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1. Bevezetés 
 
E rövid tanulmány feladata az, hogy a MASZEKER1 projekt egyik alkalmazási 
esettanulmánya, a néprajzi – ezen belül szöveges folklore – dokumentumok információkereső 
rendszerének fejlesztése számára a szakterület szempontjaiból és az anyag sajátosságaiból 
eredő követelményeket feltárja.  
 
Gondolatmenetemben abból indulok ki, hogy ezek a követelmények két meghatározó 
tényezőre vezethetők vissza. Az egyik az a digitális könyvtári környezet, amelyben a XXI. 
században már minden ilyen rendszer működik vagy működni fog. A másik a folklore 
szöveges dokumentumok tartalmi feltárásának mai módszertani helyzete, ez ugyanis 
meghatározza, honnan hová tart a szakma. Végkövetkeztetésem az lesz, hogy ezt a két 
tényezőt kölcsönhatásában kell vizsgálni és alkalmazni, különben az eredmény nem váltja be 
a hozzá fűzött reményeket. 
 
A továbbiakban röviden ismertetem, melyek a digitális könyvtár azon ismérvei, amelyek 
miatt a tervezett folklore információkereső rendszer nem építhető meg összefüggéseiből 
kiszakítva. Utána kitérek arra a fogalmi különbségre, ami adatbáziskeresés és 
információkeresés között fennáll, s amelynek köszönhetően egy ilyen rendszer helye és 
szerepe egyértelműen kijelőlhető. Ezt követi az információkeresés alapfogalmainak, majd 
három klasszikus modelljének rövid ismertetése, hogy átlássuk az eddig leginkább bevált 
megoldásokat, aztán pedig a folklore szöveges alkotások „természetrajza”, mint a rendszer 
másik peremfeltétele. Bemutatom, az osztályozással összefüggésben milyen megoldásokat 
találtam a folklore szövegek keresésére, végül pedig megpróbálom a helyzetet a MASZEKER 
projekt stratégiája számára értelmezni. 
 
A: Információkereső rendszerek 

 
2. A digitális könyvtári környezet 
 
Digitális könyvtáron ebben a kontextusban digitális objektumok gyűjteményét (repozitórium) 
és leírásaikat (metaadat) értem, a gyűjtemény építőit és felhasználóit, valamint mindazokat a 
számítógépes rendszereket, amelyek szolgáltatások sorát nyújtják ezeknek az építőknek és 
felhasználóknak (pl. digitális tartalmak integrált begyűjtése, indexelése, katalogizálása, 
osztályozása, keresése, böngészése, archiválása és megőrzése) (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 
1999:440). Figyelemreméltó, hogy mind a digitális könyvtárak, mind a digitalis megőrzés 
(digital preservation) elméletének körvonalazódik a formális elmélete (Gonccalves 2004, 
Flouris & Meghini 2007), ami további lendületet fog adni a kutatási részproblémák 
megoldásainak integrálásához. 
 
                                                
1  
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Jelen tanulmány szempontjából az a lényeges, hogy a hivatkozott integrálódási folyamat 
eredményeként kialakulóban van egy olyan digitális könyvtári modell, amelyet a következők 
jellemeznek: többféle információhordozót egyesít (multimodal), többnyelvű (multilingual), 
többféle kultúrát dokumentál (multicultural), dokumentumait sokváltozós módszerekkel 
indexelik, osztályozzák és keresik (multivariate), továbbá előbb-utóbb folyamatok 
szimulálására is alkalmas lesz (modelling). Ebben az ún. 5M modellben kell elképzelnünk a 
folklore információkeresés helyét is. 
 
