. Eredmdnyek6ppen jtittek l6tre -az 6rtelmi dssze-

ftigg6seket kifejezni k6pes, de az eredeti sztiveg kontextusiit6l fiiggetlen tezauru-

.r3[, -u.iO 
" 

{ont"*turt is drz6 szintaxisok. Tgh,it az ilform6ci6keres6 nyelvek

tlatatutataUan, hasonl6an a hagyomi4nyos oszi6lyoz6si rendizerekhez' -tiliggtql
mesfisvelhetdk a feil6dds iillomisai: tifugyszavas osztly ozds - informiici6keres6

;#ntft;il:.tri"ii."t. i"*a,rr Tiboriregfogdlmazhsa szerint: ,,I'rindegrik fej-
tOOesi fazis timunta eg6iz sor hasznos mddszert, megoldr{st a riikrivetkez6 szdm6-

ra. A tiirgyszavas oszt6l-yoz6s csir6j6ban hordozza azokat a szemantikai megold6so-

tat, ume"lyet majO a tdzauruszokban teljes pomp6val bontakoznak ki A t6zauruszok

u i"fa"ioi szerei6nek hangsrilyozdsdvil el'dkdszitik a talajt a szintaktikai nyelvek

sz6m6ra."^' F,zt ifejl6d6si sorrendet kcivediik e fejezeten beltil is'

5.1 A tdrgyszavas osztelyoziis 6s a tirgysz6katal6gusok '  l-1,-U

A tiirgyszavas osztdlygqris q do\qmqnlqm tartalm6nak leirrisiira a termdszetes nyelv

"" 9ffi9Vo19 ""4,yuit,'sz6osizet6ieleii 
hiiznatla. A rendszerben az oszt6lyoz6i fogal-

-tk {gJ-lqd.tql,{q-gCetlenek, ktizdtttik 6rtelmi cisszeftgg6sek nem' vagy csak esetle-

" Horvdth Tibor: ,,Egy tdrzsnek az iiga". Ismereiszervez6s 6s szintaxis Kandiddtusi &tekez6s'
Bp.  1988.  112.  P.



5.1 A titgyszavas os zt|f,yozds 6s ̂  tdtgysz6kataldgusok

gesen vannak. T,ehr4t a,t6rgyszavas osddlyoz6s- f6bb,jellemzdit tekillv" it"l6bSl'mell6rendeld 
oszrriiyozisi rendszer. Az ilyin eljrirrisokban lehet6sdg van a fogalmak

;Cffi;G;okisara. ullamint a keres6k€phez igazftdsdra a visszakeresds so-

rdn (posztkoordin6cid). Igv u qn-";i bi'tosita4l!413 3 lqgbs empollti fiisla-

ft 
*reffi" tria"E"ir#'ro!uto-''"*"26s i szintje s J[6Tv' .

A t6rgy!?4.Yqlqszt41yoro, u,*ii-nzltat6s6giit, v6ltoztathatqq4g{t €9 tgileszthetG
s6e6t tekintve-rendkiviil rugalm4tN"ne"eg "em:if 

t1p9{tiy"t"i'i iiiildmanvok' a

val6siig stb. v6ltoziisait, s kQ1nyeljn !941i az !nl9rd1!zcipt1lr,4+ terriletek informd-

"ffithirffi;ilt,E "tnef 
gvuttan problerndt otcoz Az rij fogalmak

sziilte keletkez6siittet egyia6bei uJpith?dk a rendszerbe 
'Term6szeies m6don

tggr;oi;;f rt;;;io[ e, u?na.r., ti.szeteteleb6l addd6 ig€nvekh-ez' Lexikai egvsd-

fr a feltrlrds 6s a keresds ldnyegdb6l kovetkezden gyakran kiilitnbttzd mdndkben

ioeci6lisak. ds nem ritkdn dtfeddek."y";-iiirgr;;;; 
inlot e.iot 

"t 
.o nvelvekben a kiiltinbtiz6 mdlysdgfi' r6szlete-

zdsF szakiertiletek fogalmai azonos szinten' egymdssal mellerendeld viszonyban

uann'of .Tegitsegiit[i] 3.meIs6gbeli 
rugalmassdg nem br ztosithato-'

A ttugyszavas osztatyozasnak is. h-usonGan a tcibbi osztrilyozdsi rendszerhez'

hfuas feb-aaelfetdr6s' !i1rol6, vjsszakqres=6s) van'

1. Tdrgyszavaival leirja a dokurnentumok lenyeges tartalmi ismertet6jegyeit'

;' fiffii;;t#i-t.*ir,a'-za a tdroldsi [gcgJd'q (pl katalogus) szerke-

;a1a"@..-lr;utt"katal6gusc6dulik-ai6i-Evslavakbeiiiiend 
j6ben

so44lgznak tgy u ,*u'rnu*i- tltlti at nyelvi alaijukban a2onos eldmek

ijsszekeriilhetnek, n"tu" u .o=tin ie.ajl Ar.m.*"..t c6aulii gyakran siet-

;atai"frNaZ tr{j6koz6dni, ha egy-egv tr{rgysz6 kiiltinbdz6 fontossdgri' vo-

nu*ore.,: kapcsolatokkal rtniekezJ'isrieret"tet kdpvisel P6lddul a statisztika

s-,ona taranat.lut a statisztika elm6let6vel foglalkoz6 m(veket, 6s egyes szak-

.o,irr,ltakkuf"- n6pess6gi, mez6gazdas6gi' ktinyvtr4ri stb - egyiitt a statisztikai

alkalmaz6sokat, s6i olyan szintagmds kapcsolatokat.is' melyek egdszen miis tu-

O"-i"y,-"f"i"i* jelolnek, pl. itatisztiku" mechanika' matematikai statisztika

.tU e "ttotercny visszakeres6^s 6rdek6ben a hasonld esetek elkeriil6se alapvet6'

ijiv". t"tO.r* kell kialakitani, mely a mell6rendel6 szerkezetben is j6l tagol'

6si fogalmilag val6ban egy 
"topottUu 

tartoz6' egyertelmfien jellemzett doku-

mentumokat gyfijti egY helYre'
3.;;;,;"k.drb"6::i.:.:1fl "J;".#ff ";5lt"t'#";:'J"li?i:,irT,ffi

zetiikben hasonlitanruk t(el
Gt 

"horott 
doku-"ntumkdpek kiinnyeddn alakithat6k, felhaszn6lhat6k legyenek

a orofilszerkeszt6s folyamatr{ban (v tt 3 i'2 )'

A tgr-gyg4yqs ,qq4zilloz.isnril fenn6ll a vesz6ly' hogy nem. rigy fogalmaz' nem

olyan szfr has)nril. mint az olvas<ik nagy tttbbsdge' vagf,egV adollllvas<i' s miir kis

liirti"i,eg.'"e" is fdlrevezethet. E!n!i ilke*!1"-"*l:P::::11:,:1',?,.'"'?,*:
;i es ;:t!* \qy;,!!Ittq"veit, mtna az iltato rendszert valamennvi-1i -zletre liler-
p9a.t:Zal!4lP"_4.
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5 A Nr'EI-vEszEn RANYZAT KBPVISELOI

A tdrsvszavaz(i s hairom megolddssal tiirtdnhet:
T. ,q*targy*runutai a sztivigbdl emetjiik ki. i vdltolatlanul vagy alaktani viiltozd-

sou<i-Cpititit< ue dr osztilyozzisi rendszerbe.

Ot dszavakai a sZii-egbdl emeljiik ki, ile ezekg a? osztdlyozdsi re4dszelbg4 3q9-
nos fogalmaijEl6ld, Zlm inas megneveziqsA-Lillgp! targvqzavakr-a- criadljii*., ha

a
'O' e jellemezziit q sZa-

bdlvozott alakban a rendszerbe lllesztluK.
Ha a tdrgysZan-ak kiv-dlaazadsdkd;6;m:iely sz6 felhaszndlhat6, s nincs el6re ki-

dolgozott szatdrunk, *k* t-lod ,ri!gy:g!!-!roi beszdliink. Termdszetesen enn6l

az elj6rrisn6l is szabvrinyoirt6[lllFbanleriilnekT szavak a rendszerbe'
Iia a t6rgysz6 meghatdrozdsakor sz6trid, meghakirozott szdk€szletet, vagyis t6rgy-

sz6jegyz6kJi haszn 6\nk, akkor krjt dtt tdr gv s zav azdsrdl besz6iiink.
Air4rgyszavas osztdlyozdsnak mint eredmenyes keres6si elj6rr4snak komoly nem-

zetkiizi elismer6se az els6 cranfieldi lelent6s (1962), melyben az egyes osztdlyoz{si

rendszerek hat6konys6g6t hasonlitottdk rissze. A kis6rletben r6sztvev6 rendszerek

azUlO, egy facettis rendszer, a hivatkoz6s n6lkiili trirgysz6katal6gus 6s a szint6n

t6rgyszava; UNITERM. Legeredm€nyesebbnek a k6t tiirgyszavas eljdrris bizonyult'

HaiLnlS ktivetkeztet6sre jutott az fn. m6sodik cranfieldi jelentds (1966) is, mely

leghat6konyabbnak, hasonl6an az el6z6hoz, az egytagi kifejez6seket hasznril6 ter-

mZszetes nyelvf, majd a szinonimrikat iisszevon6 term6szetes nyelvfi, valamint a

szrivesszavakat felhaszn6l6 szint6n termdszetes nyelvtl rendszert taliilta'

5.1.1A!iIsyt=0!Lcb4!t

A t6revsz6 a dokumentum, informdciti ldnyegdnek, esetleg egy-egy je!9mz6j6re\

leiias;ii-dtatmas tOmtir, egydrrdftf, s;aUtzinyoifioii. termdszetes nyelven alapul6

kiieiez6s.

' 
Mi lehet tdrgysz6?

- tudomdnyszakok, diszciplinrik nevei, pl. atomfizika, irodalomtd 6net stb'
- tudomiinyos elmdletek nevei, pl. relativitdselm6let, vezet6selmdlet stb'
- tudom6nyos iskolik vagy ir6nyzatok nevei, pl renesziinsz, statisztikai ir6ny-

zat stb.
- tudomiinyos probl6milk, elj6r6sok, gyakorlati alkalmaziisok nevei, pl hat6ro-

zatlans6gi rel:ici6, gazd6lkodiis stb.
- tudomiinyos- 6s szakkifejez6sek, pl. ktil6, esszd stb'
- objektumok, 6l6l6nyek, dolgok nevei, pl. ktinyv, kutya, olvas6k stb'
- folyamatok, tiirt6n6sek nevei, pl. vdltozds, sziiletds stb.
- tudomdnyos m6dszerek megnevez6sei, pl. kisdrlet, modellez6s stb'
- tartalmi is formai tulajdons6gok megnevez6sei, pl' kem6nys6g, bibliogrdfia

stb.
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5 1 A tdrgyszavas os zt lyozis es atsxlysz6katal6gusok

_int6zm6nyek,szervezetek,testiileteknevei,pl.Somogyi-ktinyvt6r,Magyar
TudomrinYos Akad6mia stb'

- ;;;;;;'4""""i. pl. trianoni bekektitds' honfoglalds stb'

- iora*lti n*.t. pl. Duna, H6dmez6vds6rhely stb'

-;";.#;il;ft;JniJe, ioe'''u'ok nevei' pl' 1e84' K6&ir-korszak stb
_ szem6lvnevek, alkotrisot ctmer, pl. N6meth L6szl6, J6zsef 6s testv6rei stb'

- tori.m..t ttiuiOit6sek' pI IFLA' KFKI stb'

s.l.1.1 A tarsysz6alkot4g !94a!mi kity9tel.!-'Jrye'

I t,i,9r,,,"1. -i, :f : 5r':"T::*:iliJ:ti:,ii1Y;t"","H111 .x,1:'Til'':H&;L;
formdcitl stb. tqn all!4qa4- e'-lqtzel

ffi;t 4qq-;r. .ri""ti . art"rau* u'dok ut"ntu-ok tag'* ltjtl:T, :tbbldrgvszot

i;iffi*.,n".#i;1'*w*rru;:*:3*?::#i:#i''Jtlii?fr"i1":'1fr :
rn4t is c6lszerfi kifejezni'

:Hru#,**"nl*iii*?r;li;j',r31}3fl F,iiffirxi;xrr
den al[alommal eiliell ddnteni, ht

l##ii#*;t*i:*'ri#,"l'#"'ff "-,',1*"#T:;x:*#:i':"":ff1
a kdvetkez6ket irja:

JlJrfi$Hff "; ::il, J *ft"iJ,,?":i"i,r'i#' :i::"ffiiT'J:;#5'i"l;
"I."-,^.i.arr"euuurtirtinresinl-aif, 

ur"eri[rnm;'],1;H'ffi ff f#';
alatt keresne a kdnyvet' ezefi rz <

ffi;;;iil'kil";*'l-'l:,Tll""'r,"li#ff :,1i""-ilt:lYliJg:f#'i#;
lfl'l'illffi ;f fl.:.LTJ'itrf iffi #;a;;s*k dijnteni, 6s kiarakur egv
;;"*i#i'*i!a:'$::i''i'Jli?i';:::liil:if iJ;:5.iTrvff ;::'JiliT:
HrffiJ"c*"t itl^' 'n mriv-eier mindig sajilt tdrgyszavuk

ef *ffi *?'.'i:ltw:::';;:;;'#i;!i,,"";iffi?:J#l';i;#i;r?':i;
Hdzidllatok ala.tt;'
"" f it.i,ni',it;tg mendke ftigghet a tudomdny fejletts6gdt6l' tehrit az iddtol' illet-

u.u,uionkt'nvvtdrsvtijl6kt":1*t:ll:ms.S:;;:::",fl 'lrtili:ili.),ffi '!'[
;:T:Hi:H::."Til?f lli1Tf"ff;; ;i.""r"c.i"i!"1 akkor hasznos a' specirikus

x{*"J,,**T**?iii*lilim{"ru'x#:#il'"i'ff f i}ii"Yfl 'tilii
felvenni 6ket."
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5 A NYELV6SZE-N IR.ANYZAT K6PVISEL6I

Teh6t a specifikuss6g elv6t abszolft elvk6nt nem lehet-kimondani' A tgtgyqZu-

vakiq6]Js6€9! a lqlvltrir rlltqmenvq' (j-qi?:!elc!:ll1t:]-e"i.:9l9s6i rgelvgLbqtii{oz-

rat;d. piiaatiaizbt asontiwa i iopioni 6s a h6dmez6vdsdrhelvi vrirosi kdnyvttir

ttirgysz6katalSgus6t, ""rot'?iii, 
Logy Soptonbun zz erdlszet' erd6gazddlkodds he-

iv"?i 
" Grii."tu oaJ-t"iJt,"i'litermetes' erd6r6delem' erd6rendez6s stb'

trtugyszavakat taarjun *ig-UJO*"'6v6sdrhelyt az, llatteny€sztds dltaldnos tdrgy-

-i'i"fv",a u, 
"git" 

af":tf^:ut ieny6szt6s6re' takarm6nyoz6s6ra stb' vonatkoz6

t"tft;r:;fJr:?ffirsn6l, 
hasonl6an a tdbbi osztiilvozdsi eljdrrishoz' alapvetd kive-

Lffi#*i*,.",hfr**li:it j:*"lxt'm:nTfJ'i.
re keriiljenek a keresdrendszerben'

Gondot okozha! ttu "sy "sy,L-4!te4'l"ru", 
o"l:!lli:rufl*****#*

"*1?T##iii|',u"t.^ 
'iltt-'o*ailun seelt;esiink'e:",tlt::- a kiiltinbtizd

;;;;";;'i;;;il,tLii,uu.+,!on9\.-44{-"[,ff ::":i,""X?ilJ'lliiJl-ilffi;";'ilffifi"#i"ir?i?'ffi;; :"t"ntkez6 terminorogiqi v 4!cz4:
csk4t k!',ve!!ir !qlr, de az azonos 'ul"* "".*,t:3::l ."::::;::"::::^:nti'HlLfr-:::fr ":#::i;lft i"f .dnv";;ii"'';rytoe3irger$i::'"1T1?liff L:T-l. r,.r i ".""i az Jl y19! o,sszele'ii.'j; 

l;ffi ^Xl,il':X;;#J';T.r omra. minr
kOnyvtarUal speciiilisabb fogalma

;d::#*:itl*;r#*i*:lff 'J*'etlt:{.1'ii:ft""T'r1?':x;:
;;i;; ;L;i;;;;t;,i1.gv'euiiep"unis6ge (uSA' N6metorsz6g stb') is bizo-

;;fi il;ffiil:inlril-ui,,o"ulun'ktinnven- alkalmazkodnak egv adott rendsTer

mee.nevezdseihez. hu u'or 
"uou'yo'Jttak' 

digondoltak 6s 
!::".|^tj*' " ",il il;;;;;; i"r"1a5ioe,;;ffi ;|?llrl'ffJ$.'f iLiiHH:J:"f 

"::"i':
iellemz6, hogy azok a feldolgozot

1;il#;;,;"t"tt;;"t, o" 
"'"[ 

u r'nl,n;'ot u 'e^an t&-oldut'itag6u6l' dsszetettsese-

l#fu I'gt:iJtrn:l"J"f 'T*f*t:J:1H1'.T::li,:,T"",'::^',''lll:i':'' *o* "
---A 

ttittinttizO nyelvfi dokumentumok tartalm6t term6szetesen egy nyelven' a ke-

res6 rendszer nYelv6n kell leimi'
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Itatdyni :ze:29l.tap\!6ng!rg a trirgysz6 f6n6v. Ha folyamatot, esetleg tulaj-
donsdgot kell kifejezni.ink, lehetds6g szerint@iitgg',, pt. epi*ezit netyett epli_
kezds, old6d6 helyett oldddiis stb.

Jelz6s szerkezetb6l kiemelt melldkneveket ne haszniiljunk rinmagribart, csak ajel_
zett f6nevekkel iisszekaocsolva.

5.1 A tdrgyszavas oszt6lyoz6s es a {tgysz6kataldgusok

s.l.l.2 !6gys4_6alkq!6s formai szabdlyqi

A tdrgysz6t lehet6leg
mak neveit, pL olyan f6ne.vek is, md
lyeknek csak tdbbes szdmuk van, pl. nimf6mek.

A t6rgysz6alkoti4sndl szemantikai szempontb6l k6t probldma ielgn$ezik: a szi_
nonimiik is a homonimiik kdrddse.

A szinonimdk - azonos rokondrtelmf, hasonl6
a utalunk a

A homonfmdk - 42o4os alakri, de elt6r6 jelentdqri-_lzlyak - ut6n 6rtelmez6k6nt
a szd pon tos jelentdsdt. pl. rzik (betegsdg).

6sszetett,
!-9hPj gc!t194. g.sy!s! yEy,

(19661 azt hasonlitoua
az nyelvek szerkezete mennyiben befolyiisolja a visz-

szakeres6s hat6konysrigdt. Legeredm6nyesebbnek toviibbra is az egytagri kifejez6_
seket haszniil6 rendszerek bizonyultak. Els6 a termdszetes nyelvi szavakat haszn6_
16, a szavak gramatikai elt6r6seit egyetlen sz6val kifejezd iendszer lett. M6sodik
helyre szinten a term6szetes nyelv szavait, a szinonimiik cisszevon6siival egys6gesi-
t6 nyelv keriilt. A harmadikk6nr rangsorolt rendszer vifltoztatiis n6lkiili szrivessza-
vakat haszniilt.

A fenti eredm6nyekb6l kdverkezik, hogy legbqtqkg!y4b!4!_qz_9gyag,i, gCEZe_:
- ni !6rgvszavakkal_ts@!.dalegza1 cy{req 4d,Odit aaort!aLhsCy.Ef_oC4lr,n[,"_.4

tdUblgS L!&lg-r9r9!]el rudjuk leimi, pl. tizes szdmrendszer, statisztikus mechanika
stb. Ezqk he!?n4llta_ elleriilheGtGr. men a szddsszetdtelek f6ndv tagja nem kdpes
azonositani a leirand6 tartalmat, fogalmat.

, ., 
Funkci6jukat tekintve az apzery!tuiLey3g !qz"! f6t6rgysz6, alt6rgy-lzo,,-met_

teKlargvszo.-aTUt 
irOtOt iill6 dsszetett t6rgyszavak els6 tagja a f1nirgyszti,pl. oszt6lyoziis.

A,z altdrgysai a fdtLirgysz6 tagol6siira szolg6l6, inverzi6 ftjdn keletkezett trirgysz6,
pl. osztdlyoz6s, automatikus. A melldktdrgyszti a fdt6rgysz6 pontosabb €rtelmezesf
szolgiil6, nem inverzi6val keletkezett tdrgysz6, pl.lelt6rozds (kdnyvti{r). A homoni_
miik utdn sziiksdges t6rgysz6 is melldktrirgysz6, pl. r6k (beregs6g).

A tdbbtagf tiirgyszavak haszn6latakor az egyik legtdbb bizonytalansiigot okoz6
k€rd6s az alkotti elemek sorrendje. Erre vonatkoz6an ttibbf6le szabilyoz6s sziiletett.

Cutter pdlddul azt mondja: ,,Az cisszetetl tiirgyszavakndl egyenes sorrendet hasz-
n6lj,6s csak akkor alkalmazz inverzi6t, ha valamely sz6 az els6 szrin 6f haterczottan
jelent6sebb, vagy ha rinmag6ban is az eg€sz kifejezdst jelent6 6rtelemben haszndl_

-
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5 A NYELveszEn RANYZAT KEP\T SEL6I

j6k. Pl. Ktil6nleges gondvisel6s 6s Gondvisel6s." Ez a szabdly kissd semmitmond6,
alkalmaziisa bizonytalan.

Mrdsik ilyen szabdlyozrisi kis6rlet a ,,fdn6v-szabdly", amikor az dsszet6tel elej6n
mindig a f6n€v fl1. A jelz6s, hatriroz6s stb. szerkezet els6 ta&i6t invertdlni kell' Ezt
sem lehet k6vetkezetesen haszn6lni. Gondoljunk csak a laborat6riumi gyakorlat
vagy a matematikai statisztika kifejez6seke! A komponensek k6zdtti szoros tartal-
mi kapcsolatot sdrten6nk az invertrildssal.

A probl6ma megold6s6niil els6sorban a kialakitand6 szerkezetet kell figyelembe
venni. Ha 6ssze Kv6njuk gyfjteni pl. a kiildnbdzd oszt6lyozdsi rendszerek iro-
dalmdt, akkor invertiilom a mell6rendel6 osztiflyoz6s, automatikus osztdlyoz6s stb.
dsszetdteleket. Ha pedig - nagy anyag l6v6n - minden egyes osztrilyozdsi rendszert
kiildn szeretn6k kezelni, akkor az eredeti form6t haszniilom. A diint6st minden sz6-
kapcsolat eseten kiilcin kell meghozni. Ugyanazon a rendszeren beliil mindk6t meg-
oldiist c6lszerd haszn6lni, hisz egyik vagy mdsik m6dszer kiz6r6lagos, automatikus
alkalmaz6sa nehezen kezelhet6v6 tenne a rendszert. Nagyon fontos szab6ly: brirmit
emeliink is ki az alakvdltozatokb6l, a tttbbi formrir6l preferenci6lis utal6t kell k6-
sziteni !

A szddsszet6telek logikai szempontb6l tdrtdn6 vizsgdlata - Kaiser, Rangana-
than, Vickery, Kyle stb. munk6i - a v6lasztris esetlegessdgeit prdbflja kikiisztibtilni.
Legtdbbjtik a t6rgyszavakat kategdriakba sorolja, s miutdn a kateg6ri6k sonendj6t
szab6'lyozz6k, 4y a tlrgyszlvak sorrendje is meghat6rozott. M6g egyszerdbb meg-
olddst k(nd Ranganathan indexekben vagy tdrgysz6lincokon alkalmazhat6 ldnc-
elj6r6sa, vagy a permutdci6 m6dszerg, de en6l az indexekkel foglalkoz6 r6szben
ttittin szOtuii. Aital6nossiigban meg6llapithat6, hogy min6l ttjbb tdrgyszb sorolhat6
be egyn6l ttjbb kategdridba az oszt'lyozis egydrtelmfis6g6nek biztositdsa 6rdekd-
ben, anniil indokoltabb a kategdririk jelcilese. Valamint min6l ink6bb tdvolodik az

osztrflyozdsi rendsz.er az tisszetett tdrgyszavakt6l, tiirgysz6lincokt6l, anniil ink6bb
n6 a kategdriajekil6s sziiksdgessdge.

5.1.2AtArgsz6!{alpgy-s9,!!(p_qsA'jltf _"*g:rt6t"

A tiirgyszavas osztilyozlsi rendszerek kiiziil most az inform6ci6kat katal6gus for-
m6j6ban felt6r6 rendszerekkel foglalkozunk.

A tdrgyszdkataldgusba a tartalom felt6riisdt 6s a dokumentumok visszakereshe-
t6s6g6t biztosit6 kataldguscdduliik a tdrgyszavak betfirendjeben kertilnek be. A ha-

t6konyabb visszakereshet6s6g 6rdek6ben utqlikat, hivatkozdsokbt haszn6luk Az
utal6k hfrom fajt6j6t ismerjiik: szinonima, szintagma, valamint hivatkoz6s (esetleg

b6iit6 utal6). A szinonima utal6 megakad'Lyozza a mfr tiibbes besorol6sdt, 6s az
egyes ndwaridnsokrdl a kivdlasztott tiirgysz6hoz utal, pl. eb ldstl kutya, vagy rtivi-
dltve eb L kntya. A szintagma utql6 az osszetett tiirgyszavak azon alakj6ra utal, me-
lyet a besorol6s helydiil kiv6lasztottunk, mell6rendel6 oszt'lyozis kisd oszt.6lyozSs,
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5.1 A trrgyszavas osztilyoz{s es a $rqyszdkatal6gusok

mell6rendel6. A hivatkozds egy tovribbi helyet is megieliil a lehets6ges keres6sre,
pl. vivfs ldsd mi g kardviviis, rdvidltv e vivds l. mdg kardviv 6s.

Az utal6k nemcsak az olvas6t, hanem az oszt{lyozist v6gz6 szakembert is se-
gitik.

A tdrgysz6katal6gus szerkezet6t l6nyeg6ben mdr a tdrgyszdalkotds m6dszer6vel
meghatdrozzuk. A tdrgyszavak egymdshoz val6 kapcsolatai, a rendszer struktdrdltsd-
ga alapjdn kdt tipust ktiltinbdztetiink meg: a tiszta 6s a rendszerez6 tdrgyszdkatal6-
gust.

A mell€rendelf (klasszikus, esetleg tiszta - utalva euel a tisztdn melldrendel6
szerkezetre) tdrgysz6katal6gus a specifikus trirgysz6 elv6re dpiil. A tiirgyszavak egy-
m6ssal mell6rendeld viszonyban vannak. A t6rol6s 6s visszakeresds pusztdn formai
jegyek alapj6n, mechanikus betfirendben tdrt6nik. A haszniil6 rendszerint az dssze-
tett tdrgyszavak els6 tagidra kereshet, esetenkdnt tal6lkozhat invert6lt alakokkal is
A tdrgyszavak a fogalmak kiilcinbdz6 hierarchia szintjein vannak, s dtaldban k6p-
telenek fogalmi szintek kifej ez6s6re.

P6lddul:

raktdr
raktdros

renoeles
rendel6s-keret
rendezv6ny
rendezv6nynapt6r

A rendszerez6 tdrgysz6kqtald7us a betfirendes elhelyezdsen tdl valamilyen stmk-
trir6t is kidpit. A tdrgysz6 kiv6laszt6sakor dltal6nosabb 6s specifikusabb fogalmakat
is hasznrilnak. Szerkezet6t tekintve a rendszerez6 trirgyszdkataldgusnak k6t tipusa
van: bokrositd 6s aliirendel6 t6rgysz6katal6gus.

A bokrositti tdrgyszdkqtel'gust a tiirolds 6s a visszakeres6s praktikus szempont-
jai, kdvetelmEnyei hozt{k l6tre. Bokrositiis esetdn a tdrgyszavak nagy r6sze mecha-
nikus betrirendben van, de ha a haszniilat rigy kfv6nja, a ti{rgyszavak egyr€.sz€t fel'
bontja r6szfogalmakra, s ezek f6t6rgysz6-altdrgysz6 szerkezettiek lesznek. Ezt a ta-
gol6d6st gyakran invertdliissal hozz6k l6tre. Az invertiflds eredmdnyek6nt az amigy
szdtsz6r6d6 fogalmak egy helyre gyfflnek. Ez a m6dszer egy-k6t hierarchia szintn6l
nem k6pes tdbbet kifejezni-

P€lddul:

atu-
dllom6nyalakitiis
illomrinyellen6rz6s
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bibliogr6fia
- aj6nl6
- bio
- nemzeti
- - mdsodfokri
- szak
bibliogn{fiai lelrds

Az allrendeld tdrgyszdkatalfgus t5bbnyire egytagf kifejez6seket haszndl, s ezek
az dltal6nositds kiildnbdz6 fokain foglalnak helyet. A tdrgyszavak elrendez6se az
eddigiekt6l eltdrden fogalmi szintek figyelembev6tel6vel tdrtdnik. A betfrend csak
az azonos hierarchia szinteken beliili rendez6 elv. A rendszer az dttekinthet6sde €r-
dek6ben 5-6 alirendeldsi szintndl tdbbet nem alkalmaz.

P6lddul:

mechanika
- folyaddkok
-- felszini jelens6gek
--- feliileti feszdltsdg
--- kapillarirds
- - hidrodinamika
- - hidrosztatika
- - kinetikus folyad6kelm6let
- ldgnemfek
-- aerodinamika
- - kinetikai gdzelm6let
- mechanikai rezg6sek
-- hanghulldmok
- - kis hulldmhosszri
- - - ultrahang
- - nagy hulldmhosszri
- - - infrahang
- szilirdtestek
- - dinamika
- - kinematika
--- kdnyszermozgiis
--- szabadmozgds
- - munka
-- statika
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5.1 A tdrgyszavas osztilyozis es at&gysz6katal6gusok

A mell6rendeld IINITERM u{rgyszdkataldgust Mortimer TAUBE fejlesztette ki'

el6sz6r g6pi, majd k6zi keresdsre. Eljrirds6nak l6nyege, hogy k:zdr6lag egytzgi' ttugy-

szavakkh-dolgozik. Katal6gusdban az invert6lt trirol6st haszn6lja, vagyis az egyes

lirgyszavak uidn a veliik jellemzett dokumentumok azonosit6ja szerepel' Minden

bviilasztott trdrgysz6nak, azaz vez6tsz6nak, mdskdpp unitermnek egy karton vagy

egy has6b felei meg a rendszerben. Alattuk felsorolja azokat a dokumentumokat'

melyeket jellemzi az adoLt tirgyszS'

P6ld6ul:

COMBCSONT OSTEO}TYELITIS GY6GYASZAT STREPTOMYCIN

27
36
43
79
131
2U

29r

l4
1 8
5 t

45
130
131
269
268
269
290
299
273
290
291
299

l7
1 8
43
to2
1 1 1
127
197
t46
149
2M
269

93
lo4
131
139
269

131

A keres6s h6rom szakaszban tiirt6nik:
1. Egytagri trd.rgyszavak sorozatdb6l megszerkesztjiik a keresdk6pet'

2. A-keres6k6p minden egyes tdrgyszav6t kikeressiik a rendszerb6l'

3. A kikereseit szavak mdgiitt rfll6 sz6mokat iisszehasonlftjuk' A releviins doku-

mentumok azonoslt6i minden kifejez6sn6l megtal6lhat6k'

A kiildnbdzd hatdkonysdgi vizsg6latokban (p1. elsd 6s mfsodik uanfieldi jelen-

t6s) az UMIERM rendsier iz egyik legel6kel6bb helyet foglalja.el,-ennek ellen6re

a m6dszert inkribb auton6m osztiilyozdsi rendszerekben haszndljdk' Onmagdban

nemigen tesz eleget M osztdlyoz6si rendszerekkel szemben tdmasztott elv6r6sok-

nak, 
-mivel 

k6pteien fogalmi szinteket kifejezni. Fel6pit6s6b6l kdvetkez6en olyan

t6rgyszavak dsszekapcs;ldsa is lehets6ges, melyek pl. egy-egy dokumentum kiiltin-

bdiS r6szeinek egymdssal dssze nem fiigg6 tartalm6t t6rj6k fel (ezt a tovdbbfej-

lesztett tfblaz tt?1 meg lehet sziintetni), valamint a vezerszavak kdztift nem tiintet

fel fogalmi kapcsolatokat.
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A tiirgysz6katal6gusok szerkeszt6se

A tdrgysz6kataldgus sffukturdltsdgdt6l fiigg6en termdszetesen kiilttnbtiz6 tev6keny-
s6geket igdnyel. Els6 l6pds mindenk6ppen a tdrgyszavak megalkot6sa, majd a tech-
nikai r6sz, a c6duliik el6rendezdse 6s beosztdsa kiivetkezik. Az olvas6k eligazoddsdt
segitik az utal6k, hivatkoziisok 6s kiemeldsek (pl.: oszt6lapok) rcndszerc. Oszt6-
lapokat a fontosabb tr{rgyszavak el6 helyeziink. Feladatuk a katal6gus hzszn6lat6-
nak megkcinnyit6se, 6s nem a csopoftkepzes. A 6jekoz6d6s segiti a katal6gusfi6kok
feliratoz6sa is. Mindezek a tev6kenysdgek 6llandri gondozdst, kieg6szitdst igenyel-
nek.

A tdrgysz6katal6gus szerkeszt6s6n tulajdonkdppen azt 6rtjiik, hogy a gyarapo-
d6ssal piirhuzamosan 6lland6an ellen6rizni kell a katal6gus szerkezetdnek alakulii-
sdt. Ennek megfelelden kell alakitani a t6rgysz6alkot6s munkdjdt, els6sorban az fj
fogalmak, altdrgyszavak beiktatdsdnak tekintet6ben, de a gyarapodiis kijvetkezt6ben
sziiks6ges tov6bbosztdlyoziis 6rdek6ben is.

A szerkeszt6sn6l alapvet6 fontossrigri, hogy megfelel6 seg6deszkdzrikkel rendel-
kezzink. Ezek kdztitt legfontosabbak a tdrgyszavak betdrendes 6s szakrendes mu-
tat6i- A betiirendes mutatd a katal6gusban haszniilt tiirgyszavak 6s altr{rgyszavak
betfirendes jegyzlke, melyet els6sorban az al6rendel6 rendszerekndl haszni{lunk.
A szakrendes mutatd - szisztematikus index - pedig szaktefliletenkdnt csoportositja
az el6fordul6 tfugyszavakat. Szerepe hasonl6, mint a hierarchikus rendszerek eset6-
ben a betfirendes mutat6nak, csak 6ppen ellenkez6 irdnyf.

5.2 Az indexek

A,z.index iiltaldnos 6rtelemben mutat6t jelent, eredetileg nev- 6s sz6mutaJ6l, t4gabt

,rteleqlbel a jellemz6k rendezett jegyzeket Az adott, a rendez€s alapj6ul szolgdld
ismdrvek szerint a dokumentumok visszakereshet6k. A jellemz6 szinte biirmilyen
adat, t6ny stb. lehet, pl.: szerz6, cim, tafialom, testiilet, kiadd, ISBN, k6plet stb.

Id6beliseg6t tekintve az indexek kurrensek vagy retrospektivef lehetn-e-!(. Nyel-
viiket ndzve az indexek egynyelvfiek, mint a nyelv6szeti iskoldba tartoz6 legtdbb
eljrirris.

Az indexek sok kcinyvtdri teriileten haszniilatosak, kiildniisen fq4lqsa.k minr t6j6-

kq?lalilqi sqg6-d9q4ci-ztj& de ezekr6l a funkci6kr6l miis tantiirgyak keretdn beliil be-
sz6liink. Most az indexebgq {gy y!4g6ljuk mint kiilcinbciz6. oszt{lyoz6si mfiveletek
vegtermekeit.-*- 

Ef6dflitiiuk ,alapj4! kll !ipq!!-,iCr_n9ynk.. ,.ggpi €s kdli.,Gyakorlatilag indexnek
tekinthetd minden hqgjomdnyis ertelemben vett 6s eldiillitott muta16. pl. tdrgymu-
tat6,-ndvmutat6 stb. Ilyen mridon egy ftg6ta ismert 6s haszn6lt eljiir6sr6l van sz6.
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5.2 Az indexek

Elteried6qiilhtiz azonban nagyban ho46ja44ly 4 97ar!i-19gll he,Cz!4bta' .qly-.ggq-
s(g61el kikiisz<ibtiltdk a k6zi indexek hdtr6nyait - lassfs6g, gazdasrigtalans6g stb. -,

illewe az egy6b osztilyoz6si ren{szerek korldtait, melyek els6sorban a tudom6nyok
fejl6d6s6nek, terminol6giai vdtoz6sainak el6gtelen kdvet6seben, valamint a rugal-
mas visszakereshet6s6gben okoztak gondot.

{Sepi i!,Ce*ek iSJLe-Zgi

- L6tez6 vagy frktiv, de lehets6ges dokumentum-gyfjtem6nyeket indexelnek.
- A haszndlt osztdyoz6si kifejez6sek nem intellektu6lis tev6kenys6g ered-

m6nyei, hanem fdlig-meddig mechanikusan, a dokumentum cim6b6l vagy
sztiveg6b6l sziirmaznak.

- Az oszt6lyozdsi kifejezdseket nem kiragadva, hanem valamilyen szdvegkiir-
nyezet, l6r1ysz6l6nc stb. felttintetdsevel adja meg.

- Az osztllyoz si kifejezdsek rendezdsdre ciklikus permutdci6t haszndl.

4-e9g,!t{ef9Kq4 lrdrqm nagy csolq4jq.vqni gigl qde{,. tdrCyiq4ex is !!y,q*g?dsi
index.

5.2.1 Cimindex

A cllnirrdex a dokumentum tartalmdnak leit6s6ta az eredeti cimb6l, a m6dositott
va€y kiegdszltett cimb6'1, esetleg a mesters6gesen alkotott cimb6l szd!.rlaz63tlSq
szavakat haszniil. Eltdrd nyelvfi dokumentumok eseten cfmfordit6sokat is alkalmaz.'-itilokat 

az indexeket, melyek nemcsak a cimet, hanem az eg6sz sztiveget feldol-
gozz{k kulcsszf indemek hiv juk.

A cimindexek el6dllitrisrinak elm€lete qzon a feltw619n alapul' ltggy C q,g!ro-

dalqj 
-do-Fulneniumok 

gimdrre\. qTayai kifejezik tartal4qkat. A cimben azonban
vannak a tartalmi feltrirds szempontjrib6l ldnyegtelen elemek, ez6rt sziiks6ges a kulcs-

szavak kijeldlese. (Kulcsszti: az inform6ci6 l6nyeg6re jellemz6' a tartalmi feltdrrisra
alkalmas sztivegsz6, esetiinkben cimsz6.) Ez tdrtdnhet automatikusan - stoplistdk
hasznflatdval -, illetve intellektudlis osztiilyoz6i tev6kenys6ggel. N{994!qPito!1ft'
hogy a cim. szavai cin44guktalr kev6sb! pontosan fejezik ki a tartalmat, mint 6sz-
szgpqiglikben, ez6rt a cimindexek elt6r6 m6don ugyan, de minden esetben szdveg-
kdrnyezete! haszn6lnak. A g(mindexek kdztil a KWIC -6s e KWO9-!!,qex9!,919:

P!]k be.

L-
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5 A r.{yE]-v€szsfl RANYZAT KEPvIsErfl

5.5.1,1 KWIC index

Peter LuHN 1959-ben dolgozta ki a KWIC index els6 v6ltozat6t' A. KWIC betfisz6'

;;s;'l-5;t9lq!!;n"text.--kulcs.s-z{ szQ"ee!94+e,z+T -.kifejez6sb6l ered'

Lz- inieiSeii kulcsszavak a cimbeni kiirnyezettikben jelennek meg
- ̂ - 

n, 
"lZaffr,at 

as6 l6p6se a relev{ns - a iartalom fel*irdsiira 6s- visszakeresds6re is

"rcf-", 
- .r"""f., kulcsszavak kiv6laszt6sa Ebben segitsegtinkre vannak az fgy-

."*r"i t 
"pr"aaf. 

A KWIC index egy stoplist{it alkalmaz ' mely az oszt{lyoz{sra

"*"f-u,f". 

^- 
el6jdrd- ds kiit6szavak,?mmitmond6 kifejezdsek -. szavakat' a szii-

#iig?p ."glrt6gZuer nrrr.i' 6t 
"suk 

o t'dbbi' megmara& sz6t tekinti kulcssz6nak'

Pl.: A kuttir(r fin(tnszlrozdsanak probl6mr{i 6s a kt)nyvtdriigy cimb61 kiinnyf meg-

aii"pli-i,'ii"gi * ak az aldhizott'szavak jellemzik a tartalmat' vagyis ezeket tekint-

hetiiik kulcsszavaknak.^'' 
ilo""it""O-rept.te* a sz6r^it6gep permuuilja a kivdlasztott szavakat A rende-

,g. u 
"itiitu. 

p"'.-uta.io et6irasai"szeiint tttft6;ik, tebdt minden egyes ku1cssz6, a

rotdci6 elvet kdvet ve, egyszer az €hekeriil' a vez6rkifejez6s pozici6jdba'

V6siil a sdp a pennutiilt sorotat vezdrkifejez6seik betfrendj6be sorolja Az el6-

,.a oeli^ nelve a itivetkezd alakokat kapjuk:

finansziroz6s6nak probl6mdi 6s a ktinyvririigy'+ A kultfra

kOny,rtrirtigy.+ A kultrlra finansziroz6sdnak probl€m6i 6s a

kultrira finansrirozrisdnak probldmzii ds a kiinyvriiriigy + A

Lrithat6, hogy valamennyi kulcssz6 alapjiin kereshetiink' 6s a fogalmak ponto-

.lt6;;;;;gfi; hozz6j6rttl ttimyezttift ielontetese' A ciklikus permut6ci6 nem

;;J;;t#;.t "gy.,t'd'iti 
t", ttui"rn a cimet egysdges eg€szkdnt kezelve egyben

tafiia a szdvegkdm yuoo' nt uii' lontos' mert a iulcsszavakat els6sorban ktizvetlen

ilit""r"riri"rorcti az eldtttik 6s ut6nnuk 6116 szavak halmaza- m6dosida' Ez€rt az

il:i;ffi;;iltatt ,oiott tgfu"tit m6s m6don helvezkednek.et' (L6sd 41' dbra-)

illia.iep r.u .gvharmad rdszdi egy iires oszlopot' rigl'nevezett keres6oszlopot iktat-

nak be. A keresdoszlop jobb otoatii UemrenOOen zillnak a vezdrkifejezdsek' A' sorok

;;;; ;;i;;";; Llnositas jhoz szriks6ges k6dok talilhatdk' A sz+Tzok-hos:za

;i6?;";l;;t"r"tt es kortatozoit - a papir;dretdt6l es a kicsinvit6st6l fiiggden lgy

#i;#;it;i,i;;gv-"gv t"tu"" tt*l a cim egv rdsze fdr el'.de a vez6rsz6 kijzveden

;;o*ck*;#; oiitoi!-ratrtuoi e't -onotitit6dok segits6g6vel a teljes cim' s6t a

dokumentum is visszakereshetd* 
e..-rr;vri:. ita"- sajdtoss6gaibdl ered6en az egyes szakteriiletek kulcsszavai sz6t-

*O.Od*, ilt; 
" 

,erminol6gia haszn6lata szinte iierz6nkdnt viiltozik' Haso4l6'prob-

iail-;i#ffi4E-qszil'-stirdk ; tek kezel6sdre nem kdsziilt fer ez az ert6't6s'

Mindezek e|lenere nup,*",,..g...ki, intellekfudlis eneTgia igdnye ds a sokszemponni

megkdzelftds lehetdsdge mian a gyors- tdjdkoztat{is krvato eszKoze'
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sa + Kanadai egyetemek

ACD-ROM& az

Hawlet Packard egyiiunokitd€se a

r+ Az

inforiMci6s rendszer€nekre + Az

zet (VINITD 40 dves fennrll + Az

glalkoz6 nj tudorn nyrs mesielen€se

szerEk €rtdkel€se €s lervez6s +

t iDfomrcid + A Cseb K(tztdrsasrg

gyar Nemeti Bibliogrdfia. + Az

sz€r€nek re + Az Orosz Fdd€rrci6

Az Internet Gopher progamja, az

Miskolci Egyetem €s A Semelweis

izdl6i rendszer€Dek helyate +

, + OSZKAR: a mriszaki kdnyvtdrak

zesi alren.lsaEel, felkesznEs az

trriigyre + tj

adalmi feltetetei javftds{ra kilrt

Nernreri Kultfrrlis Alap konyvtdri

ak 1994. dvi levCkenys€ge, nyertes

CD-RoM-kiadvdnyok ha5znrlalft61 a

i6s re+ A TeDfore Hungdria Kft.

€s kiinyvt&kiizi kttl + A Nemreti

dvrDyok, + az er6pai itrfomdcid

Infomdci6piac 6s

ai, bibliogrinai tuulmrny'a

online olvas6k kalal6gusainak ftszehasonlftl
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A 95-5:0

c 9410:4ol:il1

C 9+ttlr2t44l-447

C 9+6:223-231

C 9+9:357-364

A TINLIB integrrlt kdnyvtrri

a folydintcik + Az elekhoniktrs

41- 6bm: A TMT lves mutatiia - KWIC index

5.2.1.2 KWOC index

A cimindexek ke!'6sb_6 ellede4qf.4tgzata. A KWOC betfrsz6, az angol Keyword out
of Context - kulcssz6 szdvggkdrny.e-zeten kiv_lil - kifejez6sb6l ered.

Oszt1lyozfsi szempontb6l megegyezik a KWIC index kulcssz6vflaszt6s6val, de a
szovegkijmyezetet, esetiinkben a teljes cimet, megismddi a vezdrkifejezesek ut6n. Igy
a kulcssz6 6s a c(m sz6tvdlik, s lehet6s6g van a kulcsszavak csonkoldsiival (a sz6
n6h6ny utols6 betdjdnek elhagyris6val) kisebb szabvdnyosit6sra, illetve csoportok
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5 A NYELVESZEN RANYZAT KEPVISEL6I

k1prtsfire. Egy-egy ve#rkifejez6shez tiibb cim is rendelhetd, s ezzel nd az index 6t-

tet inthetzuge. Aiindexekben a t6telek a kiemelt kulcsszavak, vezdrkifejezdsek betfi-

rendjdben taralhat6k.
Az el6z6 fejezel p€ld6j6n6l maradva a kdvetkezd alakok dllithat6k el6:

Finansziroziis A kulnira finanszirozrisdnak probldmdja 6s a kdnyvtr4riigy

fOnyutetgy A kultfra finanszirozdsrinak probl6m6ja 6s a k0nyvt6riigy

Kultfra A kulnira finans2iroz6sdnak probl6m6ja 6s a kiinyvt6riigy

e teqes ciro kcizl6s6vel 6s az emberi munka nagyobb ig6nye miatt a KWOC index

hely-, id6- 6s kiilts6gig6nye magas.

A @gy-qz-qv4q S -?qlJgz4q-9l94lll61!y,9k6nt k€sziil6 indexeket tr4rgyi.indexeknek vagy

ta.ifrio ito"iifi""t r"*-ilf.. n il oiv* indexek, melyek ;ltaldban kdtdtt sz6-'

k6;;Gtetnastndhak, Oe iienriny ifpu" tcdtetlen szdkeszletet is k6pes kezelni Gyakran

nagyon hasonlitanak a cimindexekhez, de veliik ellentdtben a t4rgysz6l6ncok meg-

a1k?6sa komoly intellekturflis tev6kenys6g. A, szdmit6g6p k6sz tdrgysz6l6ncokat kap,

s enne\ al4pjr{n llitia pli a t6rgyi indqJ(q!' Az eldSllit6srrak kiildnldz6 szabdlyai

vannak, s ei-Japjdn-sokfdle eljdr6st ismeriink, pl. SLIC, Permutiflt t6rgysz6 index,

NEPHIS, PREQII, Articulated Subject Index stb. Kiiziiliik a permut{lt sima 6s l6nc-

eljdrdsos tfrgti i;dexet, valamint vdzlatosan a PRECIS-I mutatjuk be'

5.2.2,1 Permutalt t6rgyi index

e-tgrgyi jqdgEk ezen tfulqg 4-!4eyCL6,14rcq! egyg! glemeit ciklikusan permut6l.Jl

t"itlqqr"g;dott t;"b6lFL izirint felcsere-li, A tr{rgysz6linc szerkezaft tekinwe k6t

tlpusa v4n: s-!1aa fs liinqqlidrrsos t4gyflit'.dgL' 
A stmi piiunilt tdrgyszi index a tartalom feltrirrisdban fontos ti{rgyszavakat a

16nc elemeik6nt , vagyis egyedk6nt fogja fel, s ciklikusan permut'ilja' majd els6 tagjuk

szerint betfirendbe rakja. A tdrgyszdkinc megalkot6sdn tfl a munkafolyamatokat a

sz&nft6gep v€gzi. P6ld6ul, ha egy adott mfi a magyar lira romantikus hasonlatait mu-

tada be, akkor a lehets6ges t6rgysz6l6nc:

MAGYAR. LIR.A. ROMANTIKA. HASONLAT.
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5.2 Az indexek

A ciklikus permutdci6 6s a betfirendez6s ut6n:

HASONLAT. MAGYAR. LIRA. ROMANTIKA
LfRA. ROMANTIKA. HASONLAT. MAGYAR
MAGYAR. LTRA. ROMANTIKA. HASONLAT
ROMANTIKA. HASONLAT. MAGYAR. LIRA

A kinceljdrdsos permutdh tdrgysz6 index z tArgyszavakat nem dniill6, ktilttn6lld
elemekk6nt kezeli, hanem a specifikust6l generikusig rendezi 6ket a tiirgysz6ldncon
beliil. A mfivelet sordn is dsszefiigg6seiben tekinti a t6rgyszavakat, s igy dllapida meg
a reldci6kat 6s a megfelel6 sonendet. Mivel a generikus fogalom tartalmdban benne
van a specifikus is, ezert a specifikusabb t6rgysz6 a vez€rkifejez'es pozici6ja ut6n el-
hagyhatd. Az elj6r6s ezzel a mddszerrel pr6bril meg fogalni szinteket kifejezni. Az
el6z6 plldatlrgyszavait felhasznr4lva, a szavak helyes sonendje a l6nceljr4riis sorrin:

HASONLAT. ROMANTIKA. MAGYAR. LIRA
ROMANTIKA. MAGYAR. LIRA
MAGYAR. LiRA
LIRA

Liithat6, hogy a sorrend meg6llapitifua sok szubjektivitrisra ad lehet6s6get, fel6pi-
tdse nem tiikrdz val6di hierarchi6t. Ez6rt a ldncelji4riist inkibb csak egyes szakrend-
szerek indexel66llitiisiira hasznrfljr{k, mert itt az elemek sonendje egy6rtelmfien meg-
hatiirozott.