3. Adatbáziskeresés és információkeresés 
 
Sok félreértés forrása lehet, ha az adatbáziskeresést összekeverjük az információkereséssel. 
Mivel a néprajzos felhasználó, ugyanúgy, mint más szakember, jó eséllyel az Internetet 
próbálja használni irodalomkeresésre, eleve csak erről van tapasztalata. Nehéz megértetni 
vele, hogy ez a közeg és módszer bizonyos megoldásokban ugyan rokon a szakirodalmi 
adatbázisok keresésével, de nem teljesen azonos vele, ugyanakkor az információkereső 
modellek is ugyanúgy feltűnhetnek bizonyos adatbázisok hátterében, mint az Interneten, ám 
ettöl a különbség megértésére még szükség van. 
 
Az információkereső (information retrieval) rendszereket gyakran szokás párhuzamba állítani 
a relációs adatbázisokkal, illetve az adatalapú, faktografikus kereséssel (data retrieval). A 
különbség közöttük röviden az, hogy míg a faktografikus keresésnél a dokumentumok 
tartalmát a keresőkép kulcsszavaival hasonlítjuk össze, ez a keresőkép eleve rendszerint 
kevesebbet tartalmaz a felhasználó valódi információs igényénél. Az információkereső 
rendszerben ellenben a keresés információt keres egy bizonyos tárgykörben, többet annál, 
hogy vajon bizonyos adatok megfelelnek-e egy bizonyos keresőképnek – pl. rekordok 
csoportjai a keresett értéket tartalmazzák-e előre meghatározott változók esetében, amilyen pl. 
az alkalmazott sorszáma, beosztása és fizetése. A faktografikus keresőnyelv minden olyan 
digitális objektumot meg akar találni, amely teljesít holmi világosan meghatározott 
feltételeket, mely utóbbiakat leírhatjuk pl. reguláris kifejezésekkel vagy relációs algebrával. 
Ha tehát egy ilyen faktografikus rendszerben ezer kikeresett tételből egyetlen egy is hibás, az 
a rendszer teljes csődjével egyenlő. Információkereső rendszereknél viszont a megtalált 
tételekben lehetnek kisebb pontatlanságok az eredeti kéréshez képest. Ennek az oka az, hogy 
az utóbbi rendszerek természetes nyelvű dokumentumokkal dolgoznak, így gyakran 
strukturálatlanok vagy többféleképpen értelmezhetők. Ellentétben ezzel, a faktografikus 
keresőrendszer – amire példa a relációs adatkezelés – stukturált, egyértelmű adatokkal 
dolgozik (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999: 1-2). 
 
Az információkereső rendszerek hagyományosan tehát strukturálatlan szövegekkel dolgoznak 
– ezen a “nyers” szöveget érjük, bármiféle annotáció (markup) nélkül.  Az információkeresés 
és adatbáziskeresés közötti különbségeket kifejezik a keresőmodell, az adatszerkezet és a 
keresőnyelv eltérései (1. táblázat, forrás: Table 10.1, in Manning, Raghavan & Schütze 2009: 
179).  
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Egyes erősen stukturált szövegkeresési problémákat a legkézenfekvőbb relációs 
adatbázisokként keresni, pl. ha az alkalmazottak táblázatában van egy attribútum a rövid 
munkaköri leírásokra, és meg akarunk találni minden alkalmazottat, aki számlázással 
foglalkozik. Ebben az esetben az SQL keresőkép így festhet:  
 
select lastname from employees where job_desc like ’invoic%’; 

 
Ez elegendő ahhoz, hogy információigényünket a keresőrendszer megfelelő pontossággal és 
teljességgel kiszolgálja. Viszont azon strukturált adatok többségét, amelyekben szöveg is 
található, sokkal jobb strukturált dokumentumnak tekinteni, mint relációs adatnak. Ez utóbbi 
megközelítést nevezzük strukturált információkeresésnek.    
 