5.2.2.2 A PRECIS index

A PRECIS a tdrgyi indexek egyik legfejletebb k€pviseldje, mert benne a hagyom6-
nyos ttirgyszavas osztr4lyozrisi rendszereket messze meghaladja a t6rgyszavak szerve-
zettsege.

Mrir a l6nceljdrrisos permutiilt tdrgyi indexek is a lexikai egys6gek valamilyen logi-
kai sonendbe dllitrisdra tcirekedtek, hogy a fogalmi szintek 6rz6keltet6s6vel trill6pjenek
az egyszerl rct6ci6n, s tiirgyszavak tartalmi kapcsolatainak feltiintetes6vel segits6k a
keres6st 6s a ti4jdkoztatdst. A tdrgyszavqk kcizdtti kapcsolatot is figyelemle vel6 inde-
xek kttzittt a PRECI!_CZ 9gy1!-lggqkere!9bb. F6 ttirekvdse, hogy szabiilyrendszer6vel
az indext6teleket a term6szetes nyelv mondataihoz tegye hasonk5v6. {IRECIS l€nye-
g6be!_,grq4qlnatikai szabdlyok tisszess6ge, melyek az indextetelek dsszekapcsoliisdt
spQllyozzfu..Ily m6don a PRECIS egy szintaxisnak tekinthet6, mely az osztdlyozds-
ban ugyanazt a feladatot l6tja el, mint a mondattan a grarffnatikiiban. A bevezet6ben
emlitett fejl6d6si sorban a szintaxisok a nyelvlszeti irdnyzat informrici6keres6 nyelvei
kiiztitt a legfejletebbek, ezdrt a PRECIS r6szletes bemutatiis6val ott foglalkozunk.
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5 A NYELVF5ZEN IRANYZAT KEPVISELOI

5.2.3 Hivatkozdsi index

A legk6s6bb kialakult indextlpus, els6 megjelent-kdpvisel6je a Science Citation Index

(SCIj - 1964. A feldolgozandd dokumentumokhagy tdmege miatt kizrir6lag gdppel

dlithat6 el6.
Kidolgozdsakor azt haszn6lt6k fel, hogy az idlzrott €s az 1d€26 mfi k6zdtt tartalmi

kapcsolaivan, 6s ez az inform6ci6keresds folyamatriban is igen hatekonyan segit'

Speciflisan olyan informdci6keres6 e1jiir6sr61 van szri, mely a tartalom leir6silra 6s

iellemz6s6re mris'dokumentumokat haszndl, amelyeke az indexelni kivrint mti sziive-

g6b"n uogy bibliogrdfidjdban hivatkozik. Kiilcindsen a nehezen osztiilyozhat6, inter-

iiszcipliri6ris, 6s az egymdst6l trivol es6 teriiletek (pl.: szuperoxid 6s biol6gia) keres6-

sdre haszn6lhat6. Mivel a dokumentumokat bibliogrdfiai tdtelekkel jellemzik, meg-

szfnnek a terminol6giai probl6mrik. A hivatkoz6si index segits6g6vel a keres6s az

fgynevezett h6labda;6d;zenel tdrt6nik, mely sordn az iddben el6re 6s hdtua haladva

egy adott dokumentumt6l rijabbakhoz juthatunk.

Ezeket az indexeket az inform6ci6keresesen tfl a tudomdnyos kutat6munka rneg-

it6l6s6ben, m6r6s6ben, a tendenci6k meghatiiroziisdban stb is haszniiljrik pl' a biblio-

mefiai, tudom6nymetriai kutatrisok. A hivatkoz6sok esetlegess6ge miatt egyre fino-

mabb is dsszetettebb m6dszereket dolgoznak ki. A hivatkozdsok egyik 6rdekes prob-

l6mrija az eponimirik - a nem hivatkozott hiva*ozris - k6rd6se'
A hivatkoz6si indexek kiiliinbciz6 tudomdnyteriileteken alakultak ki (SCI - term€-

szettudomiinyok, SSCI (Social Science Citation Index) * tr{rsadalomtudomdnyok'

HASCI (Human and Art Science Citation Index) - mriv6szetek)' Ezen index tipusok

fel6pit6s6vel, fajtdival, haszn6latrival a t6j6koztatiis tanti4rgy foglalkozik'

5.3 Az informici6keres6 tezaurusz

A nyelv6szeti irdnyzat k6t kdpvisel6je, az informrici6keresd tezaurusz 6s a szintaktikus

iy,"in - o"ttatyoz6si rendJzerek izonos probl6m6j6t, a lexikai egys6gek ktizdtti

kapcsolatok feltlfu6sdt 6s ezen ismeretek, individu6lis elemek szervezes6t Kviinja

mJgoldani. Nyilv6nval6, hogy a kapcsolatok sz6ma az individualiziildsra val6 tcirek-

ueri"t 
"gy"n", 

arrinyban n6. V6gletesen annyi kaPcsolatot tartalmaz'. ahdny a b6rmi-

lyen rijdulnsdgot felmutat6 dokumentum sziima A kapcsolatokat ez6rt tipiz6lni kell'

e. tipizaUs tEt rctiinbdz6 ritjdt jri{ft a tezauruszok' melyek a kontextustdl ftiggetlen

rel6ci6kat, 6rtelmi tisszefiigg6seket haszndnak, 6s a szintaktikus nyelvek kont€xtust6l

irij6 reldcionregoz 6 taiizformdciai. A te,aurus'os inform6ci6keret6 rendszerek

p.66te-a1u abbin van, hogy szemantikai fton kiviinj6k megoldani az ismeretszer-

vez6s alapvet6en szintaktikai jellegfi nehezsdgeit
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5.3 Az informdci6keres6 tezaurusz

Az oszt6lyoz6selm6let mfivel6i a hatvanas-hetvenes 6veke (pl' Elsinore' 1964')

ismert6k fel a reldci6k rendszeralkot6, elem6rt6kfi fontossdgdt' Tdbbek ktizdtt ezeknek

a megrillapit6soknak a nyomdn alakultak ki a tezauruszok'

5.3.1 Az informdci6keres6 tezaurusz fogalma €s alkalmazdsa

Az MSZ 3418-87 szabvdny megfogalmaz6sa szerint: ,,Az inform6ci6keres6 tezaurusz

(toviibbiakban: tezaurusz) term6szetes nyelven kifeFzett fogalmak olyan tartalmilag

ir"Uay"r&, sziiksdg szerint vdltoztath;b sz6t6ra, amelyben feltiintetik a legfonto-

r$U fitgnLi iisszefiiggdseket. A tezaurusz f6 rendeltet6se informrici6k feldolgoz6sa

6s keres6se."-- 
,q i"ruu-r, egy-egy szakteriilet teljesnek mondhat6, tgrmgszejT nyelven kifeje-

zett fogalomgydj;menye, ahol a fogalmak kdzdtti kapcsolatokat is feltiintetik' A fo-

gJ-"f;, 
" 

iaai"iot azonos 6rt6kfie-k a rendszerben. A ,,sziiks6g szerint v6ltoztathar6

izOtrif' kifejezds r6mutat a fogalmi teljesseg id6beli rttgzitetts6gdre 6s a b6vithet6s6g

biztositdsiinak ktivetelmdny6re is.
A tezauruszban a fogaimak lexikai egys6gek form6jdban jelennek meg' A tezau-

rusz lexikai egys6gei a dleszkriptor 6s a nimdiszkriptor' A deszkriptor az inform6ci6k

leirifuira, 6s Jisszikeres6s6re krizvetleniil alkalmazhat6 sz6, mig a nemdeszkriptor a

Jrrrttifio. olnonim vagy szinonfmnak tekintett kifejezese, mely az informr4ci6k le-

irdsrira 6s visszakeres6s6re kdzvetlentil nem, csak a vele dsszekapcsolt deszkriptor fi-

gyelembeveteldvel haszndlhat6.-' 
A t"ruo-., segits6gdvel megvaldsithat6 a dokumennrmok osztdlyozdsa 6s inde-

xe16se. Irhet6s6g van az azonos tartalmri dokumentumok csoportba sorol6si4ra' az

"gyJi 
into.rna"i;t leiriisr{ra 6s a vifltoz6 szempontok szerinti rendez6s6re' s ezek ti4-

.6ii",i.u. A ,"nd.r". felhaszn6lhat6 hatdkony keres6profilok szerkeszt6s6re'

A tezaurusz els6dleges feladatain nil fontos szerepet tdlthet be a szakhai nyelv 6s

terminol6gia egys6gesit6s6ben. A deszkriptorok gyakorisiigvizsgrflata k6pet ad a kuta-

trisi tdmiik megoszldsr{r6l 6s fejl6ddsi irdnyair6l'

5.3.2 A tezauruszk6szit6s menete

l. Az el1kdszitd munka- 
ibue a folyamatua minden olyan tervez€si munka beletartozik, mely a c6lok meg-

hatioz6s6t6l aszerkezeten 6t a ielhaszndlisig tart lde soroljuk a tezaurusz f6 t6ma-

ttireinet< megtratrir oz6s6't is. Ez a szakteriiletek pontos ktirtilhatiirol6sa' amelyekre a

tezauruszk6siit6s irrinyul. Az egys6gesitds 6s a hat6konysdg drdek€ben mr4r az els6

.ruturrU* meg kell hatdrozni 6i Osizegyfijteni a tezaurusz segddeszkdzeit' valamint

r6gziteni kell a tovribbfejleszt6s lehetds6geit 6s m6djait'
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2. Az indulf saianyag dsszegyfijt4se
A tezatruszkdszi6sdnek ezen szakaszlban cissze kell gytijteni a kUeldlt szakterii-

tet* 
tgfgito:abb kifejezdseir, a tovdbbi eljrinisok indul6?d-yugat. A szdgyrijt6s_

nek ktiliinbtiz6 m6dszerei vannak:
a) Szakszcivegek sz6statisztikai e1emz6se, melyet lehet automatikusan ts vegezni.

A szdvegelemz6sek kdziil a referdtumok elemzdse ds eredmdnyei a leghaszniilha_
. t6bbak. Minden statisztikai elj:ireissal kapott sz<jhalrnazt ellend#ni kell.
b) Az adott rertilerre vonatkoz<j tdj6koztatdsi seg6deszkrizrik elemz6se, pl. lexikonok,

enciklopddiiik, 6rtelmez6 sz6tfuak, rrdv- 6s t{igymutat6k. Ezek adjdk a gydjtds leg_
fontosabb forriisait.

c) A tapasztalati m6dszer segits6gdvel gyakorlott osztillyozlst szakemberek 6s a fel_
tdra,r]q9 prii]e! rudgmrinyos k6pvisel6i kdzverlen megbesz6ldseken gyrijtik rissze a
szakkifejez6seket. Kiindulisk6nt dokumentumokat ,lsztrilyozhatnak,,, illetve hid_
nyos rendszereket javithatnak, m6dosithatnak. Ezzel az elj6r6ssal rendk(vtil prak-
tikus 6s hatdkony sz6halmazt kapunk. Vigyr2ni kell a reprodukci6 sotin elkert.il_
hetetlen utrindrzdselce, mely egy mds strukt,i.i4.lri .endsrer _ akrir osztrilyozrisi, akrir
tudomdnyos - tov6bb6l6s6nek lehetdsdgeit hordozza magriban.

d) Megl6v6 osztdlyozdsi rendszerek 6s si6k6szletek felhaizn6liisa. Ez egy nagy t6_
Tegq Alaldban szab{lyozot" sz6halmazt eredrn6nyez. A feldolgozott rendszerek
fogalmainak kapcsolatait kcizvetleniil nem c6lszerfi ritvenni, mentek nem mindig
feleln6nek meg az rij rendszer szerkezet6nek, rel6ci6inak.

e) Az a-d m6dszer egyiitres alkalmaz6sa vagy kombiniici6i, mellyel ugyan megn6 az
elemz6 feladata, 6s elkeriilhetetlenek a prirhuzamossrigok, de rnindank6ppen-emel-
kedik a szrik6szlet min6s6ge 6s teljess6ge is.

3. A_ sz6ffit6s eredm6nyekdnt l6trej 6tt szjkdszlet ekmzdse, alegfontosabb desTkrip_
torok kivdl(tszt.isa 6s a deszkriptorok bettrendes mutat1jdnak elkiszft1se .

4. Az el6z6kben kijelolt de s zkriptorok grdfszeni kifejtd s e.
A grrif olyan matematikai eszkdz, amely a bonyolult, egymiissal tribbszcinjsen 6s

iift6telesen dsszefiiggd rendszereket vagy folyamatokat grafiiusan rigy ribrrizolja, hogy
a kapcsolatok 6s kdlcsdnhatdsok iriiny6r, tartalm:ir nyilakjetzlt. A giafot u fogahil
kcizdtt megl6v6 reliicidtipusokat jeliilik. 

-

5. A deszkriptorok kriztitti reliici6szerkezet kialakitiis6val a deszkriptorcikkek ldtreho-
zrisa. A nemdeszkriptorok kijeldldse.

6. A tezalntsz f6ri szdnek szerkesztdse akapott deszkriptorcikkekb6l.

7. A csricsdeszkriptorok - legmagasabb szintti, legfontosabb jellemz6k _ kijelcildse. A
hierarchikus rdsz ldncszerfr szerkesztdse a fcil6- 6s aliirendeldsi relici6 alapjin.

8. A kie gdsTit6 j e gyzdkek elk4szftdse
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5.3 Az informdci6keresd tezaurusz

9. A k6sz tezaurusz ellendrzdse, kiegdszl'rlse - ez minden munkapontn6l folyamatosan

lehetsdges -, 6s a m odellkisdrletek v€grehaitdsa.

5.3.3 A lexikai egys6gek formdja

A deszkriptorokra vonatkoz6 formai szabiilyok l6nyeg6ben megegyeznek a r{rrysza'

vak6val, ezdrt itt nem r6szletezziik 6s magydazzttk 6ket'
A lexikai egys€geket szabviinyos nyelvtani alakban, lehet6leg f6n6vk6nt kell rneg-

adni. A deszkJpto-t atutAUan egyes szimf fdnevek, kivdve, ha a kifejezds gytijt6-

fogalom, vagy isak tdbbes sz6mban haszndlatos, vagy ha az egyes sziimf 6s ttibbes

szimri vfltozat jelent6se kiiziitt kiiltinbs6g van.
A lexikai egys6g lehet kcizn6v, nrlajdonn6v, sz6mn6v 6s betfisz6 is Ha a nivid ala-

kot vflasztotnrf, k6Tiihi kell a teljes alakot, zdr6jelben fel kell oldani 6s utalni kell 16.

Szerkezet6t tekintve a deszkiptor lehet egytagri vagy tdbbtagi (dsszetett sz6, tdbb

sz6b6l rilt6 kifejez6s) sz6. Tiibbtigf sz6t akkor haszndlhatunk, ha jelentdse nem kd-

vetkezik iisszetev6inek jelent6s6b6l (pl. kirdlyviz), iisszetev6i fontos vagy rendez6

szerepet ttiltenek be az osztr{lyozrisban, illetve tfl iiltaldnosak stb Generrilis szab6ly'

hogy a tdbbtagf kifejez6sekei termdszetes sonendben irjuk le, 6s nem invertiilunk'

hi# a szerkezltet tigyis a reldci6k k6pzik. Utaltikat, csak a tdbb sz6b6l 6116 kifeje-

zesek fontos, dnrill6-elemeir6l k6szitiink, p1.: a terrndszetes es a mestersdges nyelvek

eset6ben cdlszeni utalni a mestersdges nyelvekre

5.3.4 A szemantikai egYs6gesit6s

A szinonim6k 6s kvdziszinonimdk kitiintetett szerepet tiiltenek be a rendszerben' A te-

zauruszban szinonirn6n a tartalmilag egymiist helyettesitd, kviiziszinonimdn az adott

szakteriileten zzonosnak tekinthet6 kifejezdseket 6rtjiik' A szinonimakapcsolat esetei:
- kiildnbdz6 alakf, magyar nyelvfi kifejez6sek, pl eb - kutya
- egy fogalom magyar 6s idegen nyelvf vlltozata, fiiggetleniil aft6l' hogy meg-

honosodott-e mindkett6, pl. szerkezet - shukttira
- egy fogalom ktiznapi 6s iudom6nyos vdltozata, pl' s6sav -hidrog6nklorid

- 
"!y 

fogaton rtividitett 6s teljes megnevezdse, pl' ETO - Egyetemes Tizedes

Oszt'lyozas
- egy6b alakv6ltozatok: sz6faji, igekcitds stb. elt6r6sek, pl' informdci6s tezau-

rusz - inform6ci6keres6 tezaurusz; hfil6s - kihfl6s'

A rendszerben a szinonimiikat a legfontosabb fogalmi kapcsolatok kciz6 soroljuk

6sL(l6sd),il letveH(helyettesiti)rel6ci6kbantiinretjiikfel.EgyestezauruszokaSZi-
nonimrik kiiziil gyakran kiemelnek egyet (deszkdptor - nemdeszkiptor) €s ezt hasz-
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A tezauruszcikk feldpit6se n6MnY

t<itilttietett, gyat .ag haizndlt reldci6val:

VEZERDESZKRIPTOR

H szinonimdja
F fdldrendeltje
A aldrendeltje
T egdsze (tohrm)

P resze (Pars)
R meghatdtoz6ja (rezultans)

E meehatdrozotda (el6feltdtel)

X lok-onsdgi kaPcsolat

5 A NyELvgszE' RAI'{YZAT KEPVISELOI

ndli6k a lein{sban 6s a keresdsben is' M6s esetben a n6warir{nsokat hasznr{ljdr' s a

n 
"k 

t"tt"tett urCtogos iisszekapcsol:issal oldjft meg'-"1;;;#-:i"uu;"r*3ra -rr""J 
_-."gtri'ttinutirt"tese a zrir6jelben utfnuk

tett 6rtehnez6 segits6g6vel tort6nik:
entr6Pia (inform.{ci6e1m6le0
entr6Pia (termodinamika)'

futk6n fordul el6, hogy azonos szakteriileten tiibb jelent6s is el6fordulna' Ilyenkor

"E;;;;;;; 
t;Jteriii"tenek megtelet6 ertelrnezest m€sadni'*T;ft;i;t{"tr,", 

- 
"gvefJttseg 

biztosit6sa 6rdek6ben magvar6z6 sziiveg'

megjegyz6s, rieghitirozris is kapcsolhat6'

5.3.5 A tezauruszcikkek szerkezete

A tezauruszcikk a deszkriptorcikk 6s a nemdeszkriptorcl]<t \ti1is 
elnevezdse A te-

zauruszcikk az 6l€n 6116 *,ua'WoiiJt e; l 
tti,z1a.roc-7]r21lag kdzvetlenul kap-

csol6d6, s e kapcsolatok jelleg6t-is ieltiintet6 desz)<riptoro'kltt!1. illl A cikken beliili

kapcsolatok, reldcidk sonendje meghniato'ott egy adott ref6ci6n beliil a lexikai egy-

s6sek betdrendben uann* fOrtoto"iuu' u tOttiotifieue 
"'etleges 

kapcsolatok feltiinte-

#.';dilI.;;-k"ptorcik'kdnt s'e'epelhet egyediil 6llti ve-zdrde^szkriptor is'

A nemdeszkriptorcitt n n"-a"J'ttiptoibOl uAu-int a lefrdskor 6s keres6skor

helyeG haszn6lt deszkriptorb6l 6ll'

A rendszerben fbltiint"tett 'rllni* egyes kapcsolat "forditottj6nak" 
is meg kell je-

lennie a megfelel6 tezauruszcikkben'

A tezauruszszabv6nyban felhozott pdlda:

FORGACSOLAS
H forgricsol6 alakltds
F anyagsz6tvdlaszt6s

megmunkrl6s
A eszterg,lyozds

ftirds
kiiszitrtilds
mards
iiregel€s
v€s6s

T gYdfi6stechnol6gia
P forgdsvezetds

[Yir6 igdnybev€tel
R forgdcs

forgdcsoldsi feliilet
E forgiicsol6szersziimgep

forgdcsol6 szersz{m
X forydcsolhatdsdg

szersziimelrendezes
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' 5.3 Az informdci6keresd tezaurusz

A tezaurusz rehici6i
A rel6ci6 a vez6rdeszkriptor 6s egy adott deszkriptor kttzdtti drtelmi dsszefiig-

g6st fejez ki, tehdt mindig csak kdt fogalomkapcsolatot tiikdz.

1. Szinon na (L-H) rekicitS
hdnyultsdgdt tekintve k6t tipusa van:

-Ld6sdaszinonimdt)
A nemdeszkriptorcikkekben hasznrfljuk, a

lexikai egysdg dltal jeldlt fogalom helyett a jelet
kdvet6 deszkdptort kell alkalmazni, pl.:

STRUKTURA
L Szerkezet

- H (nemdeszkriptort helyettesit)
A jelet kdvet6 nemdeszkriptor a deszkriptor-

cikk €l6n dll6 vez6rdeszkriptort helyettesiti, pl.:
SZERKEZET
H Struktfra

2. Fiil6- ds aldrendeltsdgi /generikas, netn - faj/
(F-A) reldci6

Ha A fogalom val6di rdszhalmaza B foga-
lomnak, akkor A alfuendellje (faja, speciese)
B-nek, ugyanakkor B fcil6rendeltje A-nak. A kdt
fogalom egym6sb6l lineririsan szdrmaztathat6.
A fogalmat B-b6l rigy kaphatom, hogy a tartal-
mdhoz ijabb 6s rijabb ismereteket adok, ekkor
az A fogalom terjedelme - a forditott viszony
kdvetkeztdben - csiikken. Mig B fogalmat A-b61,
M A-t jellentz6 ism6rvek egy r6sz€nek elv6te-
l6vel kapom. Az dbra a fogalom tartalmiit, a tu-
dati k6pet mutatja.

KO}.IYVTAR
KOZMfVEL6DESI KONYVTAR
A kcizmrivel6ddsi kttnyvtdr F kiinyvtdr

A logik6ban az alirendelt fogalmak dsszess6ge (uni6ja) kiadja a fcil6rendelt fo-
galmat. A tezauruszban ez nem felt6tel. Itt csak azok a deszkriptorok szerepelnek,
melyeknek a feltiiri4sban 6s a visszakeresdsben szerepiik van. A fogalmaknak lehet
tdbb fdl6- 6s alirendelde, s6t tcibb szempontb6l is lehetnek fdl6- 6s al{rendeltek,
akir egymdsnak is. Gondoljunk csak arra, hogy a kiinyvtrirakat csoportoslthatjuk:
nyilvr{nossiiguk, krilcscincizhet6 dllomdnyuk, gyfijttttt dokumentumok tfpusai 6s tar-
talma, a kdnyvt6r tipusa, teriileti illet6kessdge, fenntart6juk stb. alapj6n. A kiil<jn-
bdz6 szempontok szerint felosztott alirendeltek egymdssal kollateriilis (6rintkezd),
az azonos szempontok alapjdn felbontott al6rendeltek pedig mell6rendel6ses kap-
csolatban vannak egymiissal.

oo
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5 A NyELvFszETI nANYZAT KEPvIsErfr

P61d6ul:
ktizmfvel6d6situdomiinyos kcizmfvel6d€si fels6oktatdsi

kollater6lis kapcsolat mell6rendelo kapcsotat

Az e1s6 p6lda metszet6be azok a kiinyvt6rak

hrtoznak, amelyek ktizmdvel6ddsi tevdkenyse-

siik mellett tudom6nyos kcinyvt6ri min6sit6st is

faotak dllom6nyuk, szolg6ltat6saik stb szinvo-

nJa elsmer6sek6nt.
A biztons6gos keresds 6rdek6ben c6lszeni az

al6- 6s fdl6rendelts6gi viszonyok teljes ki6pit6-

.., tiltOntit.n a legktizelebbi kapcsolatok6 Ha

esv keresO profil nem eldg sz€les' automatiku-

.in metrettink a fcildrendelt fogalomhoz' de ez a

ioinu.ut uir.tuf.l6 is igaz' amikor t(l specitil is

ildtbi esetben kevds. ut6bbiban tdl sok a talllat'
keres6 kdrd6seket haszn6lunk'

3. Egdsz-risz hzerkezeti/ (T-P) retuiciti

A senerikus rel6ci6kkal ,,",nb.n, melyek a.fogalom tartalm6nak 6s terjedel-

-#f;;;;i"rdt"-;il*k 

-; 
tgi"t-'ei' reliici6k bizonvos fizikai' szerkezetr

kapcsolatokat hatiiroznak."g u toinl*uk ktizdtt Nemcsak t6rgyak' objektumok'

;J;;k""t.;c;k, folyamatof eset6"n is haszniilhatjuk ezeket rtt az ism6rvek nem

alkalmasak a fogalmak L""a'^u'itai*u' mert a i6szfog-almak nem rendelkeznek

H;'#;?;t;;-";-"T*nvi i'-J*eJ"es az eg6sz pedig ttibb' illetve m6s' mint

r6szeinek dsszessege. ngy o""'*tipto'c jkben mi-ndig-a generikus. rel6ci6khoz ha-

,r.i*t 
"ftOt"tU"" " 

legldzelebbi egdsz' illetve rdszhalmazokat adjuk meg' pl :

CiMLAP VERZO
P verz6 T cfmlaP

A keres6s szempontjdb6l gyakran 6rdektelen' hogy generikus vagy szerkezeti

,d6"t;;;;;; i, ^i*, t"d"it"tat, ez€rt gvakrq a slfkebb' (AVP)' b6vebb

(iffi; 
^il;-;i-6bbrendf 

<evirl, t"i'euu*"'ifi (FVT) kapcsolatot hasznaljuk'

intil'ptiii"i ^ i""v"rari ds tdjak;ztatdsi t'zaurusz 3 ' revide'lt kiad6siiban'

4. Rezultdns ds elfifeltdtel (R-E) reldci1

A rezultdns (kdvetkeztet€s) rel6ci6 tdbb hasonld jellegfi tartalmi kapcsolat 6ssze-

fos1a16 elnevez€se. A szabv6ny ;;;;inti meghatdroziisa: "A 
rez6rdeszkriptor 6ltal

;t"#d;, ;,t"tr;ut-J. i""a"tt"tet"' okozita' eredm6nve'-term6ke' c6lia' ttugva'

kcivetkezmdnye (egytittveve: 'ntgt'uiato'ottju) a jelet ktivet6 deszkriptor r{ltal jelcilt

fotyn-ur,,a.gy stb. (egyiittvdve: meghatdroz6),''

P6lddul:
CERUZA
R ir6s.

Az el6feltdtel (kiindul6s) reldciti is, irdnyitott re16ci6 l6v6n' tiibb hasonl6 jellegtl

tartalmi kapcsolat foglatia ossze A szabviny meghatiiroz6sal,"A vezdrdeszkriptor

aji"il"i"ii-i"ry"*",, ia.ev 'tu' rcii*h tett"tto'atinak' mrikttcl6s6nek ' meghat6roz6-
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. 5.3 Az inform6ci6keres6 tezaurusz

s{nak oka, ercdete, elflidezdje, eszkoze, alapja, kiindul6sa (egyiittv6ve: meghatdro-
z6ja) a jelet kdvet6 deszkdptor 6ltal jeldlt t6rgy, folyamat stb. (egyiittvdve: megha-
t6rozott)."
P6lddul:

iRAs
E Ceruza.

5. Rokonsdgi (X) reldcirS
A tezauruszban m6s m6don ki nem fejezhet6, l6nyeges kapcsolatok tartoznak

ide, pl.: ellenrdt, hasonldsiig stb. Ezek kciziil, ha a szaktertilet rigy kfvrinja, kiemel-
hetiink egyes rel6ci6kat, s miisokat ide csoportosithatunk, pl. a rezultdns-el6felt6tel
reldci6t, vagy ebb6'l egyeseket. Ezeket a ddntdseket az adott tezaurusz bevezgtdiaben
nigziteni kell. A 42. sz. 6bra llngvlry Rudolf Tezaurusz-technol6gia cfmfi kciny-
v6b6l 6tvett mdtrix, mely a rokonsiigi kapcsolatok fontosabb tipusait mutatja be.'"

L  f  h  { l t  b  I  f  t  J  t
O o  v  0  d t  a  b r l ! .
K I  {  J  r  r  t  l Y o  l
t r y  I  s  g .  i  d r  l l n
H  r  {  s  y !  J  r  g  t  J

m ! r  d n t  D .  i l
! y u t I j i o
t  t  {  t {  I  l t l

a  t  {  [ i  t  J
g { t  J y l  t d

{  a g
! .
r !

P i  L
{ d i
r 0 I
r l r

r ,  i  i  g .
I  t  [ o  g
r  D t  r  y
l .  {  d , {
r r t  b
I  t  a l
I  t t {  [

.  ! d
r y  0
t r d
I

I

RtrKff
ftryrDnt
tfiliryrtg
{lb srust
tfisr
}{Dldri6,
l{r llbrry
SldI|'jEi ldIE
ta)'[g
Jr.lli&i
hDd!
tdajdnrdg
Irrrr.Erdhr
i(b
Ialt'
d,*lnt
i{o{r.tfrruit
Et@{ay
g|!d.ldoD'.
r tt{b

42' Abru: A rokorrsdgi reldc i ndtriua

" Ungua.y Rudolf: Tezaurusz-technol6gia. Az informdci6keresd tezauruszok k6szftdsdnek
folyamata. Bp. NPI, 1980. 185. p.
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5 A NYELvFsan RANYZAT KEPvtSEIfI

5.3.6 A tezaurusz fel6Pit6se

A rczaurusz r6szei a bevezet6 6s a sz6tdri €szek' A bevezetd rdsz tlrlalmazza a

clmlaoot 6s a bevezet6st. A bevezetdsben ir a tezaurusz c61j6r61' szerkezeti fel6pitd-

s6rdl, kdszftds6nek mddj6r6l. mennyisdgi jellemz6ir6l stb . -----i 
,riiari ,av uteziuruszban 1&6 Gxikai egys€gek kiilijnbciz6_ism6rvek szerint

,^d"@rek inek egyiittese. Kdtelez6 6s tovdbbi lehets6ges r6szei vannak'- 
i *iidia utafui r6iiek: a f6r6sz, a jelent6sktir szerinr csoportositon r6sz es a

lexikai egys6gek betfirendes mutatdja'- 
i t iiri"" faretze tartalmazzi a tezauruszcikkeket vezdrdeszkriptoraik betfl-

."na1el"tt A ilresz egysdgei a deszkriptorcikkek 6s a nemdeszkriptorcikkek'

(43. dbra)
A jeteni^sk)r szerint csoportosftott rdsz egy helyre gyfijti a lartalmilag tissze-

tartozi deszkriptorokat. A csoportosltds tttrt6nhet szakteri'iletek 6s ezek alteriiletei'

iff"i* f"gJtti"egdridk (facittrik, vetiiletek) 6s ezek alkategdri6i szerint' A leg-

tiseUU cs6ponoton-beliil a lexikai egysdgek betfirendbgn v.alnak 
,-..--i 

t"*iioi egysigek betrirend"t'iuthAi" a vezdrdeszkriptorokat 6s a nemde-

#;;;;;; L'"ii.Jnau"n sorolja fel' A mutat6 elmaradhat' ha megegvezik a f6-

iJ.rU'"n tufafnutO uez6rdeszkriptorok ds nemdeszkriptorok sorrendj6vel''*';-;;db;; 
I"h"tsiges riszik: a hierarchikus r6sz, a grafikus t1sz 6s .akieg6szit6

legyz*ek nem minden tezauruJan tal6lhat6k Kidolgoz6suk nem ktitelez6' de

svakan seqftik a tdidkozdd6st.
"'";;;;;;;;;;;.t'isz 6ltal66an a tra''zitiY rel6ci6k (generikus' szerkezeti) alapjdn

n"-ai n i"ruu-rzcikkekbdl a hierarchikus kapcsolatban 6116 fogalmakat, s ezeket

;i;;;i;ff;;*bbi6l a legkonkr6tabbig l6ncba ifizi' Ez a fajta elrendez6s rendkiviil

hatdkonyan seg(ti a keresest.""-i-g;ii**""rat, 
a jelent6skcir szerint kiv6lasztott deszkriptorokat 6s kapcsolatai-

kat'gndfok segitsdg6vel ibrdzolla. (44' dbra)"'- 
X a"ii"itto iisyrikek erloirrai a kifejez6seknek' neveknek (pl : tulajdonnevek)

" 
u"mt"t"J;. r&vr,it"i, melyek az osztdlyozdsban 6s indexel€sben felhaszn6lhat6k'

de be6nlt6siik indokolatlan a f6r6szbe'
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55850 M:0837 07.20 8712
OSZTALYOZh
H Szakozds
F T6rgyi felt rds
A G€pi oszt{lyozds

Oszt6lyozisi rendszer
Ujraosztdlyozds

X Dokumentdcids feldolgozrs
Indexel6s
Osztdlyozds tdrt€nete
Osztdlyozdselmdlet
Szakkkatal6gus
TArEysz6

55900 M:0838 07.20-01 87-12
oszrrilYozAs rdRTf NETE
A ETO tiirt6nete
X Osztdlyozris

Tdn6neti fomis -egYetemes

Ttjrt€neti forrds -magyar

T6rt6neti fon:* -nemzed

55950 M:0839 07.203 87'12
OSZTALYOZ,{.SELI,IELET
F KiinyvtdrtudomdnY
X Osztdlyozris

Osztdlyozdsi rendszer
Tudom6nyrendszertan

56000 M:0840 01 .20r 81'12
OSZT,{LYOZ]$I RENDSZER
H Szakendszer
F Informdci6keres6 nyelv

Osztdlyoz6s
A Agaz ati osztdlyozdsi

rendszer
Egy€b osztdlyoztui
rendszelek
ETO
Ielzet
Kongresszusi Kdnyvtdl
osztdlyozdsi rendszere
Kijnyvt rtudomdnyi
oszt6lyozdsi rendszer
Osztidlyozdsi rendszer &
szatteriilet
Szovjet osztdlyozdsi
rendszer
Tdzaurusz
Tizedes osztdlyoz6s

X Osztdlyoz6selm€let

5 3

Tudomdnyrcndszertan
56000& M>0841 07.201 87-12
OSZTALYOZASI RINDSZER
& SZAKTERULET
NB Ezzel 6ssze!€ve fejezztik ki

az A Eazati oszt4ly ozdsi
rcndszer szaktertileti
vdltoz6sait.

H Szakteriileti osztdlyozdsi
rendszer

F Oszttlyozrisi rendszer
X Kiinyvtdrtudomdnyi

osztdyozdsi renclszer

56050 M:0842 07.612 87-12
OUTPUT
H Kivitel
F lnform6ci6keresd rendszer

Rendszer-bibliogldfi ai,
dokumentdci6s

X Adatkviteli berendez6s
Relevancia

56100 M:0843 03.74 87-12
dvonar rdxvw,(n
F Iskolai k6nyvttu
X Gyermekkiinyvlir
0vodris
Tandri Kajnyvtdr

56150 M:0844 09.413 87-12
OvoDAs
H B6lcs6dds
F Gyermekolvas6
X Haszndl6k kipzdse
-iskoldban
Ovodai Kiinyvtdr

56200 M:0845 12.226 87'12
tiRFcBETfs KdNYv
F Kijnyv
X Braille irds
Tipogrdfi ai szerkesztds
Vak kdnyvtdrhaszndl6

56250 Mt0846 | 2.22r a7 -12

6sNYoMTATvANY
H Inkubdnulum
F R€gi ds ritka kdnyvek
x osnyomtafvdny-biblio$dfi a

Az informdci6keresd tezaurusz

56300 M:0E47 11.342 87'12
6SNYoMTAvANY-
BIBLIOGR/iIA
NB ,,Fonna" vdltozatban is!
F oslyomtatvdny bibliognifi a
X 6snyomtatvdny

56400 M:0848 01.17 87-12
dsszEHAsoNLiTO
KdNYvrARTUDol4,iNY
NB Kiildnbitzd orszdgok,

r€gi6k kdnyvtdriigYdnek (ill.
dszteriileteinek) elemz6
6sszehasonlitdsa; v.d.
,,Nemzetk6zi helyzelk€P"

F Kdnyvtdnudom6ny
A Nemzetk6zi helyzetkep

56450 M:0849 05.642 90-05
dszrdNDiJ
NB Az olyan dokumentumokat,

amelyek az dsztdndfinak
krzdr6lag egyes esetekt€n
val6 felhaszn6ldsdval
foglalkoznak, csup6n a
megfeleld tev6kenYs6g
(kutatds, tanulmtnyf t)
tdrgyszavdval jeldljiik.

F Tdmogatds -penzugyi

56500 M:0850 05.612 90-05
PALYAKEZDO
K6NYvTT{ROS
H Kezdd k6nyvtfros
F Szemelyzet
X Kdnyvtdros utdnpdtlds

56550
PiLYAv,(LAszrAsl
TANiCSADAS
F Ktiz6rdekri tdjdkoztat s

56600 M:0852 05.682 87-12
PALvLz r.ALLAs
BETdLT6SERE
H Veresenypdlydzat

VeNenyvizsga
F Kdnyvtdrcs-utdnFidds

KdnyvMrostoborzds
X Ktinyvl&osk€pzds

dukomentdldkdpz6s

4i. libru: Ry'szlet a kiirttvtli es kiiikoxafusi tezturuszbdl
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5 A NyBLvSszEn TRANYZAT KEpvrsEldr

44. 6bru: Az 4pitdstudomdnyi tezaurusz grafikus rdsze

5.4 A szintaktikus inform6ci6keresd nyelvek

A term6szetes nyelvf mondatok elemei kontextu6lisan kdtdttek, 6s sorrendjiik tdb-
b6-kev6sbd szabiilyozott. Az informdci6keres6 nyelvek lexikai egys6gei a doku-
mentum tartalmdnak, az informdci6 l6nyegdnek rdvid, ttimtir, egy6rtelmfi leirr{siinak
eszkrizei. /Vegyiik 6szre az ellentmonddst, hogy az oszt6lyozris az inform6ci6 fel-
tdtlsdt c€lozza, de ezl egy dokumentum jeleniti meg!/ Mivel a feltrirand6 dokumen-
tumok 61ta16ban tisszetettek, feldolgoz6suk ttibb lexikai egys6g (pl.: tdrgysz6, kulcs-
sz6, deszkiptor stb.) segitsdgevel lehets6ges. Ekkor az osztr{lyozdsi kifejezdsek
kcizd,tt kapcsolatok alakulhatnak ki - tartalmuk kdzds ismdrveket hordozhat, sor-
rendjiik specifikril stb. Ezek a kapcsolatok alapvet6en logikaiak 6s mondattaniak
lehetnek. Az nyelvdszeti irdnyzathoz tartoz6 informdci6keres6 nyelvek lexikdj6nak
fejl6d6s6t, melynek cstics6n a szintaktikus nyelvek rillnak, mdr az dtddik fejezet ele-
jdn vrizoltuk. Alapgondolatkdnt Jean-Claude GARDIN iddzhetd: ,,Ha az objektumok,
eszm6k, dokumentumok leir6sdra valamilyen nyelv vehet6 ig6nybe, mi6rt ne lehet-
ne ennek a nyelvnek rel6ci6it a termdszetes nyelvb6l sz6rmaztatni?" Ennek a reali-
tiis6ra az informiici6keres6 nyelvek fejl6d6se is riimutat, hisz a termeszetes nyelv
bizonyitottan alkalmas oszt6lyozdsi rendszerek indul6 szdanyagrinak, melyet kciz-
vetlentil vagy kdzvetve feltiir6sra 6s tiirol6sra haszn6lunk. A felhaszn6l6 keres6-
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5.4 A szintaktikus inform,ci6keres6 lyelvek

kdrd6sei 6s a rendszer adta v6laszok is term6szetes nyelvriek' A tiibbszemponti

uissraker"sds igdny6vel piirhuzamosan az oszt1lyozdsi kifejez6sek egyre iisszetet-

teil"*e taf,Ai, texitai 
"gysegel 

,,mondatokkrf' formril6dtak A mondatok szerve-

rltJt"t r"g-"g"*Ub szirijei,-amikor az informdci6keres6 nyelvek mondatelemei'

Li.O tif".1"-ret"-i kdziitt a iontextust6l fiiggetlen szemantikai kalcsolatokon tfl' a

tontextustOl fiigg6 szintaktikai kapcsolatokat is ki tudjrik-fejezli Ez k6pes az ere-

J"ii ,rou"g ,"niJr"ttsdg6t, viszonyrendszereit meg6rizni, lehet6sdg€t adva a szdveg

""iOt 
g"ti"f""i""t telt-rlrasrira. T;rm6szetesen ezeket a szintakikai kapcsolatokat is

,ipiraf"ni taf u ,enyleges, egyedi viszonyok v6ltozatoss6ga, kdvethetetlensdge mlatt'

Derek AusrlN 6rdeme, hogy el:le u c€i'a az oszt6lyozlselm6letben felhaszn6lta 6s

alkalmMta CHoMSKY generativ nyelvtani m6lyesetrendszerdt'

Azokat az inform6ci6keres6 nyelveket, melyek a lexikai egys6geket szintaktikai

"fOltatof,t"f 
is szabl,lyozzfu' szintaktikai inform6ci6keres6 nyelveknek' rcividen

.riiirttitot ny"ft"n"i. ttiuiut. I szintaktikus nyelvek a termdszetes nyelvek gram-

-",ita.iatp.Afjaf.iat modellezni, mikiizben generizdlj ilk. azt' s egyben megkis6relnek

"i.r"iiJri " 
t tittet nyelvekt6l. A szintakszisok egy r6sz6t metanyelvi tdrekves jel-

l,emzi. A nyelv6szeti ii6nyzat osztdlyoz6 rendszerei k<iziil' szabdlYrendszeriiket te-

kiniu", 
"r"i 

a leginkribb alkalmasak a nemzetkcizi felhaszniildsra FosKETl szennt

i"jieJirtritl"" 
" 

t"ovetkez6 sorrend figyelbet6.meg:Iranadane - SYNToL - PRECIS'

R"6szletesen csak a Magyarosziigon is haszndlt PRECIS-t mutauuk be'- 
no**oo* az 1gi6-es 6vek elejdn dolgozta ki facentis rendszerdt' Az oszt6-

f yorari-.gytJg"kt Ranganathanhoz" hasonl'dan izoliirumoknak nevezte Ktizciniik

tiit*" t.t'"trei". rel6ci6i rillapiton meg. melyeket operdtorokkal jeldlt Fanadane

ooerdtorai nvelvektdl fiiggetlenek. alkaimasak logikai ds szintaktikai kapcsolatok ki-

;;;;;; it1 nljdrdt" , ii*i6s indexel6s' melv a szintaktikai eszkijzciket haszn6l6

olrtafvora.ot egyik fajtdja. Rendszer6nek gyalorlati felhaszn6l6s6r6l nem tudunk'

de elmdletdnek hatdsa igen jelentdkeny- 
i ivuror, a syntfimitic Organtation Language- - SzdszerkeT-etes szervezdsti

nvelv - ansol kifeiezeJ rcividites-e, melyet GARDIN dolgozott ki az i960-as 6vek

i.'or.p*.-f ivNiiji u nittinuo'o inform6ci6keres6 - 6s term6szetes n;ielvek be-

io*ia.atu k6pes informdcidkeres6 modell, mely az osztllyoz6si kifejez6seket 6s

ff;;ildi1"l.niti meg. A SYNTOL metanvelv' Fel6pit6se- egyszerrl' hiszen a

;;fi;;;;i;;i;td'" alka'imazhat6. szetkezete i€t f6 ftszb6l 61l Azegvik az adott

;;;;1" ;;r;k;iptorainak sztirira, ahol a deszkriptorliincban a lexikai egys6gek

kdztjtt paradigmatikus kapcsolat adhat6 meg' Gardin a term6szetes nyelvi mon-

o"alLr'" ^ 
-r.ir.i.tt..L 

kdzdrLi kapcsolatokai szintagmatikus' az inform6ci6keresd

nvllu.t t.*ltui""gys6gei kdzdtti ieldci6kat paradigmatikus.'viszonyoknak nevezr'

Xil;i ;;;; ; t;iier"rilettdl fiiggetlen rel6torok szintagmatikus rendszere A relii-

i"-[ iJ"a"i" a kontextuiilis kiicsolatok megtartiisa, vagyis a relici6t meg6rz6

transzformdci6. Ez a transzformici6 z szerz6 6ltal ldtrehozott assz-ociiici6kat nem

u..riii 
"t 

u, ina"*"16s sor6n, hanem 6tmenti az 6tmeneti oszt6lyoz6s eredm6nyekdnt

kapott szdl{ncba - Landry posztuliitum " K6t elemri szintagmdkat hoz l6tre' melyek

" Landry, B. C. : A theory of indexing lndexing theory as a model for information storage and

retrieval. Ph D dissertation. Ohio, 1971
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5 A NyeLVFszETr RANYZAT KEPVISELOI

k€t deszkdptorbdl 6s a rdjuk vonatkoz6 relftorokb6l 6llnak. A rel6torok hdrom ellen-
t6tprina 6piilnek:

a) formdlis - val6srigos
b) dinamikus - statikus
c) predikativ - asszociatfv.
Az els6 a koordinativ rel tort hatdrozza meg, mely az dsszehasonlithat6s6got,

risszem6rhet6s6get, egyen6rt6kfis6get fejezi ki. (Pl. otthoni sziil6s, k6rhdzi sziil6s)
A miisodik rel6ci6pdr a konszekutiv reliitort (rja le, mely a fogalmak eredeti szd-

vegt6l fiigg6 sonendj6t, illetve fiiggds6g6t adja meg. (Pl. betegs6g /okozta./ mulasz-
tas.)

A harmadik p6r k6t kiilttnbdzd rel6tort definifl. A predikativ rel6tor 6ltal6ban a

cselekv6s v6grehajt6jrlra - 6gens6re - vagy a cselekvds tfugyrira utal, rendszerint

mell6kn6v-f6n6v alakf. (Pl. automatikus osztdlyozds.) Mfg az asszociativ relitor a

lexikai egys6gek lehetsdges kapcsolat ait h^tdrozza ftreg. (Pl. entr6pia' informatika.)
Gardin rel6ciSi els6sorban a kontextusban val6 el6forduldsukra, semmint a vi-

szonyok rnilyens6gdre, tartalmiira utalnak.
A szintaktikus inform6ci6keres6 nyelvek fejl6d6s6nek ktivetkez6 rillomiisa a ha-

ziinkban is haszniilt PRECIS.

5.4.1 A PRECIS

A TBEQI! a Preserved Context Indexing System angol kifejez6s riividit6se, jelen-

tese=zOr'-ieitqqz,g1-ige€st_Sr,eS!4(6 indexel6 rendszer. Kidolgozrisa qeryk AusTlN

ngv,€hez ffz6d!k, ak! a 1gn{gert a brit nemzeti bibliogr6fia t6rgymutat6jdnak el6-

,lt(tilliite tirili"tti ui iSOd:l9Zo-". 6vekben. Az elj6r6s napjainkra j6l ismert 6s

eltededt lett. Magyar vdltozatit az Orszdgos Pedag6giai Kcinyvtrir 6s Mrjzeum
(OPKM) fej lesztette ki.

A PRECIS grammatikai. szabdlyok iisszess6ge, ofyan szintaxis, amely. kulcinb'i-

z6 tipusri oszt6lyoz6si kifejezdseke alkalmazhat6' A rendszer lllggetlen az alkalma-

zo..1l1r,f-p-Ig!qqi6k9.Lep-6- lyelyektO]!-Liilq!! L s- !QJel!"4 sz6anyagot egvar6nt k6pes ke-
zelni. C6la, hogy a le-xikai gJemgkb6l a term6szetes nyel1 mondataihoz hasonl6

rtr-4qlt6teiakp! horzC! !4Le.. Az elemzdsek alapjakdnt felhaszn6lja a cHoMsKY-f6le

ny6iueir"ii irloru, iiiiivJ i-rI-r-Naone rnelyeset-iindszerdnek meg6llapir6sait'*'
Az oszt6Tyoz6s els6 l6p6se a dokumentum informdcidtartalmdnak 6s jellemzii'

tqLl\gqfq|;b49.2lha qgy mondatban. Ha a PRECIS ktitdtt sz6kdszlettel dolgozik,

akkor a mondat kifejez6seit szabv6nyositani kell.
Krivetkez6 l6p6s abemeneti sztihinc l4trehoztisa lT az intellektu6lis oszt6lyoz6i

munka utoli6 6ilom6ia, melynek vdgdn a kapott wtiliinc szdmitdgdpes input is egy-

' 
Chomsky, N.: Generativ grammatika. (Beszdlget6sek Mitson Ronat-val). Bp. Eur6pa' 1985
- Fillmoie, J.: The case of case = Universale in linguistic theory. New York' Holt-Reinhart'

1968. 1-88. p.
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5.4 A szintaktikus informdci6keres6 nyelvek

ben. Ezutdn a t6telek szerkeszt6se ds rendgqiqe g6-ppgl_tjtrt6-nik. A bemeneti sz6l6nc-
ban oper6torok, k6dok 6s jelek segits6g6vel meghat 6rozn)k az ism6rvek informdci6-
keres6 nyelvi mondatokban betiiltdtt szerep6t, felir6si 6s permutdl6si sorrendjdt."
Az oszttilyoztis itt lrgln gz ismdrfgLggym{qLkdlqt(__q9jqzq1a,.1sle\1 4 fggqllllak,
elryev ez4sek ;e Bi*i gAvel mondattui ftzdtt rend;lerc.