4. Az információkereső rendszer meghatározása és klasszikus modelljei 
 
Az információkeresés információs objektumok (dokumentumok) ábrázolásával, tárolásával, 
csoportosításával és hozzáférésével foglalkozik. Formális meghatározása a következő: 
 

 “Az információkereső rendszer modellje egy olyan [D, Q, F, ] négyes, 

amelyben (1) D a gyűjtemény dokumentumait ábrázoló logikai nézetek 
(reprezentációk) halmaza; (2) Q  a felhasználók információs igényeit ábrázoló  
logikai nézetek (reprezentációk) halmaza, ezeket keresőképeknek nevezzük; (3) F 
a dokumentum-reprezentációk és igény-reprezentációk, valamint viszonyaik 
modellezésének keretrendszere; (4)  rangsoroló függvény, amely minden 

egyes Q-ba tartozó  igény-reprezentáció és D-be tartozó dokumentum-

reprezentáció kapcsolatához egy valós számot rendel. A függvény jóvoltából  

keresőképhez viszonyítva a dokumentumok között rendezés (sorrend) alakul ki.” 
(Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999: 23). 

 
Nagyon sok információkereső rendszermodell ismeretes, részletes matematikai 
megalapozásukat az olvasó megtalálja Dominich Sándor munkáiban (2001, 2008). Közülük itt 
csak a klasszikus modellekkel foglalkozom, mégpedig a Boole-algebrára épülö, a vektorteres 
és a valószínűségi modellel. (Szemléleti hasonlósága és fontossága miatt szintén itt említendő, 
de nem taglalom a szemantikai mélyindexelést (latent semantic indexing, Deerwester et al. 
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1990)). A Boole-modell a halmazelméletre épít, amely azonban relációs algebrával is leírható. 
A vektorteres modell a vektor fogalmát hasznosítja a lineáris algebrából. A klasszikus 
valószínűségi modell a valószínűségelméleten alapul. Az utóbbi két modellt részleges 

egyezésű (partial match) modelleknek is nevezik, mert egy dokumentum akkor is a találati 
listára kerülhet, ha csak részben felel meg a keresőképnek. 
 
4.1 Általános megjegyzések, alapfogalmak 
 
Az első információkereső rendszereket szövegekre fejlesztették ki, de mára képek, hang és 
multimédia keresésére is használják. Kezdetben teljes dokumentumokra alkalmazták őket, ám 
manapság már dokumentumrészeken (pl. bekezdéseken) is működnek. Eredetileg a 
felhasználó statikus információigényével számoltak, azonban egyre jobban támaszkodnak a 
visszacsatolásra. A régi modellek nem voltak tekintettel a felhasználó hátterére, helyzetére, 
kontextusára, ebből viszont az egyéni igényeket megcélzó, perszonalizált rendszerek fejlődtek 
ki. Közös céljuk az, hogy nagy dokumentumgyűjteményekből azokat a kisebb csoportokat 
kiválogassák, amelyeket a felhasználó relevánsnak talál egy-egy problémája megoldásához. 
 
Az információkeresés mint szituáció hat összetevőből áll: 
 

• Dokumentum: információt tartalmazó entitás (elsősorban szöveg, kép, hang 
formájában); 

• Információs igény: az elme azon kognitiv állapota, amelyet valamiféle 
“információéhség” jellemez, pl. problémamegoldási kényszer, felelet egy kérdésre, 
esztétikai okok stb.; 

• Információkereső rendszer: számítógépes rendszer, melynek az a feladata, hogy 
hatékonyan találjon meg az információs igény csillapítására alkalmas 
dokumentumokat;  

• Érdeklődési kör, téma: az információs igény kifejezése természetes nyelven, 
keresőkérdés; 

• Keresőkép: az érdeklődési kör vagy téma (keresőkérdés) kifejezése azon a formális 
nyelven, amit az adott információkereső rendszer használ; 

• Relevancia: a tartalmi átfedés mértéke egy dokumentum és egy információs igény 
között a felhasználó és/vagy a rendszer szempontjából. 
 