Az epe!\jlolgk a tiirgyszavak funkci6jiit, szerepet jeldlik az osztdlyoziisi kifeje-
zdssorban. A2pge-r{torok mindig 4z 6k9! \.o]9q6 fog3hrB\ll rglntkoznak. Segit-
s6giikkel val6sithat6 meg a lexikai egysdgek kontextu6lis viszonjDi[aF, sorren-
disdg6nek szabiilyoz6sa, meghatdrozdsa. Az operritorok k6t csoportja: els6dleges €s
mrisg4! agos operritorok.

Az els6dleRes operuitorokat r{-mokkal jelezzik,6s a szav,ak _szintaktikai sze-
reyet \?t6r9?z|k m_%. Az els_6 h{rom (1-3) szerepoper6tor a magTogiimakat. a
PRECIS_ mondqt !6vyj1 alk9t6 tdrgyat, cselekvest 6s a cselekvds v1grehajtqdt, az
6gens_Lie-tQ!i. A 0-4_ oFrdtor a t6ma frildrajzi behatriroldsrira szolg6l. Az utols6 hr{-
roml4-6) szerepoperdtor a magon kfviili fogalmakat jelcili. amelyek a tanalom pon-
tor4!4!!i!!9gi!jf,C9,!t4, Inintasokasdg, tanulm6nyozou teriilet stb.).

A bemeneti sz6liinc megalkotdsa mindig a cselekv6s, tdrt6n€s meghat6rozdsdval
(2) kezd6dik. A kdvetkez6 lepdsben a cselekvds, hat6s tiirgyrit (l ) jelciljiik ki, pl.:

(1) fizika
(2) tanitds

A cselekvds vdgrehajtdjdt, igensdt a (3) operiitor mutatja. A megnevezdsek sor-
rendje az operiitorok ntivekv6 sziimsorrendje (G-6). Ez a szerkezet leegyszerfisitve
ttugy - 6llitmdny - alany szerkezetri (l-3). A forgatdsi szabdly (ldsd k6s6'bb) alkal-
mazdsival lesz egy 3-2-1 sorrend, pl.: a tqndr vdgzett egy kis€rletet. Magyarosabb
a tandr egy kisdrletet vigzett v'ltozat, ezert amikor a hiirmas operiitor keriil vezet6
pozici6ba, akkor a g6p a 3-2-1 helyett, a 3-1-2 sorrendet hozza l6tre. Ez a
dikdtum transzf ormrici6.

!.lgqodlagos q.penitorok-szemantikai-logikai szerepeket jeltilnek, 6s helyiik az
uti{n az elsddleges operdtor utiin van, melyre vonatkoznak. Kciziiliik a (p), (q) 6s G)
az els6dleges oper6torokt6l fiigg6 fogalmakra, dolgokra vona&ozik, pl. tulajdons6g,
rdsz--eg6sz relici6 stb.

A, olg1glglqk lqqzr{latdt szab6lyok eg6sz rendl4ere hatdrozza meg. lqgfonto-
sa!! 949k kr_iizql !o_g1r mindgn sz6l6ncban szerepelnie kell a tartalomm, tiirgyra
vqqatlgzq ll1)-es 6s/vagy a Cselekv6it, hat6st kifejez6 (2)-galper6tomak, illetve
miq{er !Z0l4nc44k a (0), (1), (2) operritoro\ valamelyik6vel keil kpZd6dde.

A kddok-- a szereplelcild operdtorokkal szemben * formai, tipoldgiai, nyelvi sza-
bi!!yqa; fgqtciqla1 ldtnat el. A kapcsol6k az ^ngol vlltozatban a prepozici6k he-
lydt, mig a magyar vdltozatbal a told4l6kq!\a.! pt6 egJteirdst hat6rozzdk yryg. Az
$fa vdgz6d6sek helydt jelcili. A t6makapaoi6 (iJ, til tOa:u ugyanazon dokumen-
tum elt6r6 t6m6it, mig a (z) k6d a kriztis tdmdkat jelzi.

'' Horvrith Tibor-Orbdn Eva: PRECIS = Tudomdnyos M(szaki T ijekoztatis. 1987.'7 , s?,.314. p.
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5 A NYELVESZEN RANYZAT KEPVTSET,oI

Elsddleges k6dok

Tdmakapcsoldk s Koordinrlt t6ma els6 eleme

s, Koordindlt t6ma kiivetkezd eleme

s Kdztts elem

Kifejez6sk6dok s. Kdzits f6ndv

s Tulajdonndv

Helyn6v

Mdsodlagos k6dok

Kiilatnbs€gek

Megel6z6 kiiliinbsdgek
(3 karakter) s0

s l
s2
s3

1. €s 2. karakter
Nem vezet6, kiil<inftandd
Nem vezetd, egybefrandd
Vezetc kiiltinirand6
Vezet6, egybefrand6
3. karakter: l-9. a f6kuszt6l val6 tivory8

Ddtum mint kiiltinbsdg sd
Kdzbevetett kiiliinbsdgek Sn Nem vezetd kiizbevetett kiildnbs€g

So vezet6 kdzbevetett kiildnbs6g

Kapcsoldk Sv, Sw

i!lr.{n" kdd"k-
Elsffleges operdtorok

A magfogalmak kiimyezete
Magfogalmak

0 Helyek

1

2
3

Kulcsrendszer: a tdrgyas cselekv6s trrgya;
a tdrgytalan cselekv€s cselekvdje (v6grehajt6ja)
Csetekvds, hatds
Trrgyas cselekvds vdgrehajt6ja (cselekv6
eszi6z); a rendszerbe b€keriilt dolog; tenyezd

A magon Kviili fogalmak 4 SzemDont mint forma; megk<izelit€si m6d

5 Tanulmdnyozott, vizsgrlt eset; Pl.
tanulmdnyozolt teriilet, mintasikasdg

6 A dokumenrum formdja; haszndldi c€lcsoporl

Mdsodlagos operdtorok

Koordinrlt fogalmak f ,,Kdtiitf 
' koordinrlt fogalom

E Koordin6lt fogalom

Fiiggd elemek p Rdsz; tulajdonsdg

q Kvdzigenerikus csoport tagia

Gyrijt6fogalmak, csoPortok

SDeci6lis cselekvdsoszt{lYok Szerepmeghatdrcz6; irdnyftott tulajdonsdg

A szerz6 dltal l€trehozott asszocirci6

u K6tirdnf kdlcsdnhatds

F.zelet nem tdrgyaljuk.

45, dbra: A PRECIS ktidjai 6s opetdmrat
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A BA CBA DCBA
BCD CD D

5.4.A szintaktikus informdci6keres6 nyelvek

4 ltpggllfSi jgkLaz elrendez6st, tipogrdfiai szerkesztdst vez€rlik. Egyik legfon-
tosabb jel a pipz (r/), mely a vezetdket jeldli ki a bemeneti sz6l{ncban - a tipogn{-
fiaiEg kiemelt, a.besorolds 6s a visszakeresds alapjdul szolgdl6 indextdtelt. A sz6l6nc
szerkeszt6sdnek utols6 l€p€se a vezet6k kivflasztdsa. Az indextdtelek szerkesztds6t 6s
rendezdsdt szdmit6g6p v6gzi a kapott opeidtorok, kddok 6s jelek alapjdn.

Az index!6telekben a tdrgyszav4 hq|oq pozfci6bakqliljrp_tnekl v-ezel6.lnddo-
sit6 6s kieg6szit6. A szerkeqzqis a kdvetkez6 m6don megy v6gbe:

A fenti eljdrds alapjdn az ABCD t6rgyszavakb6l a kdvetkezd t6telek ifllnak el6:

A tdrgyszavak sonendje a predik6tum (6llitmdny) transzformiici6.esetdn vrflto-
zik. Ez akkor kdvetkezik be, amikor a (3)-as oper6tonal jeldlt fogalom keriil vezet6
pozici6ba, 6s a term6szetes nyelvhez hasonl6 v6ltozatot akarunk el66llitani, p6ld6ul
a kcivetkez6 PRECIS mondatndl:

Az apa szerepe a gyermekek nevel6s6ben.

A bemeneti saiMnc:

(1) Gyermekek

(2) Nevelds $,=.*

(3) Apa
(s) Szerepe

Az indextitelek:
GYERMEKEK

nevel6sdben apa szerepe

NEVELES gyermekek
apa szerepe

Az APA nevel6s6ben gyermekek szerepe
helyett a predikdtum transzformiici6val:
APA szerepe gyermekek nevel6s6ben

Az operiitorok, k6dok 6s jelek rdvid felsoroldsa 6s dttekintdse is mdrjdl mutatja,
hogy a PRECl$-.en_!gdlf!!f,I\qq4lfs_I91,{ciq\q1h4qzq6lnl{, melyek sziu!=e teljesea

_ fiiggetlenek,a_te_rmdsze199 ryclv{I. Erre mutat az a t€ny is, hogy a PRECIS-t - kis
m6dosit6sokkal ugyan - miir ttibb nyel1be! 1s_ !-efgzettdk. /\ 19q{ry94 ma q6g qtl
s6sorban indexkdszitdsre, illetve a folyamato_s tdjekoztatris egyik eszkiizek6nt hasz-_-
n61jR. Nagy--ldt", trogy iilrgitn, i2iradlgmatikus kapcsolatokon nil szintagmati- 

-''
--T[i 

viszonyokat is kifejez a term6szetes nyelv sz6rendj6t lehet6vd tev6 szerkezetei-
ben, mondataiban. A PRECIS fejlesztdsdnek f6 ilinya a tdrol6si €s visszakeresdsi
funkci6k ttikdletesit6se.
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6 STATISZTIKAI IRANYZAT,,

Az automatikus kulcsszdmeghatdrozls lehetsdges megold6sait LUHN vrizolta fel

eldszcir 1958-ban megjelent dolgozatriban' Ennek ldnyege, hogy a term6szetes nyel-

vfi szdveg - cim, refeidtum, teljes sz6veg, stb. - statisztikai elemz6s6vel megkapjuk

a tartalom leir6siira alkalmas kulcsszavakat. Egy k6s6bbi lelr6s eredmenyekdnt a

statisztikai nyelvelemz6s alkalmas ana is, hogy olyan jellemz6ket, deszkriptorokat

stb. hatiirozzon meg, melyek brirmely informrici6keres6 nyelv lexikai egys6gei le-

hetnek. Ezzel a statisztikai eljdfiis lehet6s6gei j6val sz6lesebbekk€ v{ltak az atto-

matikus osztiflyozdsban val6 alkalmaz6srin6l, ugyanakkor j6val finomabbakkd is

fejl6dtek kieg6sziilve m6s szemantikai, szintaktikai m6dszerekkel, mint pl' a szavak

rfl land6sult sz6kapcsolatainak vizsgdlat6val.
G. SALToN a rtdris ztikai nyelvelemzds k6t fajtr4j6t kiildnbtizteti meg:
- Sz6(pusok elemzdse. C6lja a sziivegek megkiiltinbdztet6se' Ez p€lddul a szti-

vegek szerz6j6nek megrillapitdsdra haszn6lhat6.
- SzOtep elemz6s. C6lja a szavak gyakoris6g6nak vizsg6lata, mely p6ldr{ul az

egyes osztdlyozdsi rendszerek, az informatika stb. teriiletek szdmdra hasznos'

Mindk6t statisztikai eljrirris a term6szetes nyelvf szdvegek felismen statisztikai

tdrvdnyszerfs6gein alapszik, mivel a jelek, jelsorozatok - betfk, szavak, sz6szerke-

zetek i nem -otro. gynko.i.dggal kcivetkeznek be. Az oszt6lyoz6sban felhaszni4lt

szigyakorisdgi vizsgdlatok c6lja, hogy az eldforduldsok alapji4n kivrilassza a tarta-

lom leirris6ra alkalmas kulcsszavakat.
Az elemzds alapjdul szolgild sztivegrninta kiiltinbtiz6 hosszris6gri lehet' A telies

szt)veg elemzdse 6itildban lehetetlen a magas id6- 6s anyagi riiforditilsi sziiks6glet

mian. A teljes szdveg reprezentdlisrira szolgril6 halmaz lehet a cim, a refer6tum,

vagy a teljei szdvegb& vJtt minta. A cim felhaszruilisa m6s informrici6keres6 nyel-

vef'szdmrira jobban megfelel, mint az automatikus osztrilyozdsnak Legelterjedtebb

a referdtumok feldolgozisa, ahol' a referdttm szerzG
je a tartalom leir6si4ra gyakorlatilag a kulcsszavak sz

sorozat6t szerkeszti d'sszeftiggd szcivegbe. Hdtr6nya,
hogy a minta szubjektiv emberi v6logat6s eredm6nye'
s ezzel 6ppen az objektiv automatikus kulcssz6-
meghatiirozdst tessziik k6rd6sess6. Szakkcinyvek ese-
t6n a legc6lravezet6'bb az ismdtl6d6, szakaszonk6nti
(2 - l0 - 20 - ... oldalank6nti) szdvegminta-elemz6s.
Az elemzett szakaszok periodicit6sa a sztiveg hosszii-
t6l 6s tartalmftdl is fiigg. Ez alkalmas az objektiv
kulcsszavak kivrilasztiisiira 6s trirv6nyszerfis6geinek
meg6llapitris6ra. A szabiilyok kiiziil 6rdemes kiernel-
ni Luhn, Meadow 6s Zipf tdrv6nyeit.

' Horvdth Tibor: Automatikus osztdlyoziis. Disszertrici6. Bp. 1979. [98] p'

46. dbru



LuHN szerint a szavak el6fordul6si gyakorisdga f
(0 tdrv€nyszerfi kapcsolatban rill szignifikancidjuk-
kal (sz) (ldsd a 46. dbra).

A tril ritka vagy tril gyakori szavak oszt6lyoziisra

alkalmatlanok. A tril gyakori szavak - a, az' 6s' de ' "
- semmitmond6ak, a tfl ritk6k szubjektivek, a szer-

z6k egy6ni sz6haszniflat6t tiikdzik, vagy lenyegtelen

tartalmi elemeket hordoznak.
Megfeleld mennyisdg{ sz6 eseten a szavak (n)

svakonsdednak (f) eloszli4sa jellegzetes (47 dbra)'-' 
Ha a k-dt gtirb6t egy koordindta-rendszerben 6br6-

zoljuk, megkapjuk ̂ z osztiflyozdsra alkalmas' szigni

fikrins - relevins - szavak jellemz6 gyakorisdgi tar-

tornany{'t (48. dbra).
A iijelttlt, szignifikdnsnak mindsitett teriileteken

kiil6nbdz6 tutajdonsdgri kulcsszavak taldlhat6k' A

csrics kciriil elhelyezkedd magas gyakorisdgri szavak '

a t6ma dltaldnos jellemz6s6re szolgdlnak, tdbb doku-

mentum kiiziis iimdrveit tiikrdzik. Az alacsonyabb

gyakoris6gri, de m6g a szignifik6ns tartomdnyon be-

idti tut"sstuuot a tartalom egyedi megkiildnbciztet6

iegyeit hordozziik.' --Cn. 
f. MEADow megdllapft6sa: .. szavak tdrgy-

szdk6nt akkor szignifikdnsak, ha ardnyban dllnak ak-

tuiilis 6s vrlrhat6 gyakorisdgaik."

G. Zpr kell6en hosszti szciveg eset6n - kb' 5000

sz6 - a szavak el6fordul{si gyakoris6ga (0 6s a gya-

korisdgi sorrendben elfoglalt sorsz6ma (r) kitztttt 6l-

lapitott meg tdrvenyszerfislga (49' dbra)"
r x f = dlland6 - constans -.

A kivdlasztott kulcsszavak az inform6ci6keres6

nyelv sz6tdr6nak r6szek6nt jelennek meg, ezdrt igen

fonto. ,r"."p" van az iti szavak jelentkez6s6nek'

ezzel esviitt a sz6tiirk6szlet ndvekeddsdnek'
I iJrdds matematikai elm€letdt W V' NEslroJ

dolgozta ki. Meg6llaPit6sai:
- 

-Uj 
esemdny-lkulissz<i1 megjelendsi val6szinfisd-

ge az elsd vizsg6latban egy.
- ij esemeny ftulcssz6) megjelen€si val6szinfis6-

gi O, hu - elemzett szdveg hossza a v6gtelenhez

lart - minden hatdron tril n6.
Az dj esem6nyek ft) teljes sz6tdrkdszlethez vi

rronyitott (d) ntiveked6si gtirb6je konvex 6s td-

resoofi nelkijli ( 50. dbra).

6.1 Automatikus osztdlyoziis

47. 6brs

48. dbra

49. Abm: ZM tijrvihYe

197



6 STATISZTKAI IRINYZAT

A szavak gyakorisdgvizsgdlat6hoz els6k6nt azok
egyertelmfi felismer6s6t, azonositdsdt kell meeol-
dani. Vagyis, hogy felismefiik az [j esem6nye-ker.
a toldal6kos alakokat csoportk6nt szrimoljuk, a szin-
tagmds kapcsolatokat, dsszetartoz6 fogalmakat egy-
ben kezeljiik stb. Ez nyelvenk6nt, tudom6nyteriileten-
k6nt, szdvegenk6nt mds 6s miis tdrv6nyszerfis6geket
mutat. A statisztikai nyelvelemz€s finomitdsdt segtti
el6 az dlland6sult sz6kapcsolatok felismer6se. A tar-
t6s szerkezetek meghatriroz6sa viszonylag kdnnyfi,
de munkaig6nyes feladat. Probl6m6t okoz, hogy ki
kell szrirni a semmitmond6 alakokat, pl.: a csal6d sze-
repe. Ebben segitenek a stoplistiik, illetve a negativ
sz6tdrak.

A szdgyakorisrigi vizsgdlatok eredm6nyek6nt kapott kifejez6sek nemcsak az
automatikus oszt6lyozris kiinduliisi alapja lehetnek, hanem bdrmely informricid_
keres6 nyelv alkalmas lexikai egys6gei is. Felhasznrflhat6k, sziimos m6s lehet6s6s
mellett, pozitiv 6s negativ sz6t6rkdnt az indexet6si elidr6sok sordn.

6.1 Automatikus osztSlvoziis

Automatikusnak neveztink egy osztfllyozdsr rendszert, ha az oszt lyozisi fogalmak
meghatiiroz6sa, csoportosit6sa ds rendez6se g6pi fton tdrtdnik.

Az automatikus kulcssz6meghatdroziist krivet6en minden dokumentumhoz kulcs-
szavak sorozat6t rendeljtik. Ezek alapjSn ldtrejrin egy dokumentumismirv mdtrix, az
fgynevezett informdcids mdtrix, melynek soraiban a dokumentumokat, illetve azo-
nosit6jukat; oszlopaiban a deszkriptorokat tiintetjiik fel. Vagyis pnnyr sora van,
ah6ny dokumentum van a gyrijtem6nyben, 6s annyi oszlopa, ahriny ism6rwel jelle-
mezhetiiik 6ket.

A mritrix egy sora lekdpez egy dokumentumot, ez a dokumentumyektor- (A yek-
tor irrinnyal 6s nagysiiggal rendelkezd mennyis6gek iibrdzolisdra szolgdl. Megmutatja,
hogy az adott dokumenturru.a mely ismdrvek jellemz6k, illetve nem jellemz6k.) 

-
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D, D, D" D.
A 0 1 0 I

I I 0 0
1 0 0 I

A 1 0 0



6. I Automatikus osztdlyoziis

Az els6 dokumenturnot jellemzd deszkriptorok ̂ z 4, a m6sodikat jellemz6k a !'

az n. dokumentumot jellemz6 ismdrvek az g dokumentumvektort adjdk'

A -aoi* 
"gy 

orrt,opa egy ism6rv k6p e, ez az ismimvektol' M€.gmutatja' hogy az

adon deszkripior mely dokumentumoka jellemz6, illewe,nem jellemz6'

A m6trix ilemei nemcsak a 0 6s 1 6rt6keket vehetik fel, hanem sflyozott osztd-

lyozils eset6n az ism6rvek hely6n elt6r6 6rtdkek (1, 2, 3, ' "n) is szerepelhetnek' mu-

t'awa ezzrl, hogy melyek a tartalmat jobban, vagy kev€sbd-leir6 deszkriptorok'

Az oszt6ly-iz6,s egyik feladata az ^zonos ismdrvekkel rendelkez6 dokumentu-

mok egy csoiortba, osztalyta gyfijt6se. A hasonl6sr{g meghat6roz6sdra az automatF

kus oJdlyoiris a tdvols6g 6s a kcizels6g fogalm6t vezeti be'

A Hamming-f6le ttiiot^sdg az egybe nem es6, kiiltinb<i26. iisszetev6ket veszr

.r,i-Uu. petaau'i a bemutatott-informicids m6trix 4 6s ! vektorai kiizdtti t6vols6g 2,

mert deszkriptorai - a bemutatottak kdziil - k6t ism6rvndl ktildnbdznek (D,' D')'-- 
I Xaz"hieg az azonossdg nt'lrt€kdt fejezi ki, a jellemz6 kdzits ism6rvek sz6mdt

ttxioriu ^Jg. Azt fejezi\i, hogy h6ny kdziis kulcssz6 jellemez k6t dokumen-

iu*ot. e ttizJlsdg, a tivols6ghoz-hasont'6an, mindig k6t vektor iisszehasonlit6sdra

haszn6lt fogalomlA kiizels6get rigy szrimoljuk ki, hogy a dokumentumvektor jel-

lemzoit koriponensenk6nt dsizeszoiozzuk 6s a kapott nem z6rus eredm6nyeket <isz-

szeadiuk. Ism6t a bemutatott informiici6s miifix a 6s b vektordtnezvel

ab = (0,  1 ,0,  . . .0)  = 1

A k6t dokumentum hasonl6s6ga l.
iei mri hasonl6se g6t azonban az is kifejezi, ha egy adott kulcssz6 egyiket sem

jellemzi. Ezt a komplJmenter vekorok iisszeszorz6sdval sz6mitjuk ki:

a  =  (0 ,  1 ,0 ,  . . . 1 )
b  =  (1 ,  1 ,0 ,  . . . 0 )

a =  (1 ,0 ,  1 ,  . . .0 )
b  =  (0 ,0 ,  1 ,  . . .1 )

ab = (0,0,  1 ,  . .0)  = I

A t6nyleges hasonl6s6g az eredeti dokumentumvektorok 6s komplementereik

iisszeszorz6sa ut6ni eredm6nyek tisszege:

h,o= 1+1= 2

A kapott abszohlt sz6mok csak kezdetleges tisszehasonlitdst tesznek lehet6v6'

ez6rt a finom(tds 6rdek6ben hasonl6s6gi fiiggv6nyeket dolgoztak ki- Ezek kdziil a

Tanimoto k6plet a legelterjedtebb:
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6 STATISZItr<AI RANYZAT

. N(an b)
"4 

N(aUb)

o < n l  r
Esetiinkben a sz6mit6s eredm6nye l/3.
A teljes azonossfgot jelent6 I 6s a reljes kiildnbcizds6get jeldld 0 k iiziilft ceiozerfr

meghatdrozni egy ktisziibdrtdket, amely fcilcitti hasonlds;gi 
-6rt6lci 

dokumentumok
:qy :.:olo:tba.:orolhat6k..Az igy kialakult osztdlyokat k ddereknek hivj\k. Mragas
kuszdbdrtdkndl a rartalmilag szorosan dsszetartoz6 mrjvek, mig alacsony ktisz6b-
6rtdkn6l a kev6sb6 hasonl6, ftfogd osztdlyokat alkot6 munkiik feriilnek igy klasz-
terba. Az lgy nyert csoportok alapvet6en eltdrnek az eddigi rendszerek, ktiiOnOsen
pedig a tudomdnyok feloszt6srin alapul6 osztdlyozdsi eljdrisok osztrilyalkotdsi gya_
korlatdt6l. Ezekben n6hriny fontos, kitiinteteft j;llemz6 iulajdonsrig alipjrin soroliuk
6ket egy csoportba, mig itt valamennyi a dokumentumia jettemz; tulcssz6t figye_
lembe vettilnk.

A klaszterek megh atdroz6sa a hasonhjsdgi mdtrix (dokumentum _ dokumentum
mritrix) segits6g6vel tdrtenik. Itt a mfvek dokumentumvekorainak pdronk6nti cissze-
hasonlltiisa ut6n kialakult hasonl6s6gi 6rt6keket tiintediik fel, majd a kiiszdb6rt6k
felettieket €gy csoportba soroljuk. A hasonl6sdgi m6trix megolddirit a matematika
faktoran alizis m6dszere adja.

A gyakorlati klaszteralkot{sban kitiintetett szerepe van ^ centroid vektomak.
A centroid vektor a klaszterba tartozd dokumentu-ok ,,6tlug,, vektora, melyet rigy
sziimolunk ki, hogy az adott osztrilyba tartoz6 dokumentumvektorok valamenny'i
komponensdt cisszeadjuk, 6s elosztjuk a klaszterban l6v6 dokumentumvektorok szi-
miival.

.,+i",,
" P = l

Itt c a centroid ,vektort, k a klaszterhez tartoz6 dokumentumvektorok sz6m6t
jelzi.

A centroidot, ha a vektorok komponenseinek risszeg6bdl k6pzett h6nyadosokb6l
iill6 vektork6nt 6rtelmezzljft, a krivetkez6 m6don sziimoliuk ki:

q, =i3
P=lrai l

. -A cenhoid vektor jelent6s6ge abban van, hogy rij dokumentumok eset6n, annak
dokumentumvektonit nem kell valamennyi m6s mtivet jellemz6 vektorral cissze_
hasonlitani, hanem csak a klasztereket jellemz6 vektorokkal. Miisik figyelmet €r_
deml6 szerepe a visszakeresdsben van, amikor a keres6 profil vektordt ismdt csak a
centroid vektorokkal kell dsszevetni. Mindkit esetben az elvdgezend6 ldp6sek sz6_
ma jelent6kenyen lecs<jkkenthetd.

. .A centroid vektor egyik legjellemz6bb tulajdonsdga, hogy Vriltozik. Minden rlj
dokumentum klaszterba kertil6sdvel rijra kell szrimolni, leheis6ees m6dosul6sait fi-
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6.1 Automatikus osztdlyozds

gyelembe venni. Eppen ez6rt az automatikus osztiflyozds sordn az induliisnak meg-
hatifuoz6 szerepe van a klaszterek kialakul6srira. A mfiveletkor a krivetkez6k6ppen
jdrhatunk el:

- A mfiveket vdletlenszerfen vdlasztjuk ki. Az els6 munka dokumentumvekto-
rdt rigy kezeljiik, mintha az egy klaszter centroid vektora lenne. A m6sodik
dokumentumvektort ehhez a centroidnak tekintetthez hasonlitjuk. Ha a ha-
sonldsdg kiisztibertdk feletti, besoroljuk az elsd klaszterba, €s m6dositjuk a
centroid vektort. Ha a hasonl6sdg kiiszdbdrtdke alatti rij klaszterba soroljuk
be, melynek centroid vektora a mdsodik dokumentumvektor lesz, a mfivele-
tet igy folytatjuk tovdbb.

- Egy el6zetes eljdfiiskor kiv6lasztjuk a tipikusnak tekinthetd dokumentumo-
kat, 6s ezek vektorait centroid vektorkdnt kezeljiik. A k6sdbbiekben v6letlen-
szerfien kiv6lasztott dokumentumokat ezekhez hasonlitunk.

- Nem konkr6t, jellemz6nek nevezhet6 mdveket vdlasztunk ki, hanem oszt6-
lyoz6i ismereteink alapj6n mesters€gesen alkotjuk meg a tipikus klaszterek
centroid vektoriit.

- Megl6v6, hasonl6 tartalmri inform6ci6keres6 rendszerekben haszndlt keres6-
profilok vekorait klaszter6ljuk. Az (gy nyert kdrddsklasztereket tekintjtik az
indul6 rendszeriink centroid vektorainak.

A kdrd6sklasztert jellemz6 vektor hasonld tulajdonsdgokkal bir, mint a centroid
vektor. Az id6ben alakulis t6nye €s az rij 6s rij dokumentumokkal vifltoz6 klaszte-
rek egyiittese a mindig megfjulni k6pes, az igdnyekhez rilland6an igazod6 dinami-
kus kdnyvtiir k6p6t vetiti el6nk, melynek elm6let6t SarroN dolgozta ki.
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7 FUCGETEK

7.1 AZETO l6trejiifte 6s Magyarorszdg

A mrilt sz6zad utols6 dveiben 6s a szdzad elsd fel6ben a tr{rsadalmi k6rd6sek irdnt

fgEtrohy, haladd- tud6sok szakir6k, bibliogrdfusok 6s kiinyvtfisok h6rom- nagy

gJn ra"i6iu ngi"ft" i uiulio.gtd a nemze{6zi szervezdd6sdnek alakul6s6t' Altal6-

iossd v6li a nemze*dzl tioopellsiO i2€n1e az egy€ni vagy helyi kezdem6nyez6sek

helyett. E neEq49tk1i.,z! rgy-iiltmfikodes jegydben hozta l6tre Paul Otlet (1868-1944)

6l&4.yEq-fqrtfq!g (1854-1943) a briisszeli bibliogrdfiai ifiezetet = IIB 0 q93),

itt"t"-." riqy"43i ,4"€ az els6 neinzetklzi bibliogrdfiai kongresszusokat Ennek el6-

rcszii8 id6szakdban (1893) a m4gya! MANDELLo Gyula h(vta f€l figvebqtiLe! q

Dewey-f6l-ef,izgdes O5ztrilyozdsrg amelyet a nemzetkiizi bibliogrrifiai egyjittmtrkii-

d6s c6li6ra alkalmas szakrendszernek tartott.
E.O*e-"r megt"tfitetii, tt"gi iliziogJ Ovtayqzd!! l€Ir-)gt qyglYen (a n6metek

sz6m6ra) elsdk6it M.lN-DqLLo Kitroly, Mandello Gyula ddesapja lsmertgq1g,g B1{a-

pesten 6s Lipcs6ben megjei en6 West-O stliche Rundschau cimfr foly6irat 1 895 aug'

31-i sz6mdbin. Ezzel megel6zte Carl JuNKER, az IIB b6csi titkrira kdnyv6nek meg-
jelen6s6t.n' Junkerrel egyid6ben jelent meg Esztegrir Liiszl6 cikke, mely az els6 ma-

lyar tud6sit6s Otlet 6; La Fontaine tevdkenysegdrOt es terveir6l 
nn A-\eryzetkiizi

iiUtloerzifiai Int6zet (IIB) mdg a mdsodik bibliogr6fiai kongresszust megel6z6en

(1893tfek64e-9YA!ul Farkas kolozsv6ri egyeigmi tanrirt, 4!-4?-egyetemi kitnyv-

trir tigyeit is vifte, hogy a ti4e.des osztalyoziis dltaluk m6dosltott vdltozatSt magyarra

fordfiia.n' Ezek a fliites kiadvdnyok mdr az IIB 6ltal kialakitott briisszeli tizedes

oszt6lyoztis els6 kiad6s6t el6k€szit6 r6szletek. 4Z-p6' anyag 1905--1!-0814' dll!

o'Junker, C.: Ein allgemeines bibliographisches Repertorium und die erste Intemationale Bib-

liographische Konferenz in Brtissel. Wien, A. Hdlder' 1896 35 p (FlD 6)
- l'oJ"., C., Die Dezimalklassifikation Cekiirzte allgemeine Tafeln Deutsche Ausgabe'

Wien, A. Hiilder, 1897. 86 P. (FID 14)
- luJer, C.' Uuer den Stand dei Bibliographie in osteneich. Bericht erstattet der zweiten In-

temationalen Bibliqgraphischen Konfirenz Wien, A. Htilder, 1897 22 p' (FlD 50)
q 

Eszteg& Ldszld: Az elyetemes repert6rium = Magyar Kdnyrszemle, 1896 341-350 p

" -Eluirin"ution decimile. Tables'gdndrales des mille divisions principales Bruxelles, 1895

t14  pJ
_ ala;ification decimales des sciences sociales et du droit. Tables methodique en fran'ais et

index alphabetique en frangais, en anglais et en allemand [6dition ddveloppde] Bruxelles'
1895. [80 p.]

- Classification ddcimale. Tables geographique gdndrales. Brussel. 1896 [8 p ]



7.2 Az EfO Magyarorcz{gon

,d_$?.e__!gljes kiq{risqd. A briisszeli tizedes rendszer rrividitett formdban 1905-ben,
mig a teljes tdbl6zat 1907-1908-ban jelent meg.no

A tizedes oszt{lyozds hazai haszn{latdval kapcsolatban drdemes eml6kezetbe
id6zni, hogy a Kepllqel{r{1 Kqtr:rlqrq iillorndnyrit felt6r6 (Ktirnrn B6la riltal
szerkesztett) nyomtatott katal6gus 1893-ban,'' p6tkdtete 1899-ben jelent meg a
hallei (Hartwig-f6le) osztrilyoz6ssal szoros kapcsolatot mutatd szakrendszer szerint
rendezve az anyagiit. Nem sokkal azutdn, hogy ̂ korryyt{r a sz4zadfordul6 6v6ben a
parlament fj epiiletebe ktiltiizdtt, felvet6dtitt, hogy rij szakrendszer bevezetdse sziik-
s6ges."'A k6lyvany4g rljrarendezds6vel a k6pvisel6h6z kiinyvtdri bizottsrig_a 1904-
ben foglalkozott. Ezen Hscrofs Lor6nd k6pvisel6, a bizoAsdg Tfra, a decimilis
i@-2dr (Dewey) bevezet6sdt javasolta. Teszriri Judit egyetemi szakdolgozatriban
(ELTE, Kitnyvtdrtudomdnyi Tansz6k, 1969) en iti, hogy Szab6 Ervin nem sokkal
el6bb mint kezd6 kiinyvt6ros gyakomokk6nt m(kitddtt a Kdpvisel6'hdz Kdnyv-
6reban, 6s feltetelez6se szerint a tizedes rendszer bevezet6s6nek gondolat6ban neki
is ktizvetlen szerepe lehetett, nemcsak a Kereskedelmi 6s Iparkamara Kcinyvtdrdnak
kataldgusa miatt. Hegedfis Lordnd javaslati4nak nem volt foganatja, 6s a kiinyvtdr
sosem haszndlta a tizedes osztiilyozdst.

7,2 Az ETO Magyarorszdgon

A sz6zadfordul6n milr ismert volt Magyarorszdgon a brtisszeli Nemzetkdzi Bibliog-
rdfia\ Int€zet bibliogrr{fiai 6s osztiilyozdsi tev6kenys6ge. Paul Otlel 6s HelLry -La
lontaine figy-elm6t, mint ismeretes, Mandello Gyula egyetemi tanrir hivta fel Dewey
liaed.es Qq4t4!y9zdq44. Az pls6.(1-895)_6r a mrisodtk (189?) lqqzpltqzi bibltCg1g_
fjai kgngresszuson magyar rdsztvev6k is voltak. {.budapesti K-egaske<!9!4oi iq-!p.411
kamara,LQlrytlr1laq d4l-4! -qz4b6 Eryfu I !00-t6l Dewey rendszer6t haszn6lta,
s--szakkalal6gqsdt 1902-ben nyomtatdsban is megjelentette. Ett6l fogva tizedes jel-
zetekkel kdzcilt6k a Szab6 Ervin iiltal szerkesztett Kdzgazdasdgi Szemle kurrens
irodalomjegyz6k€t. Szabrj Ervin kapcsolatban 6llt a briisszeli biblogrdfiai int6zettel,
6s r6szt vett a gazdas6gi-t6rsadalomtudom6nyi irodalom ktinyv€szetdnek dssze6lli-
t6sdban. A Bibliographia Economica Universalis terjedelmes kdtete 1904-ben je-
lent meg, 6s cimlapj6n egyiitt szerepelt Otlet, La Fontaine, Mandello Gyula 6s

n" 
Manuel abr6g€ du R6pertoire bibliographique universel. Organisation. Traveaux. Methodes.
Tables abrdg6es. Classification. Bruxelles, 1905. 176,34,38 p.

- Manuel du Rdpertoire Bibliographique Universal. Bruxelles, 19O1.2250p. [en fascicules]
- Manuel du R€pertoire Bibliographique Ufliversel. Suppl. no. l. aux Tables de la Classifi-

cation D6cimal. Bruxel les, 1908.27 p.
" Az IIB ldtesitdsdnek dve
" Panka Kdroly: A kepviseldhiz kiinyvtdninak tdrt€nete. = Magyar Kdrlyvszen e, 1917. l-2. sz.

14-22. p.
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7 FUccEr,EK

Szab6 Ervin. Ezt kdvet6en keriilt Szab6 Ervin a F6vr{rosi Ktinyvt6rba, ahol az
1910-es dvekben vdlt-.lehet&6 a tize-dL-s od2idTioids meghonosit6sa. Itt mft a
briisszeli v6ltozatot vette alapul, hiszen ezek a l6bl6zltok mrir 1905-ben megjelen-
tek. Szab6 Ervin a tdrsadalomtudomrinyi szakokban viiltoztatdsokat kiv6nt vegre-
hajtani. E t6m6ban 1911-ben levelezdsbe kezdett Otlettel, aki egyeztet6s c61j6b6l
eljiitt Budapestre. Ezt kdvet6en a F6vrirosi Kdnyvt:ir tizedes o^sztdlyoz6sdnak tdbl6-
zatait bels6 haszn6laffa kdnyomatos sokszorositdssal adJa ki.*-E-z 4z els6 magyar
nye1vfi tizedes osztdlyoz6si tdbllzat. A K6halmi B6la dltal szerkesztett Kdnyvtdri
Sienrte m6r !9!;bqr hiriil adta a Tizedes Oszt6lyoz6s t6rfoglal6s6t, 6s 1916-ban

,,Decimflis seregszemle" c(men sorolta fel azokat a.bibliogr6firikat 6s kcinyvt6rakat,
amelyek hasznrflni kezdt6k a tizedes jelzeteket. Els6k6nt a budapesti orvostudom6-
nyi, mez6gazdas6gi 6s a term6szettudomdnyi foly6iratok kurrens irodalomjegy-
z6keiben vezett€k be a mddszert. A Kerestedel4i- Jvftizerm kdnyvtiira is decim6lis
katal6gust k6szltett 1916-ban. A konyvtdrak azonban iiltal'ban a megjelent el-

marasztal6 kdtikdk, p1.: Guly6s P61 Magyar Kdnyvszernl6ben megjelent cikke hatd-
srira egy ideig elz6rk62tak hasznrilata el6l.

A tizedes osztdlyoziisr6l Hubert Emil, a F6vrirosi Ktinyvtft igazgat6helyettese
kdzdlt tanulm6nyt.'n' Az egyik legjelent6sebb esem6ny az volt, hogy K6p\6ny G€za

1923-ban a Technol6giai 6s Anyagvizsgfl6 Intdzet kdnyvtdr6ban (OMKDK, a mai

OMIKK el6dje) vezette be az Egyetemes Tizedes Osztdly oz{s hasTn{lat{l
Az 1930-as dvekben ttjbb bibliogr6fiai kiadv6ny 6s kdnyvt6r kezdte alkalmazni

azUtO jelzeteit, igy p6ld6ul a pdcsi kis6rlet a kurrens Magyar Nemzeti Bibliogr6fia
megteremtes6re. Na-gy jelent6s6ge volt annak, hogy Fitz J6zsef ig-az_gat6s6ga idej6n,

1936-ban a Nemieti Mfzeum Sz6ch6nyi Kcinyvt6ra is 6tG azEto haszndlatdta 6j

szakkatal6gusdban, a F6vdrosi Kdnyvtdr m6dositdsaii is felhaszndlva A hivatalos

briisszeli v6ltozatra csak kes6bb t6rtek vissza.
Az ETO elterjesztds6t kedvezden befolydsolta, hogy a rianoni bdke utdn a

Magyar Kiinyvtrirosok 6s Lev6lt6rosok Egyesiilete r6v6n Magyarorsz6g ism6t ki6pi-

tett; nernzetkdzi kapcsolatait, 6s 1938-t6l a FID nemzeti tagja lett' A FID 1938' 6vi

kongresszusdn resztvett Kdpldny G6za ds Veredy Gyula, akik a hazai szaksajt6ban

a dJkumentricitls vildgmozgalom 6s az oszt6lyoz6s k6rd6seit ismertettdk' Veredy

GylIa 1929-1941 kdzdtt a F6v6rosi Kdnyvtdr szakrendszer6t az ETO hivatalos

nemzetkiizi kiad5saihoz kcizelitve ritdolgozta, 6s azt nyolckdtetes h6zi sokszorositiis

form6j6ban kozz€tette."" Kripl6ny G6za k6tkdtetes kcinyvtiirtani kdzikdnyvet jelen-

- A F6vdrcsi Kiinyvt 6t oszr^yoz(sa Atdolgozott decimdlis klasszifikrici6 Bp lgl2
'' Hubert Emil: A iizedes rendszer keletkezese Bp. R6vai, 1918. 15 p (Hubert level€i az orga-

nizdcidr6l. 2.)
'o' Magyarorszdg FID tags{E 7947-1981

1947-1950 Orszdgos Dokumentdci6s Kdzpont (ODK)
1951-1952 Orsz6gos Kdnyvtdri Kdzpont Dokumentdci6s Oszti{lya
1952-1957 Orszdgos Sz6ch€nyi Kitnyvtdr (OSZK)
1958-1967 Orszdgos Dokum€ntdci6s Bizottsdg (ODB)
1968-1981 FID Magyar Nemzeti Bizottsdg (FID-MNB; Jdnszky Lajos)
FID titk&s6g Orszdgos Mdszaki Informdcirjs Kdzpont €s Kiinyvtdr (OMIKK)
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7.2 Az ETO Magyarorsz{gon

tetett meg, melynek m6sodik kdtete az ETO magyar nyelvfi, r'tiv iditett tdbl{zzta volt
az akkor legrijabb nemzetkcizi kiaddsok alapjiin szerkesztve. 

''

A mi4sodik vildghdborf utiin, 1946-ban Magyarorsz6g djra felvette a kaPcsol.atot
a FID-del es 1947-t6l rijra a FID nemzeti ta&ja lett az Orsz6gos Dokumentrici6s
KtizpontTODK), iTletvi: enneir megs-ztintet6se ut6n az Orsziigos Kdnyvtriri Kdzpont

QI(4)-tFy6n. Az oszt6lyoz6 munka m6dszereinek ismertet6se mellett a legf6bb
segitsdget az ETO magyar nyelvf tdbldzatainak publikrildsa jelenthette E cdlokat
kiviinta megval6s(tani az OKK mellett 1950-ben 6letre hivotllQrsz6gos Osztti-
lyozdsi Bizottsdg (OOB), melynek titkdri teend6it 1950-1951 folyam6n az OKK
dokument6ci6s oszt6ly6nak kijeltilt munkatdrsa liitta el, tagjai pedig a hazai osz-
tdlyoz6si munk6kban hosszabb ideje jelent6s szerepet betiilt6 kdnyvtiirosok voltak,
mint p6lddul: Kripl6ny Gdza, Veredy Gyula, Csapodi Csaba, Czell6r Ferenc, Kalm6r
Gyula, Z6nkay P6tem6 stb.

_,4_ m4gyar nyglw rdviditett ETO tdbl6zatot Ldz6'r Pdter irrinyi!6s6val, Yer-edJ
Gyula szerkesztdsdben az ODK jelentette !neg. (rotaprint sokszorosft6ssal, hiirom
kdtetben). Ennek mrisodik kiadris6t 1951-ben az OKK, harmadik 6s negyedik kiad6-
s6t 1953-ban, illetve 1955-ben az OSZK jelentette meg a sziiks6ges m6dosit6sok-
kal. Az OKK tev6kenys€g6t 1952-t6l az Orsziigos Sz6ch6nyi Kdnyvtitu Krinyvti4r-
tudom6nyi 6s M6dszertani K6zponrja vette 6t. Az Egyetemes Tizedes Osztilyoz6s
gondozesat az fjj6szervezett OOB 6s munkabizottsAgai folytatti{k Veredy Gyula, az
OSZK szakozd osztrilya vezetdjdnek iriinyitris6val.

Az EllO hazai haszniilatdnak dltal6noss6 vrilis6t megalapozta, hogy a kurrens
Magyar Nemzeti Bibliogrdfia 1946-t61, a Magyar Foly6iratok Repert6riuma 1947-
t61 ETO jelzetekkel kdziilte a cimeket. A nyomtatott katal6guscddul6k rendszer6nek
kieprldsekkor a Nepkcinyvtdri Kcizpont, az Allami Krinyvterjeszt6 Viillalat katnyv-

iegyz6kei es az Uj Ktinyvek is ETO jelzeteket adtak meg a ti{jekoztatds 6s a katal<i-
gusokban val6 felhasznr{liis c€ljira. 1949 €s 1950 6ta szinte valameryYf 1qg1 kqnyl
t6r rr-rc€kezdte ETO katal6gusrinak ki6pit6s6t, p6lddul: a budapesti 6s debreceni
egyetemek kdnyvtrirai, a Kdzgazdas6gtudomdnyi Egyetem Kdnyvt6ra, a Magyar
Tudomiinyos Akad6mia Ktinyvtrira, a Kdzponti Statisztikai Hivatal Kiinyvtiira, a
nagy megyei, viirosi kcizmfveldd6si kcinyvtrirak stb.

Az ETO haszndlatrit szolgdlta, hogy az OK!( 1950-ben €q 1951:bprt kQrtyvE-
rosk€pz6 tanfolyamokon tartott el6adiisokon ism€rtgllg a rendszert 6s h3ql4ritl1,rit.
Tan-t6rgyk6nt kertiltbe az 1948-1949-es tan6vben meginditott egyetemi 6s az 195 1-
ben mggkgzd6dit! f6iskola! kll4yrt6rosk6pzdsbe is. A kes6bbiekben pedig minrCen
m6s kciz6p- 6s fels6fokri kdpz6si formdban jelen volt az ETO tanitiisa.

Az OOB 1965 utdn az ETO haszniilatdnak hazai szakmai el6mozdit{sdt €s az
ETO nemzetkdzi fejlesztdsdben val6 r6szv6telt vallalta mag6ra. Ennek 6rdek6ben
1958-ban mfszaki 6s tiirsadalomtudomdnyi, majd 1959-ben mez6gazdasdgi-biol6-
giai szakbizotts6gokat l6tesitett keretein beliil. Az.OOB 1965-t6l az ETO szerkesz-
tds6t 6tadta a OMIKK keretdben l6tesftett ETO szerkeszt6sdgnek, amely az ETO

szerkeszt6 bizottsiig6nak ellen6rz6se mellett folytatta munkdjdt. A magyar szakkife-

'o' 
Kdpl,ny G€za: Kdnyvtiirak korszerri rendezdse 6s fejleszt6se. 2 kait. Az Eg]'etemes Decimiilis

Osztiilyoz6rendszer rdvid(tett magyar nyelvri kiaddsa. Bp. 1943.
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7 FUGGELEK

jez6seket szabvriny6rtekezletek keretdben szdleskdnj szak6rt6i r6szv6tellel alakltottd<
ki. A kiadris nyomdai munk6it a Magyar Szabvdnytigyi Hivatal (MSZH) szervezte.

Az ETO sz6les ktirben val6 magyarorsz6gi hasznrflata csak t6bldzatainak fjabb
magyar nyelvf kiad6saival volt biztosithat6. Az OOB kordbbi feladatai mellett erej6t
fj, most mrir nyomtatrisban megielen6 rdviditett kiad6s szerkeszt6s6re dsszpontosi-
totta. Ennek kezirata 1955. jdnius 30-i 6rv6nyess6ggel zdrva @xt. Corr. 2:3. 1954)
1956 kdzep6n k6sziilt el, kiad6i okok miatt azonban csak 1957-ben keriilhetett
nyomd6ba. A krttet 1958-ban jelent meg a Gondolat Kiaddndl, az OSZK kiadvd-
nyainak sorozat6ban. Ez az egykdtetes, betdrendes mutatdt is tartalmaz6 rovidltett
kiadds 1150 pdld6nyban k6sziilt, ami termdszetesen kev6snek bizonyult, mert n6-
hdny h6nap alatt teljesen elfogyott. Az igdnyek tov6bbi kielegitds6re Veredy Gyula
f6szerkeszt6i ininyitdsdval egy munkacsoport az ETO fjabb m6dositrisait is tartal-
maz6 rdviditett tiblazat kfzir^tdnak kialakitds6hoz fogott hozzd. Ez - az el&6szi-
letben l6v6 magyar teUes ETO-kiad6s eldfutdrak6nt - az MSZJJ kiadds6ban szab-
v6nyk€nt (MSZ 4000-66), a FID publ. 389. szdmon j6vdhagyva, 19f6-ban jelent
r!9el4l9!9!Sef$00 pdldrinyban. Roviditett kiaddsokat kesdbb is tdbbsztir adtak
ki, m6gpedig egyre bdviil6 anyaggal, tovdbb kdzelitve a kdzepes terjedelmfl kiad6-
sokhoz. FID publ. 555. sz6mon j6vi6hagyvq l9z-12!-_ben !Cq!|!. \€t \O!et jglent
meg (MSZ 4f,Ol,-177) 6000 p6lddnyban. A kdvetkezd kiadfst az MSZH helyett u.' -OMII(K 

6s az OSZK KMK v6llalta, ez ism6t k6t kdte$p-u 1990-1991.-ben jelent
m9-C ?900 pqqlyban, FID publ. 691. szr{mon j6vr{hagyva.

osszefoglalva a magyar nyelvf riividiteft ETo-kiad6sokat megjelen6siik
sorrendl6ben 6s 6rv6nyess6giik felttntet6sdvel:

1950

1951

195 3

1955

Orszdgos Dokument:icids Kiizpont (Soksz.) 3 kiitet
$-pzdwz: P-Notes - 1949.)
Orsziigos Ktinyvtiiri KOzpont (Soksz.) 3 ktttet
I*zdrva: P-Notes - 1950)
Orsz6gos Sz6chdnyi Kiinyvtdr (Soksz.) 3 kdtet
(Lez6rva: DK-Ergiinzungen - 1951)
Orsz6gos Sz6ch6nyi Kdnyvt{r (Soksz.) 3 kdtet
(Lezdrva: Ext. Corr. 1:6 - 1949-1952.)

A n6gy kiad6s tisszesen mintegy 3500 p6ld6nyban jelent meg.