Az információkeresés folyamatának lépései a következők: 
 

• Kiindulás: adott a felhasználó információs igénye, vö. pl. Nicholas Belkin vonatkozó 
hipotézisével (”anomalous state of knowledge” (ASK) hipotézis, Belkin 1980, Belkin 
et al. 1982a, 1982b); 

• Adott egy információkereső rendszer, amely a fenti igénynek vélhetően megfelelő 
dokumentumot tartalmaz; 

• A felhasználó megfogalmazza a keresőkérdését; 
• A rendszer ezt lefordítja a kérdés reprezentációjává (keresőképpé); 
• A rendszer összehasonlítja a keresőkérdés reprezentációját a tárolt dokumentum-

reprezentációkkal és a hasonlóság csökkenő mértéke szerint rangsorolva kilistázza a 
találatokat a hozzájuk tartozó dokumentum-azonosítókkal együtt; 
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• A felhasználó átolvassa a listát és eldönti, mely dokumentumok felelnek meg az 
információs igényének, a.m. melyek relevánsak közülük; 

• Ha a rendszer olyan, a felhasználó véleményét visszacsatolja a keresés következő 
ciklusába (relevance feedback). 

 
A relevancia mibenléte a szerteágazó, évtizedek óta folyó kutatások ellenére nem teljesen 
tisztázott (Saracevic 2007). Legfontosabb jellemzői az alábbiak: 
 

• Akkor áll fenn, ha a dokumentum valamely tulajdonsága megfelel egy információs 
igénynek i ∈ I ; 

• Gyakran úgy viselkedik, mint egy bináris reláció, vagyis egy adott dokumentum vagy 
releváns, vagy nem releváns egy bizonyos információs igény vonatkozásában; 

• Formálisan:  rel : D × I → {igen, nem} ; 
• Bármely információkereső rendszerben a relevanciát mértéknek tekintjük a keresőkép 

és a dokumentum között; 
• Formálisan:  rel : D × I → [0, 1] ; 
• A dokumentum releváns,  ha azt a témát tárgyalja, amelyet a keresőkérdés 

megfogalmazott (angolul aboutness, topicality); 
• A dokumentum pertinens, ha kielégíti a felhasználó információs igényét. 

 
Mint az eddigiekből is láttuk, a dokumentumokat és keresőkérdéseket nem eredeti 
mivoltukban tárolja a számítógép, hanem reprezentációik által. A dokumentum 
reprezentációja lényegében fordítás az eredeti alakról olyan formális – matematikai, logikai – 
alakba, amely lehetővé teszi a két reprezentáció összehasonlítását és a hasonlóság mérését. Ez 
a fordítás ún. szurjektív folyamat, akár több dokumentumot is leképezhetünk ugyanarra a 
reprezentációra, úgy, hogy a továbbiakban az eredetiek már nem állíthatók helyre. Továbbá 
szöveges információkereső rendszerekben általában súlyozni szokták a reprezentációkban 
szereplő szavakat, azaz számokkal fejezik ki szavak és szövegek összetartozását. 
 
Az információkereső rendszer fontos eleme az a hasonlósági mérték, amelyet használ. 
Formális definiciója: 

 

 
• Ez a mérték egy függvény, amely a rendszer által tárolt minden dokumentum-

keresőkép egybevetéshez hozzárendel egy nem negativ valós számot; 
• A hasonlósági mérték olyan, mint az osztályzat, amely feladat és tudás közt méri a 

megfelelést; 
• Szokták rangsoroló függvénynek is nevezni a szakirodalomban, mert csökkenő 

sorrendbe rendezve alkalmas arra, hogy az egy keresőkérdésre adott válaszokat 
minősítse. 