Az OSZK Kiadv6nyai. Gondolat Kiad6. Bp. 1 kittet, 1150 pld.
(l-ezdrva'. Ext. Corr. 2:3 - 1954.)
MSZ 4000-66. (FID publ. 389.) 2 ktjtet, 3000 pld.
(I-nztuva: EC 5:6 €s EC 6:1 -1965)

1977-1978 MSZ 4000-:77 (FID publ. 555.) 2 kdtet, 6000 pld.
(I*zfuva: EC 9:2 - 197 6)

1990-1991 OMIKK-OSZK KMK (FID publ. 691.) 2 ktitet, 2000 pld.
(Lnzfuva: EC 13:3 - 1988)
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7.2 Az ETO Magyarorsz6gon

Az ETO teljes kiad6sdnak magyar nyelven Yal! p!lqh!114s4!C nltlt hatv4nas

6vek elej6t6l voltak kisdrletek. Tiibb magyar szakkrinyvtdr saj6t haszndlatra lefordit-

tatt4,s6i kiadta azokat a tdbl6?4ti !6szqket 4llelyek speci6lis ig6nyeikhez okvede-

niiliziiksdgesek voltak. Tiibb szakteriileten azonban korszerfi idegen nyelvfi tdb16-

zat sem 6lli ekkor rendelkezdsre. Ezek a gondok 6s kdrtilm6nyek vezettek a magyar

nyeh,rl teljes kiad6s megszewez6s6nek gondolatdhoz. Ldz6x P€ter, az OMKDK' k6-

r6tu OrtliK t6gazgat6ja 6s Barta G6bor, az MSZII elnciki osztdly6nak vezetdje

el6terjeszt6sdre a-trlfivelOdesiigyi Miniszt6rium Kdnyvt6ri Oszt'6lya, az Orsziigos

Mriszaki Feileszt6si Bizotts6g (OMFB) biztositotta, hogy az OMKDK a szerkesztes

kdltsdeeit 6i a szemdlvi feltdteleket v611alja, az MSZH pedig e116da a kiad6ssal kap-

csolatJs feladatokat. igy 1965. mrijus 3-rin megalakult az ETO szerkesztdbizottsdga'

-"iy ne,,"giJi ar,, ;fi-'0re;nn i<otponti o;ztdlyozdsi Bizottsdgrinak (FID/ccc)
-ujyar tufro. A munk6latok sz'ervez€s€re a kdziratok (fordit6sok, technikai szer-
t"siJter rtU) lebonyolitris6ra az OMKDK szewezetEn beltil szerkeszt6s6gi csoport

l6tesiilt. A sze.keszt6s munk6j6t a szerkeszt6bizottsdg titkdra, egy szem6lyben az

OOB titk6ra is. koordin6lta.

Az ETO szerkesztdbizottstlgdnak elniikci 6s titlairai (1965-1990):

1965-1968: elndk: Ldzdr P6ter (OMKDK); titk6r: Babiczky B6la (ELTE)

1969-1974: elncik: Sebesty€n G6za (OSZK); titktu: Babiczky B6la @LTE)
1975-1990: elntik: Babiczky B6la (ELTE); titkrlr: Barta Gdbor (OMIKK)

A tribl6zatok magyar terminol6girijrinak ellen6rz6sdben a szabv6nyositiisi 6rte-

kezleteken a ME IESZ 6s az egyedm;k szakemberei, illetve a Kiegdszitdsek '' for-

dit6siit ellen6rz6 szaklektorok vettek r6szt. A magyar teljes kiad6s a FID Magyar

Nemzeti Bizotts6g6nak 6gisze alatt a FID Oszt6lyoz6si R6szleg6vel egyetertesben

folyr. Az lgg0-al 6vek iiizepdtdl a FID_del val6 kapcsolatok inr6z6s6t ism6t az

OSZK vette dt.
Az ETO magyar nyelvfi teljes 6s rtividitett kiad6sainak korszerf szinten tartiisa

6rdek6ben a hasinaldi es a 6bl6zatok szerkeszt6i sz6m6ra az OMIKK 1965-t6l ki-

adtaasorozat6.kdtet€l1IazExtensionsandCorrectionstotheUDC(FDpubl 248')

magyar fordit6s6t:. Kiegdszitdsek ds m6dosittisok az ETO-hoz (FID publ' 428) -

felJlds kiad6ja: Mrirry6n Gyula (OMIKK). E sorozat utols6 tagjak6nt a 13' sorozat

3. kdtete jelent meg, ametyik az 19g6_1ggg. 6vi m6dosit6sokat k'ziilte. Ezzel z6rta

anyagdt i magyairtividiiett kiadr{s 1990. 6vi tdbllzata' Lz el6fizet6k szrim6nak

sajnriiatos csdfkendse miatt a 14 sorozat kiadiisa elmaradt' (A FID eredeti sorozatii-

ban a 14:3 szdmmal e kiadv6ny ebben a Tormriban szint6n megszfint, ktiziilve abban

a FID/C rev(zi6s bizotts6gok dltal kidolgozott utols6 m6doslt6sok anyagiit )
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Az ETO magyar nyelvf teljes kiadisainak jegyz6ke

ETO sz6m MSZ szrim Erv6nyessdg EC-szAm szerint + Megjelendsi dv

L kiad6s 2. kiadfs 3. kiadfs 4. kiadds

s.tdbl.

0

I
2

30/32
33
330/334

34t36

36

38

389

39
50/51
50

5 1

52
53
54

55
56t59

60t61
60

6U620

621.Ot.22
621.3
621.41.6
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16500

16501

16502

16503

16504

16506

16506

16508

i6509

1 6 5 1 1

16512

16512

1 6 5 1 3

16525

16524

16525

16526

t6527

16528

16529

16533

1653s
16534

I Of,JO

16540

16541

1.65M

7:1 1969

6:3 1968

7:4 l97l

7:6 1972

7:6 1971

7..6 1972

7-.6 1974

9:2 1976

10:3 1981

14:2 1992

10:1 1979

10:1 1979

10:2 1980

11:2 1982

1i :3 1984

13:2 1989

7:6 1972 l0:3 1981
13:3 1989

6:3 1968 10:3 1981

7:6 1972 10:1 1.979

1971 7:6 1973

1968 9:2 1977

Ervenylele-
nlrve

l0:2 1979

7:4
6:3

9:2 1977

7:6 1973

9:3 1978

9:2 1976

9:2 197 6

11:3 1984

1 1 : 3  1 9 8 4

l1:2 1983

10:3 1980
6:3 1968

6:3 1968

7..3 1970

7:2 1970

6:2 1968

7:6 1972

6:6 1969

6:6 1969

6:4 1969

6:4 1969

13:3 1989

10:3 1980

10:2 1979

7:6 7974

7:6 19'74

7:6 1974

7:6 1975

_Ervenylele-
nitve

1O:2 1979

1 1 : 1  1 9 8 2

1 1 : 1  1 9 8 1

11:1 1982



7.2 Az ETO Magyaorudgon

ETO sz6m MSZ sz6m Erv6nyessdg EC-sz6m szerint + Megjelenesi 6v

1. kiadds 2. kiadds 3. kiad6s 4. kiadds

62r.7t.9

62U623
624t628
629

63
64t65

64
66
671t673

674

675
676

677
678t679
681

682t684
682t683

684
685/686
685
686

687 t689
69

7
8
o

16547

16548

16554

16555

16570

16562

16563

16566

16572

1657 4

1657 5

16576

16577

16578

16581

16583

r6582

16584
16585
16585
16586

16587
16590

16593
16598
16s99

6:4 1969
6:4 1969

7:3 1970
7:4 1971
6:4 1969

7:6 1971

7:6 1974
9:2 1976
8:6 1976

9:2 197 6
7:6 1975
10:1 1978

11 :1  1982
10:3 1980
1O:I 1979
13:1 1988
10:3 1980 I2:2 1985

14:2 1992

7:6 1972

7:6 1971

7:6 1971
7:6 1971

7:6 1971

7:2 1970

7:6 1972
7:6 1971

7:6 1971

7:6 1971

7:6 1971

7:3 1971

7:3 1970

7:2 1970
7:2 1970

9:3 1.978

l2:2 1985

l2:3 1986

l2:3 1986

l2:3 1986

9:2 1n7
l 1 : 3  1 9 8 3

9:3 1977

I2:3 1.986

1 3 : 1

1 3 : 1

1987

1987

12:3 1987
13:l 1987
11 :1  1982

9:2 1977

9:3 1978

7:6 1974
11:2 1983

12:1 1985

13:2 1988

Az 14.kjadds:. 42k61.ft 44 kdtet 25 kdtet 1 kdtet
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Az ETO magyar nyelvii telies kiadrisdnak 6ttekint6se megielenEsi 6vek szerint

Megielen6s 1968-1n2 197T 1979- 1985-
?t" 1. kiad6s 2. kiadds 3- kiadds 4'kiadds

1968
1969

1970
tnr
r972

1973
tn4
1975

1976
tw
r978
r979

1980
1981

1982
1983
1984
1985
1986

1987
1988

1989
1990
t991

1992

6 ktttet

8 kdtet

7 kiitet

14 ktttet

7 kdtet

2 kiilet

6 kdtet

2 kdtet

6 ktitet

5 kittet

4 kdtet

4 ktitet

3 kiit€t

I kotet
2 kiitet

3 kotet

5 ktttet

I ktitet

4 kdtet

1 ktttet

3 ktitet

1 ktttet 1 ktitet1 kdtet

3 kittet

4 kittet 1 ktitet

2 ktttet

3 kitt€t

1 k0tet 1 kdtet

2ro

dsszesen: 4zkdtd 44k6t.3't 25 kdtet I kdtet



7.2 Az ETO Magyarcrszdgon

Az FTO magyar nyeM teljes kiad;isdnal CnrcqtssQi El a c6res csoportokbanlo3

l. kiad6s: (1968-1972) EC 6:2 (1965)-EC7:6(1970) 42k a
1965: EC6:2 l kittet
1966: EC 6:3 5 kdtet
1966: EC 6:4 5 kittet
1967: EC6:6 2 kdtet
1968: EC 7:1 l ktitet
1968: F.C7:2 4 kittet
1'969: EC 7:3 4 kdtet
1969: EC7:4 3 kittet
'1970: EC7:6 17 ktttet

2. kiad6s: (1973-1992) EC7:6 (1970) -EC 13:2 (1987)EC 14:2 (1990) 44 kotet
1970: EC7:6 10 kiitet l0 kdtet
1973: EC 8:6
197 5: EC 9:2
1976: EC 9:3
1977 EC 10:1 4 kdtet
1,978: EC 10:2 1 kdtet

1 kd,tet l kiitet
9 kdtet
4 kdtet 13 kdtet

3. kiadris: ('t977-1992) EC 10: I (i977) - EC 14:2 (1990) 25 ktttet
1977 EC 10:1 l kdtet
1978: ECl0:2 3 kdtet
1979: EC 10:3 4 kdtet
1980: EC l1:1
1981: EC 1l :2
1982: EC 11:3
1983: EC 12:1
1985: EC l2:3
1986: EC 13:1
1987: EC13:2

1979: EC lO:3
1980:  EC 1l : i
1981:  EC 11:2
1982: EC 1i:3
1984: EC 12:2
1985: EC 12:3
1986:  EC 13:1
1990: EC 14:2

2 kiitet 7 kdtet
1 kdtet
2 kdtet
I ktitet 4 kcitet
I KOteT

4 kdtet 5 kdtet
3 kd,tet 3 ktitet
l kcitet l kiitet

4 kdtet
2 kdtet
3 kiitet
1 kdtet
1 kdtet
1 kdtet
2 kdtet

'u'Az Egyetemes Tizedes Osztiilyozlis tdbliataiban 1966 6ta bek<;vetkezett mddosittisok tit-

mutatrj az ETO riividitett magyar nyelvf kiaddsdnak hasznril6i szrimrira (Osszedll Kiszely

Oliv&; Schneller Kdroly.) Bp. i972. SO, t2l p. /Orszdgos Szdch6nyi Kdnyvtdr Kdnyvtdrtudo-

mrinyi 6s Mddszertani Kitzpont/
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1988: EC 13:3 2 kdtet
1990: EC 14:2 l kdtet

4. kiad6s: (1985-1992) EC 12:2 (1984) -EC 14:2 (1990) 1 ktttet
1990: EC14:2 l kdtet

Az ETO teljes kiadrisrinak elsd sorozata (42 ktttet n6gy6ves eldkdszitds utiin
1968*T9'72 folyam6n (ugyancsak n6gy 6v alatt) kdsziilt el EC 6:2-t6l EC 7:6 drv6-
nyessdggel.

A misodik kiad6s 1973-1978 k'zott 25 kdtetet korszerfsitett a 42 kdtetb61.
1979-ben a mrisodik kiadds folytatrsa mell'ett elkezdidaitt az 1973-1978 kdzdtti re-

vizi6 krivetkezt6ben elavult kdtetek rijb6li kiadris6val a harmadik sorozat is. A mii-

sodik kiad6sban 1979 €s 1992 kdzltt tov6bbi 18 kdtet jelent meg, 6s ugyanezen id6

alatt a harmadik kiad6sban 24 kotat a m6dositrisok iitvezetdse miatt. 1992-ben egy

kcitet mdsodik kiadrisban, egy kiitet pedig harmadik kiad6sban jelent meg p6tl6lag a

mrir el6z6leg. elk6sziilt kdziratok felhasznril6sdval, de a m6dositdsok figyelembe-
v6tel6vel. Gyakorlatilag az Ext. Cor. 14:3 kdtetdnek vdltozdsai kdvetked6ben i991

utdn a legtdbb kijtet fjb6l kiadhat6 lenne, de valamennyit a legrijabb 6rv6nyess6gi

szintre kellene felh ozni-Ez isbizonyitja, hogy egy ekkora terjedelmf t6blizati anyag

megjelentet€se hagyom6nyos mddszerekkel szinte megoldhatatlan feladat a szer-

kesztdsi 6s nyomdai kivitelez6s tekintetdben egyariint.

7.3 Az oszt6lyoz6s m6dszerei ETO jelzetekkel

Az informdci6k visszanyer6se 6rdek6ben az olatllyozds munkrija minden esetben a

dg\ull]e4qffipk tartalmi elemzds€vel kezd6dik, ahogyan ezt a folyamatot az infor-

miciOl ii.titml vagy t6rgyi feltririls6val kapcsolatosan 6ltal6nossiigban jellemeztiik.

A dokumentumok tartalm6nak megismer6qdt n4gy 4irtlkben befolydsoljr{k:'a doku-

mentum jellege (kdnyv, foly6iratkdzlemdny stb.), tovdtb6, .hogy ezekben egyetlen

ttimtnatarotniq tqfqll4 Y4Cy tlllgyra. illetve titbb tdrgykitne vonatkoz6 inform6-

ci6k tal6lhat6k-e. Ai egy iematOne leszrikitett irdsmfi is trirgyalhat olyan probl6m6-

ka!:. apggly.e\ tttbb tudomdny6gat vagy szaktertiletet 6rintengk.es ennek ktive&ez-

tgUel-i. Ulnne 16;6 inform6cidkat ezek oldal6r6l is visszakereshet6v6 kell tenni az

osztdlyo4i5 m6dszereivel.
A iartalmi-etqi6s az Elg-tal val6 oszt6lyozds eset6ben is a fogalmak szintjdn

k9zd6dik. Ezut6n, figyelembe v6ve a dokumentum 6s az ETO tdbl6-;.at terminol6-

fiiiat, atU"tt t€mi az e.lneyezisek szintjdre. Ekkor a tiibldzat nyelvdn megfogalmaz-

ia-a dokumentum tartdlmdt (t6rgydt, tfirgyait) 6s formailag l6nyeges jellemzdit az

ETO tr{bldzatainak (f6t6bl6zatok 6s segedtdbldzatok) elnevez6seivel, tdrgyszavaival

kell cisszehasonlitanunk. Ezt kdveti az dtt€r€s ajelzgqgl4s 1ziry1j-dye, amikor a tdb16-
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7 .3 Az oszt'lyozis rt6dszerei ETO jelzetekkel

zatok struktririljdnak figyelembev6tel6vel a megfelel6 jelzetet, illetve jelzeteket ki-
v6lasztjuk. V6giil ezt kiiveti a jelzetszerkesztds. Amennyiben p-rekoordin6lt m6d-
szert alkalmazunk, lineriris katal6gusokat szerkesztiink a megadott szabdlyok szerht'
vagy posztkoordin6lt keresds esetdn, a jelzetek mell6rendeldses kcizl6s6vel' a fel-
hasznAEi-Eli hgyelembe vev6 szabiilyok szerint.

MSUere!-4e14 9ss19k4p9so!6l, tesz lehetdv6 a ielzetek kettdsponttal tofien6
viszonyitdsa. fet, :s:ggglq-b! fqga,l-om kdlcsiinds rel6ciQj4 r0bbf6le lehet, p6ldtiul
egy elj6r6s alkalmazrisa valamilyen c6lra, egy jelensdg hatdsa valamire stb. Az ilyen
viszony cisszetettsege miatt a kett6spottal tisszekapcsolt ielzetek az dltaluk jeliilt

&gelnak-lli_zlt1g\4pcsolatot egydrtelmfen nem hatdroljdk be. Jellemz6, hogy a ke-

res6 az tisszekapcsolt fogalmak valamennyi elem6n keresztiil megkdzelltheti a
probl6m6t. Gyakorlatilag az igy iiss-zekapcsolt jelzeteket k6t, illetve a jelzetelernek

szdmSt6-l fj!gg69i lobb helye.-rl kell a katal6gusba besorolni- Az egyes jelzetek alatt
a kett6spont segfts 6g€vel az els6 ielzeten beliil, a miisodik jelzet alapj6n alcsoportok
jcinnek l6tre, pdld6ul:

628.976
628.976:372.45

628.97 6:621.924

628 .97 6:656 .21

Munkahelyi vil6gitris technikdja riltal6bar
Munkahelyek megvil6git6sa az ir6s
tanftiisiihoz
Munkahelyek megviligitdsa kd,sztirtil6- 6s
csiszol6g6pekhez
Munkahelyek megvildgitdsa vasriti iizemi
€Diiletekben

Kettdspottal kett6ndl tdbb jelzet cisszekapcsolisa is lehetsdges, ds ezeket vala-

mennyi lehets6ges varidci6ban rotr{lni sziiks6ges, p6ldriul:

621.643.2:696.121726.5 Es6viz-levezet6csatomiik alkalmaz6sa
templomdpiileteken

Itt a hdrom jelzetet a tizedes sziimok sorrendjdt kdvetve irtuk fel- RotSl6suk

esetdn mindegyik jelzet els6 helyre keriil, de lehets6ges a besorolds cdljiira kesziilt

leir6sokban a megfeleli szimjelzet alLihrizds6val is megadni az utasitdst'

7.3.1 Az ETO ielzetek sTgrkeszt6se

Az itt ktivetkez6 ndhdny pdlda els6sorban a prekoordindlt jelzetszerkeszt6s elveit

kiiveti.
Az els6 6s legfontosabb..l€p-6sa mfi tartalmi elemz6se alapjrin.me-€i6ll4gitott szak-

teriilet/ek elnevez6seinek megkeres6se a f6tdbl6zatokban -Ez azElO struktdriij6nak
pol-ib!.erarchikus es tobbficettai rendtierdnek ismeretdben, sziiks6g eset6n a betfi-
rendes tiirgymutatd felhaszndlisr4val tdftenhet. Kiildn figyelmet kell forditani a ter-
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minol6giai azonositdsra. A f6tbl.qz,,,?ti,sz6'mlok kivdlasztdsa sordn gon Qq.s94 m6rle-
gelni k9-l! q.9s?t1ly9.q4F! mllys.ger lIiba! yal6$ tartalomnrfl rfltalinosabb' de !fl-
2,9&4 r6!Zl9!e"6 jgl4et megad6sa is.

Ha qgy dolqmeqtum tartalninak jellemz6s6re tdbb fdtri!!!4ti_Elq j94e1 S?!rk-
sdges, ezek kapcsolata lehet mell6rendelt (is-is), vagy lehet a tartalmak kdzdtti re-
l6ci6, viszony. Az els6 esetben a jelzetek a + jellel kapcsolhat6k, vagy kiiltin-kiildn
(p6lddul egym6s utdni sorban) lrand6k fel. Rel6ci6 esetdn a jelzeteket : jellel kdtjiik
dssze, ami az 6ltalunk jeldlt fogalmak logikai szorzatdt eredmdnyezi, p6ld6ul:

622+669 B6ny6szat 6s kohdszat
(a k6r t€m6t kiilttn-kiildn tr4rgyald k6nyv)

622:669 A bdny6szat 6s a kohdszat kapcsolatai
(a k6t t6ma dsszefiiggdseit tdrgyal6 kdnyv)

Vildgosan ktildnbsdget kell tennigj_igtbe\ !q a + jelnek a haszn6laia tekintet6-
ben, mert a + jellel kapcsolt fogalmak b6vebb (rdbb) t6m6t felolel6 dokumenrumot
jeltilnek, mig a : jellel cisszekapcsolt tartalmak egymds jellemz6 ismdrveit kdlcsdnd-
sen lesz0kitik, specifikdlj rik.

A kett6spont jel6vel tisszekapcsolt jelzetek posztkoordinrilt rendszerekben cin-
rfll6an kereshet6k, illetve meghatdrozhatd, hogy milyen mris jelzetekel egytitt kfv6n-
juk azt visszakeresni. A gyakorlatban sziiks6g lehet a h6rom vagy anndl tdbb jelzet
viszonyit6sakor ana, hogy a szorosabb logikai kapcsolatok feltiintetdse (fogalmi
pontositds) drdekeben a tribbszrirtisen osszetett jelzet elemeit a matematikai zi4n5jel-
hez hasonl6 mddon, sziigletes zdnijel segits6g6vel tagoljuk, p6lddul:

681.3:[002+02] szSmit6g6pek haszniilata a dokumentici6ban 6s a kcinyv-
tdrban

A ttibbszdrds viszonyit6st aj6nlatos kertilni, 6s ink6bb ttibb jelzetet kell megadni
a logikai cisszefiigg6seknek megfelel6en, p6ld6ul a fenti esetben a kdvetkez6ket:

[002+02]:681.3 illetve
[02+002]:681.3

002:681.3
02:681.3

002:681.31+[02:68 1.3]
02:68 l.3l+[002:68 1.3]

i l letve 681.3:002
681.3:02

A viszonyitiis 6s iisszekapcsolds egyes iinrill6 6ltal6nos alosztdsok jelzetei kdzdtt
is lehets6ges. (Lrisd a kds6bbi p61d6kat.)

A szdgletes ziirdjel a csoportk6pzdsen kiviil bizonyos esetekben egy jelzeten be-
liil m6s jelzet kcizbe6kel6s6re is el6fordul olykor, ez azonban csak linedris katal6-
gusok egy6ni fel6pit6s6t eredm6nyezi, 6s a visszakeresds szempondiib6l nem kivi4-
narcs.
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7,3 Az os?f^yoz{s mddszerei ETO jelzetekkel

Ve4"44! q!I4r! !6rgyk0rdk a f6tribldzatokban, amelyeket - tdbbnyire a fejleszt6s-

lilfi6n;;Jb6l ad6ddan - csak tdbb jelzetqg-\ a,/jellel val6 dssze.fogdslval fejeznek ki,
p6ld,lul a, :fllut 

"n 
dszertan az 5921599 jelzet alatt taldlhat6.Ezt az 592-td az 599-ig

felsorolt 6llatfajok kezd6 6s utolsd jelzet6nek dtfog6s6val jeldlik. Ez a generaliz{lt

csoport az 6ltaldnos dllattan 591.1jelzetfi alosztdlya uuln k0vetkezilr €s helyettesiti
* 592+59l+594+595+596+597+598+599 je-Lzetqqrt. Hasonl6 jelzetelds tal6lhat6
ftszletezfub jelzetcsoportokban is, p6lddul a ldgnyom6sos energia eld6llit6sa, hasz-

nositdsa 6s a hdtdstechnika egymflrLt a 621.5 alosztdlyban taldlhat6. Az tfo5fs iele-
vel k6t homogdnebb csoportra bontotti{k a tdbl{z barL:

621,.51t.54 A l6gnyomrisos energia el66lllt6sa 6s hasznosit6sa. I-€g-
nYom6sos gdPek

621.561.59 Hfitestechnika.Hft6berendezesek,h(t6g€pek

tllabban az ilyen 6tfog6 jelzetek haszndlatdnak keriilesdt javasoljdk abban az

esetbin, ha ezek a megolddsok magukban az ETO tibldzatokban nincsennek felso-

rolva.
Az 6tfogris jele egyes dndll6 6s nem tin6ll6 aloszt6sok jelzetein6l is lehets€ges'

(Lrisd a kdsdbbi p6lddkat.)

Kiils6 forr6sb6l sz6rmaz6 ielzetek

A saj6t tdbldzattal nem rendelkez6, de dltaldnosan hasznrilhat6 alosztdlyoz6si

m6d az ETO jelzetek szerkeszt6s€ben a mris forr6sb6l szir1,rtaz6 szlryjeJzgle!,yagy
betffsz6k, nevek stb . hozz{'ffizls€nek a lehet6sdge.

Mds fonr{sbdl dtvett oszt6lyozdsra p6lda a 630 Erd6szet aloszt6lya, melynek je-

lenleg nincs reszletez€se z t{bl6zatban.Itt a * (csillag) jel kdzbeiktatdsa ut6n jelen-

leg ai oxfordi erdeszeti oszt6lyoz6s sz6rnait lehet p6ld6ul haszndlni' A vegyipari

technoldeiai folvamatok eset6ben a h6fokot a csillag jele utrini szdmmal kdztilhet-

;;l<,peffiI' eoisz*tso c". *.ty jelentdse vegyi technol6giai folya-at 150 C-on'
" 

Az ETO szdmjelzeteihez a trrgykdr pontositdsdra tulajdonnevek (szem6lyn6v,

ftildrajzi n6v, betfisz6 (akronima), kozismert rttvidites (p6ldful intdzmdnyek nevei)

ktizvetleniil kapcsolhat6.

P6ld6ul: 061.5 MAVAG A Magyar Vagon- 6s Gdpgyrir Vrillalat

929 Napoleon I. Bonaparte Napoleon 1letraiza

Speci6lis igdnyek esetfn az ETO jelzethez pontositis c6ljrib6l a szakmiiban

elfo gadott tdrgysz6, szaksz6 is hozzdffizhetd,

P6ldiul: 629.?35.55Rotadin Rotadintipusfmerevszrimyrihelikopter
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7.3.2 Az alosd,dsok haszndlata

7.3.2.1 A speciiilis alosztdsok

A f6tdbldzatban felsorolt fogalmakat az egyes r6szekben haszndlhat6 nem 6n6ll6
specidlh aloszttisokkal lehet b6viteni, specifikdlni. @zeket r6gebben a magyar
nyelvfi tdbldzatok korliitozottan kiizris alosztiisoknak nevezt6k..$alva ezzelhaszn6-
latuk korldtozott voltrira.) Ezek sajritos jelekkel megkiilcinbdztetve az adolt t6bl6zzti
rdszben kdzdlt fogalmak jelzeteihez kapcsolhatdk. 6ppen ez6rt ezeket jeliik alapjdn
szoktuk megnevezni: k0t6jeles, pont nullajelfi, aposztr6fos 6s szr{mvdgzdd6ses spe-
ci6lis alosztdsok. A veliik kieg6sziten, specifikflt jelzeteket bdvltett ETO jelzetek-
nek nevezziik.

P6ld6k:
621.6 Berendez6sek grizok 6s folyad6kok sz6llit6s&a
621.6.037 Berendezdsekmardfolyaddkokszdllit6s6ra
621.646.1.037 Elzdr6 szerkezetekmar6folyad6koksz6llit6berende-

zdseihez
G6pek hfitdberendez6sei iiltaliban
Gdzturbindk hrit6berendez6sei

R6z ftohdszat)
Rdzdtvdzetek (kohdszag
Olom ftoh6szat)
On ftoh6szat)

A szdmv6gz6d6sek aposztr6ffal tdrtdn6 kapcsolis6val:

62-71
621.r6s-71

669.3
669.35
669.4
669.6

669.35'4
669.35'6

R6z-6lom Otvdzetek
R6z-6n titvdzetek

Az oktat6s 6s nevelds szervezeti k€rddsei
Csoportmunka mint oktatdsi m6dszer
Ktizdpfohi iskolrik szervezete = 371

A jelzelet a nagyobb srilyarr{nyban szerepl6 dtvozd elem alatt kell besorolni.
Az aposztr6f segitsdgdvel kapcsolt sz6mv6gz6ddses speci6lis aloszti4sokon klviil

kcizvedeniil a paralelitds alapj6n ttjrtdn6 alosztdsok ldtrehozds6ra is van lehet6s6g
egyes tdbl6zati rdszekben, p6ld6ul:

37r
371.311.4
373.51

4371.311.4 -b6l apont utdni r6szt levdlasztva megalkothat6:
371.513.114 A kdzdpfokrl iskol{kban foly6 csoportmunka mint

oktatiisi m6dszer
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A tdbldzatok egyes rdszein 0n6ll6an kidolgozott aposztr6fos jelzetsorozatok is
vannak. A legtiibb helyen azonban a paralelitds alapj6n k6pezhet6k,6s l6nyeg6ben
a fogalmak kcizcitti szintdzis (elzetszintdzis) alapjdn alkothat6k ott, ahol ezt a tdbld-
zatokban utasitiis 6s p6ldrik szab6lyozz,6k. Tipikus p6lda a fogalmak szint€zis6re a
k6mia szakteriilete. Pdldriul a szulfiitok jelzete 5 46.226, €.s a kdli]0'n jelzs.te 546.32.
Az aluminiumvegyiiletekben k6lium 6s szulfdt fordul el6. Jelzete az egyes vegyii-
letek szdmjelzet6nek az 546-t6l val6 levrilaszt6sa ut6n, az alkot6r€szek sflyardnya
szerinti sorrendben - ahogyan az a kdmiai kdpletekben 6s elnevez6sekben is ttik-
rdz6dik - aposztr6ffal kapcsolva az aluminiumvegyiiletek jelze6hez 546.623'32'226
lesz.

Miut6n az aposztrdfos jelcil6si m6d a nem dndlld alosztdsok csoportj6ba tartozik,
az egyes elemek a prekoordin6lt jelzetszerkeszt6s kdve&eztdben nem kereshetdk
vissza. Ez6rt rijabban a jelzetelemek vari6ci6s felirdsdnak irdny6ban szoktdk m6do-
sitani a szerkeszt6s szabdlyait, p6lddul: 546.623'226' 32.

7.3.2.2 Alhlenos alosztiisok

Nem iiruilki dhaldnos aloszttisok

A nem iindll6 dhaldnos aloszttisok kdziil sajdt tdbl4zattal rendelkeznek a -0 jelfi
6ltal6nos alosztrisok. Eddig k€t csoportjukat dolgoztr4k ki, ezek a -03 Anyagok (az
anyagok jeliil€sdre, amibdl a tr{rgyak vannak) 6s a -05 Szemdlyek (a szem6lyi cso-
portok sajdtoss6gainak jeldl6s6re). Azol<hoz a f6tdbl6zati szrimokhoz kapcsolhat6k,
ameiyekben a t6r9y anyaga, illetve a tdrggyal kapcsolatos szemdly a dokumentum
t€mija'.
P6id6ul:

Ebb6l: a bronzb6l kdszitett ajt6- €s ablakszerelvdnyeket a 645.3-034.35'6 jelzettel
jeliiljiik.

Felesleges lenne a dokumentumokat a 669.35'6 jelzettel 6s a 645.3 viszonyf-
t6s6val jeltilve elhelyezni a f6mkoh6szat csoportban is.

A -05 Szemdlyek nem ondll6 specidlis alosztrisok tiblizata a r6gebbi, sz6rv6-
nyosan el6forduld, korldtozottan kiizrjs alosztdsok helyett dolgozttik ki. Funkcidja
az egyes szaktertileteken tevdkenyked6 szem6lyekre vona&oz6 informdciSk jeldl6-
se a fdtfbldzati szdmhoz kapcsol6dva. Pdld6ul:

645.3
-034.35'6

6 1 6
616-051

Ajt6- 6s ablakszerelvdnyek (lakberendezds)
Bronz (r6z-6n dtvcizet)

Orvostudomdny @etegsdgek 6s gy6gyitds)
Orvostudom6nyban m0kdd6 aktiv szem€lyek (orvosok,
betegdpoldk stb.)
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616-052 Orvostr,rdomdnnyal kapcsolatos passziv szem€lyek
(betegek, gySgyelldt6sban rdszestil6k stb.)

' 622-057 .115 Brinyaiparban r6szid6ben foglalkoztatott szem6lyek
369.U2 A biztos(tott szem6lyek kdre
369.U2-O535 Iskoldskonigyermekekbiztosftdsa

A -03 Anyagok 6s a -05 Szem6lyek nem iindll6 aloszt6sokat csak akkor haszn6l-
juk, ha ez a dokumentummal kapcsolatosan nem els6dleges inform6ci6keres6si
szempont. Nem haszn6lhat6k abban az esetben, ha azok jeldl6s6re a fit{bl{zatban
dnrfll6 jelzet taldlhat6, 6s ha mag6r6l az anyagr6l sz6l a dokumentum' Pdld6ul
669.35'6 A bronzrdl ifltal6ban. Vagy a szem6ly, aki szdmr4ra a tftgy kesziilt, p6l-
ddul:

F6rfiruha
Ndi ruha
Gyermekruha

A f6tdbldzatban szerepl6 jelzetek specifikrflhat6k a segddt6bldzatok kdzdtt saj6t
tdbltzatral bir6 tovdbbi nem cin6ll6 alosztiisokkal bdvltve is. Ezek a seg€dt6616zati
sz6mok a szempont szerinti alosztdsok 6s az 6ltal6nos ismdrvek szimfra eddig ki-

dolgozott aloszt6sok.
A szempont szerinti aloszt6sok .00 szrimjegyekkel kezd6d6 sorozatai a m{l tar-

talma sajr{tos szempontokb6l val6 t6rgyaldsdnak r€szletezls€re szolgr{lnak olyan

esetben, ha a szempont 6n6ll6 visszakeres6st nem ig6nyel, vagy ha erre nincs fdtdb-

liizati szdm. A speci6lis tdrgyal6si szempont azonban sziimos esetben mfsik f6tdbld-

zati szdmhoz viszonyitdsos kapcsolattal is kifejezhet6. Ezzel a m6dszerrel a szem-
pont szerinti visszakeres6s is lehets6ges, p6lddul:

625.7 Otepttes
A seg6dtdbldzatban a .003.3_ Kdlts€gvetdsi szempont

625.7.W33 Utdpft6skciltsdgvetdsiszempontjai
Vagy viszonylt6ssal:

625.7 :657 .47 , illetve 657,47:625.7.

Az inform6ci6 nemcsak az 6t6pit6s csopotban, hanem a ktiltsdgvet6s specidlis terii-

letei alatt is visszakereshetd lesz.
A szempont szerinti aloszt6sok nemcsak a tdrgyi sajdtossdgok kifejez6s6re szol-

grilnak, hanem a szerz6 6ll6sfoglal6s6nak jeldl6s6re is, 6s a .000.0/.9 = Ol9 szab{ly

felhasznril6sdval. pdlddul :

7 .045.000.292 Szimb6lumok a mfiv6szi ribrdzoliisban a klasszikus
mitol6gia szemPontjdbdl

A tdbb szempontb6l val6 visszakeresdst ebben az esetben is jobban szolgdlnii a

7 .O45:292 viszonyit6ssal val6 jeldldsi m6d.
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1.3 Az oszt4lyozds m6dszerei ETO jelzetekkel

A szempont szerinti alosztiilyok haszndlatdval kapcsolatban figyelni kell ana,
hogl haszniilatuk tilos abban az esetben, ha az adott szempont kifejezds6re a f6-
tdbldzatban nem cindll6 specirilis alosztiis taldlhat6, pdld6ul: a Textilipari eljrirdsok
a juhgl apjn sziilak eldiillitiisiira tdma jeldl6s6re helytelen a 677 .31.002.2 jelzet (a
677.31 juhgyapjf fogalma szempont szerinti alosztiissal b6vitve), mefi a 677.02
specidlis alosztris szolgril a textilipari eljdr6sok jelcil6s6re. Az ETO-ban van egy
el6nyszabdly, amely a kdt megoldiis kiizcitti vdlaszt6st el6irja. Ez a szabdly a ktivet-
KCZO:

,,A dokumentumok tanalmiinak kifejezdsdre szdmos esetben a t6bldzatok
tdbb alkalmas jelzetet is tartalmaznak, illerve tiibbfdle jelzetdsszetdtel is le-
hets6ges. Ilyen esetben a lehet6s6gek kdzdtt formai szab6ly (az rin. el6ny-
szabrily) az ritmutat6. Az alibbi felsorol6sban a sorrendben el6bb rill6 ielzet-
tipus haszn6latrit kell el6nyben r6szesiteniink:

- fdtdblazati sz6mok
- a .0 jelf nem cinrilld alosztiis
- a - jelti (kdtdjeles) nem dndll6 alosztiis
- a .00 jehi szempont szerinti alosztds
- egydb kiizds alosztiis

Jeleiktel ribriizolva tehiit az eldnyszabiily drtelm6ben a jelzetelemek kivii-
lasztdsdna-k a szabdl\a a kciretkez6:

0/9 .01/ .09 -1^9.001/ .009 stb."

Az eldnyszabdly drteln€ben az el6bbi pelda helyes megold6sa tehdt: a 6'17.37.02
jelzet.

Ondll1 dbaldnos aloszttis ok

A jelzetszerkeszt6sben fontos €s sz€les krirben haszni{lhatrj alosztiilyoztisi lehet6s6-
get biztosftanak az iiltaliinosan haszn6lhat6 aloszttisok tiibldzatai.
Ezek a ktive*e261.: nyelvijele'

formai jele: (0...)
f6ldrajzijele: (l19)
n€Pi jele: (=. . ../
id6jele:

Saj6tos jeltik kcinnyen felismerhet6ve teszi 6ket 6s ezert speci6lis fogalmaikkal a
jelzetekben mindeniitt egy€rtelmfien hasznd!hat6k. A jelzetszerkeszt6sben sorrend-
jiik meghatfuozott, de ez csak a prekoordindlt jelzethasz\'lat esetdben kdtelez6 az
egysdges visszakereshet6s6g 6rdek6ben.

'* Egyetemes Tizedes Osztdlyoziis. Rdvidltett kiadds. FID publ. 691. Szerk.: Babiczky B6la,
Schneller Kdroly. L kdr. Tdbldzatok. Bp. OMIKK, OSZK KMK, 1990. 6. p.
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Fdllrajzi alosztris

A mf t6mdj6t jeldl' fdtdbl{zlri sz6rnhoz kapcsolva a ftildrajzi aloszt6s term6sze-
ti ftildrajzi vagy igazgatisilpolitikai fdldrajzi teriiletekrc szfikitheti le a tartalmat.
A fdldrajzi alosztdsokon beltil a specifik6l6s c€ljara - (kdt6jeles) specirilis alosz-
tdsok is csatlakoztathat6k.
P6ld6k:

643.8 Sz6l6termeszt6s
(1-13) D6l, d6li 6ltal6ban
(45) Itrflia, Olaszorszig

Ezekb6l:
634.8(45-13) Sz6l6termeszt6sltdliad6literiiletein

663.21 Borok, borfajtdk
(1-82) Szrirmaziisi hely, az eredet helye
(439) Magyarorsz6g

Ezekb6l:
663.21(439-82) Magyarorsziigieredetliborok

(1-81) A jelensdg helye
(1-82) Szdrmazr{si hely, az eredet helye
(438) Lengyelorsz6g

Ezekb6l:
78(438-81) A zene Lengyelorsz6gban
78i(438-82) A lengyel (lengyelorszdgi eredetfl) zene

A ftildrajzi alosztdsok tinmagukon beliil (kOzds zr{r6jelben) a : vagy a + jel

segitsdgdvel Osszekapcsolhat6k ds a /jellel generaliz6lhatdk is.
P6ld6ul:

331.109.32(44+46) Sztnijkok Franciaorsz6gban 6s Spanyolorsziigban

A jelzetben a fiildrajzi aloszt6sok forditva is felirhat6k a : 6s + jel haszn6latakor,
lehet 331.109.32(46+44). Nem fordithatdk meg azonban a/ jeln6l, helyette felbont-
hat6k tdbb dsszekapcsol6sra, 6s akkor felcser6lhet6k.
Pdlddul:

331.109.32(44t45) Sztrrijkok Franciaorszrigban 6s Olaszorsz6gban
vagy:

331.109.32(45+44), illetve forditva.

A viszonyltds a ftildrajzi alosztdsok jelzetdn beliil is a kapcsolatok kifejez6sdre
szolg6l, p6ld6ul:
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l18 -1,-ll9:{-lr Nemzetkdzi kapcsolatok Magyarorsz6g 6s Fran-
ciaorsz69 kdzdtt

-{ foldralzr alosztdsok ribl1,zatai csak bizonyos szintig rdszletez6k 6s pontositli-

sukra a nrgtelelS jelzedrez a fcildrajzr n€v fizhet6 hozz6' p6ld6ul:

373.5(439Veszpr6m) Veszpr6mkciz6piskoldi
373.5(139-21) Magyarorsz6gvrirosainakkciz6piskol6i
373.5(439-2lY eszpr6m) Veszpr6m vriros ktizdpiskol6i
373.5(139.117) Veszprdmmegyekcizdpiskoldi

Term6szetfiildrajzi behatrirol6sok a (2...) fdldrajzi aloszti4ssal lehetsegesek, p6l-

ddul:
551.55(234.373.1) ABakonysz6lji{riisa

Ha az ilyen dokumentumokat az otsz6ggal is kapcsolatba aka{uk hozni (egyiitt

tanva p6ldriul a magyarorsziigi sz6ljiirdsokat)' akkor a jelzet 551 55(439:234373 1)

6s 55 1.55(234.37 3. I :439) lehet.
Afdldrajzialosztiisokparaleliti{saalapjdnk€pzikafoldralzdstdrt6nelemosztii-

lyok jelzetel6sdt.
P6ld6ul:

(439) MagYarorsziig
914.39 Magyarorsziig fcildrajzi leirdsa
943.9 Magyarorsziig tdrtdnelme

A fcildrajzi alosztds ezekben az esetekben @ewey Tizedes Osztiilyoz6senak

meg6rz6s6vel) tisszeolvad, illetve a paralelit6s elv6t kiiveti'

Idd szerinti aloszttis

Azid6szerintialosztiisokatfugykdliddbelilefolyrisdnakbehatii 'rol6s6raalkal-
mazhat6k. Altaldnos id6jelensdgek 6s konkr6t id6szak vagy id6pont jelcilhet6 meg

A konkr6t id6pont vagy id6szak a szok6sos id6sziimitds szdmjegyei segits6gdvel

tdrtdnik. P6lddul:

323.272(439)- 1848 '03.15" az 1848. mi4rcius 15-i esem6nyek

550.34(52)" 1898.12.07.15.46.03" Fdldrengds Japdnban 1898 dec 7-6n 15
6ra 46 perc 3 miisodPerckor

Az id6aloszt6sok a 93199 tdrt6nelem oszt6lyban gyakran haszn6latosak, de m6s

tudomdnytdrt6neti dokumentumok oszt6lyoz6s6ban is rendszeresek'
P6lddul:

943.91848t1849" Az 1848/1849-es 6vek magyar ttirt6nelme
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Az.id6aloszt6sok dlraldnos id6egysegek cdljdra is szolgdlhatnak, pdldriul:

624.15"324" Alapoziisi munkdk t6len
636.084"324" Alatok t6li takarm 6mvoz6sa

Formai aloszttis

A sajdt t6bl6zattal rendelkez6 rindll6 alosztdsok kdziil a dokumentum form6i6t kife-
jez6 aloszt6s gyakorlatilag minden esetben hasznrilhat6. Els6sorban akkor sziiks€-
ges azonban, ha az informdci6 szempond6b6l a feldolgoz6s, publikrilis jellege fontos
t6jekoztat6ssal szolg6lhat, esetleg a keres6s egyik eleme is lehet.

A prekoordindt jelzetszerkeszt6s szabdlyai szerint a formai alosztds a tdrgyi jel-
lemzdk jelzetei utdn helyezkedik el az risszetett jelzetben.
P6ld6ul:

69 fpft6ipar
69(035) EpltOipari tez*tinyv
69(051) Epftdipari folydirat
69(091) Az epft1ipar rlr6netE

Egy dokumentumhoz 6ltaliban csak egy formai alosztiis tartozhat. Halrnoz6suk
kiv6telesen lehetsdges, ha drtelmezhetdk.
P6lddul:

77(035)(U9.3) F6nyk6p6szetik6zikdnyvkitikdja
Itt a formai alosztdsok sorrendje 6rtelemszerd, nem megfordlthatd.

A formai alosztdsok t6bldzatdban a jelzenkJtez kapcsolhat6 specirilis aloszt6sok
taldlhat6k. Pdlddul a (0.072) Lmzgyfflzat, a (0.08) a kiildn melldklet jeltil6s6re szol-
96l. A formai alosztl,s alapjelzete a znijelen beltil az elsd nulla helydbe l6p, teh6t:

69(094.57) 6pit6ipari jogszabr4lyok
69(094.57.072) llftdinarijogszabdyokmagyardzata
69(094.57.08) Epft6ipari jogszabrilyok mell6klete

Nyelvi aloszttisok

A nyelvi aloszt6sok a dokumentum j elzetlhez csatlakoztatva annak nyelvdt jeltilik.
Haszniilata az inform6ci6keres6sben annyiban lehet fontos, hogy a keresd i'ltal is-
mert nyelvfi dokumentumokat tudja kiv6lasztani. Vannak olyan dokumentumok,
amelyek jelzet6ben a nyelvek felttinter€se l6nyeges ismertet6jegyet fejez ki. p6ld6ul
a sz6t6rak eset6ben:

' 62(038)=20=40 Angol-francia mfszaki sz6tdr
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Az ETGban a nyelvi rlo6rtld a Err. CE- lllJ kaictdben 1992-t6l n]tr'gv6l-
rcaek. A magyar kiaddsokban cz tna3 E sl4tl

A nyelvi alosztdsok is paralel fclQftedcl r |) rycf*ra:r ralamint a 820/899
irodalom osztdy6val.
PCldCul:

_.,^
802.0
820

Angol nyelvf dokumentum
Angol nyelveszet
Angol irodalom

Angol dnimik
Fnncia regdnyek

Az arab n6pek 6pit6mfv6szetenek tdrt6nete
A magyarorsz6gi szlovrikok falusi lak6hdzainak
€Diteszete

Az egyes ndpek nyelveindl a nyelv6szeti probl6mdk kifejezdsdre k6pzett kdtG
jeles speci{lis alosztfsok szolgrilnak, de altemativ jelzetel6skent a kdt f6tdbl6zan
szdm viszonyitdsdra is lehetds6g van.
P€lddul:

802.0:801.23 vagy 802.0-23 Az angol mell6knevek
802.0:800.853 vagy 802.0-085.3 Az angol irodalmi nyelv

Az irodalom osztiilydban tttbbek kdztitt a mfifajok jeldl6sere dolgoztak ki spe-
cidlis alosztdsokat.
P€ldiiul:

N dp i ( enikai ) al oszttis ok

A nyelvi aloszt6sok sajritos alkalmazisa talilhatd az etnikai alosztiisokn6l, pontosab-
ban azoknak a nyelvi alosztrisokkal val6 paralel fel€pitEsiben. Az etnikai alosztdsok
a tdrgykdr, t6ma etnikai jellemzds6re szolgdlnak, gyakran a fdldrajzi alosztiissal is
kombin6lva.

P6ld6ul:

w2-2
E4G3I

72(=e27)(0e1)
728.6(439=8s4)

Az etnikai alosztris, a fenti pdlda alap16n, a fdldrajzi aloszt6ssal ktizds z6r6jelben
is alkalmazhat6, de kiiliin is z&6jelezhet6. Az ut6bbi esetben a k6t aloszlis fel-
cser6lve is visszakereshetd, tehdt 728.6(439X=854) 6s 728.6(=854)(439). igy a pre-
koordin6lt katal6gusban a szloviikok falusi dpitdszete 6s nem csupiin a magyar-
orszdgi falvak szlovdk ipfteszete alatt kereshetd vissza.
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Az dndll6 alosztdsok sziiks6g szerint prekoor-dinilt jelzetel6s eset6ben rs szere-

p€lhetnek a tfgyatpr""'o f?iiiia'"tl szdm el6tt foldrajzi' etnikai' formai stb' szem-
'oontot 

kiemel6 iataldgusok szerkesztdsdre'

ieta,iul,
(439)(=854)728.6 v asv (=8s4)(43',128'6 vaer {=854)728 6(439)

vari6ci6k is megeng"ah"t6L"ii Jat a'Ma-gyarorszi,g-szlov6kok-falusi dpit€szet"'

toviibbii a ,,Szlov6kok - talusi dpftdszet - Magyarorsziig togalmi l6ncok is lehets6-

8"t*r.,nikui 
alosztdssal kapcsolatban is megjegyezhet6' hogy a nyelvi alosztdsok

1992-t6'l bekcivetke'"" *iiJt"'r"Ji*iutt u' fr n-iuutulot vdltozat jelzetei jelent6sen

"t,i-"i 
u *ugyut tiad6sok jelenlegi jelzeteitdt'

7.3.4 A katal6gusba sorolds szabilyai

A jelzetek prekoordiniilt szerkesztdse eletdben I 
k?tal6Cl:b..i^va16 besorol6st szabii-

lyok rdgz(tik. Ezt az egyes.;eterxel ieltilt alosztdsok sorrendje' azon beliil a decim6-

lis szdmok termdszetes '"no1t nut'#i'u1t'tg' nu ta-"m"tt,li::t'o ^ sonendet

rn6dositani, akkor a jelzetben amr?,urott 
"r"ir"t 

sorrendjdn kell vdltoztatni' A ka-

tal6sus szerkeszt6s6ben rtiveten r'ogJ*i'"lay"r." az adon katal6gusra vonatko-

z6an is r<igziteni kell. Ezeket ̂  titg"iii-"r^i 'i rdvetkezetes katal6gus6pit6s 6rde-

k€ben be kell tartani'

Jx:2
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