 
4.2 Boole-algebrán alapuló információkereső modell 
 
Mint a neve is sugallja, a modell Boole-algebrát használ a dokumentumok és keresőkérdések 
reprezentálásához. Ezt a halmazelmélet révén éri el: azokat a dokumentumokat keresi ki a 
rendszer, amelyek a D dokumentumhalmaz egy bizonyos keresőképnek megfelelő 
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részhalmazát alkotják. A Boole-algebra része az ÉS, VAGY, NEM logikai operátorok 
használata is, ezekkel kereshetjük a dokumentumokat. A Boole-modellben a dokumentumok 
rangsorolása bináris, azaz a kikeresett dokumentum vagy releváns egy bizonyos keresőképre, 
vagy nem, a megfelelésnek nincsenek fokozatai, ezért ezt a modellt teljes egyezésünek (exact 

match) is szokás nevezni. Mindezek egyenes következménye, hogy ez a modell nem képes 
rangsorolni a kikeresett dokumentumokat, ami nem szerencsés. 
  
A modell így működik: 
 

 
 
 

• Indexelje a D dokumentumhalmaz egy nem üres részhalmazát az energia, egy másikat 
az olaj kifejezés  

• Az “energia ÉS olaj” keresőképnek azok a dokumentumok felelnek meg, amelyek a 
két halmaz metszetébe esnek 

• Az “energia VAGY olaj”  keresőkép azokat a dokumentumokat találja meg, amelyek a 
két részhalmaz uniójába, azaz összegébe tartoznak 

 
A George Boole angol matematikusról elnevezett Boole-algebra két értékre {0, 1} és három 
operátorra {∧, ∨, ¬} épül.  
 

• A következő szabályok érvényesek: 
 

 
 

• A 0 értelmezhetö “hamis”, az 1 “igaz” igazságértékként 
• ∧ ÉS-t, ∨ VAGY-ot, ¬ NEM-et jelent 

 
A fentieket az ún. diszjunktív normálforma segít keresőképpé szervezni. Mind a logikában, 
mind a matematikában a VAGY kapcsolat – amelyet logikai vagy inkluzív diszjunkciónak is 
neveznek – olyan logikai operátor, amely ”igaz” értéket vesz fel, ha egy vagy több részállítása 
igaz. Például "A VAGY B" igaz, ha akár A, akár B, akár mindkettő igaz. A logikai konjunkció 
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avagy az ÉS operátor viszont olyan kétargumentumú logikai kapcsolat, amelynek az értéke 
”igaz”, ha mind a két részállítása az, különben viszont ”hamis”. A diszjunktív normálforma 
vagy DNF olyan normált alak, amely két vagy több, egymással belső ÉS-kapcsolatban levő, 
zárójeles állítás közötti VAGY-kapcsolatot fejez ki. Ezt a következő képlet foglalja össze: 
 

 
 
A keresőképet ebben a diszjunktív normál formában, bináris reprezentációként írjuk fel, majd 
összehasonlítjuk a dokumentumreprezentációkkal. A dokumentum akkor kerül a találatok 
közé, ha a keresőkép konjunktívái (az ÉS-sel összekötött mondatváltozók) bármelyikének 
megfelel. 
 
A modell tehát halmazműveletekkel valósítja meg az információkeresést; egy dokumentum 
aszerint eleme vagy nem eleme a találati halmaznak, hogy tartalmazza-e a keresőszót; a 
keresőkérdést az ÉS, VAGY, NEM logikai operátorokkal fogalmazzuk meg; a modell bináris 
– a dokumentum vagy megfelel a keresőképnek, vagy nem, s végül: nehéz benne a 
problémákat kifejezni, mert a keresőkérdés megkomponálása nehézkes, a szigorú kritériumok 
miatt túl sok vagy túl kevés lehet a találat, valamint a találatok rendezése nem része a 
modellnek, ezért az ilyen rendezés komplex utólagos számításokat kíván. 
 
4.3 Vektortéren alapuló információkereső modell 
 
Mai formájában Gerald Saltonnak köszönhető és először a Cornell University SMART 
rendszerében mutatkozott be. Olyan algebrai modellről van szó, amely mind a 
dokumentumokat, mind a keresőképeket vektorként ábrázolja és hasonlítja össze. A vektor 
algebrai elemek rendezett sora (a.m. tuple, pl. (1, 2, 1, 0, 3)), vagy ábrázolható iránnyal és 
hosszal rendelkezö nyíl gyanánt is a vektortérben. A vektorteres modellben a tér minden 
dimenziója a dokumentum indexelésére használt szótár egy-egy dimenziója, ezért nem ritka a 
10000-dimenziós vektortér! 
 
A modell geometriai értelmezése a következő: 
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• A vektorteres modellben a leggyakoribb hasonlósági mérték a dokumentumvektor és a 
keresőkép vektora által bezárt szög koszinusza; 

• Bármely szög koszinusza egyenlő két vektor normalizált belső szorzatával, vagyis az 
algebrai mellett létezik a modellnek egy ösztönösen geometriai értelmezése is.  

 
A vektorokat az indexkifejezések súlyértékei alkotják. A súly a dokumentum és az 
indexkifejezés közötti kapcsolat mértékét kifejező szám, . Minden  

dokumentumot egy  vektor reprezentál, ahol wij a ki indexkifejezés 

súlya a dj vektorban. A számításmenet többnyire az egyes dokumentumban és a 
szövegállományban előforduló indekifejezések gyakoriságából indul ki, vagyis Zipf 
törvényéből. Ennek a számításmódnak az összefoglaló neve a tf-idf (term frequency-inverse 

document frequency) súlyfüggvény. Meggondolásai a következők: 
 

• Az indexkifejezés súlyának tükröznie kell, „mennyire van ott” egy kifejezés egy 
bizonyos dokumentumban, avagy másképpen mondva, mennyire alkalmas egy 
indekifejezés két dokumentum megkülönböztetésére; 

• Automatikus indexeléskor az indexkifejezések  súlyozási sémájának figyelembe kell 
vennie az egyes szavak előfordulási gyakoriságát mind az egyes dokumentumokban, 
mind a teljes gyűjteményben; 

• Minél többször fordul elő egy szó egy dokumentumban, annál erősebb a kapcsolatuk; 
• Minél kevesebbszer fordul elő egy szó egy dokumentumgyűjteményben, annál jobb a 

megkülönböztető (diszkriminációs) képessége; 
• A dokumentumokat a bennük előforduló szavak bináris vagy súlyozott vektoraiként 

ábrázoljuk, vagyis: 
o A szöveggyűjtemény minden indexkifejezésének (tulajdonságának) egy-egy 

hely felel meg a vektortérben, amelyre a vektor – a nyil hegye – mutat; 
o Az ilyen vektortér elég üres (minden dokumentumban sok a nulla, mert több szó 

hiányzik belőle, mint amennyi jelen van). 
 
A tf-idf mérték számlálójában a tf-mérték áll. Ennek a logikája ez: 
 

• Legyen fij a ki indexkifejezés előfordulási gyakorisága (frekvenciája) a dj 

dokumentumban; 
• Legyen  a dj-ben található legnagyobb szógyakoriság, vagyis a legtöbbször 

előforduló szó; 
• Definició: 

 
 

• Ezt a mértéket tf-nek (term frequency) nevezzük, és példa az indexkifejezések helyi, 
lokális súlyozására; 
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• Példa:  forduljon elő az “energia” szó 3-szor egy bizonyos dokumentumban, és legyen 
ugyanebben a dokumentumban a szavak maximális előfordulási gyakorisága 8. Az 
“energia” szó tf-értéke tehát 3/8 = 0.375. 

 
A tf-idf mérték nevezöjében az idf-mérték szerepel. Itt a következőképpen érvelünk: 
 

• Mint rendesen, legyen a |D| halmaz a D dokumentumkollekció része; 
• Legyen dfi mindazon dokumentumok száma D-ben, amelyekben a ki indexkifejeés 

előfordul; 
• Definició: 

 
 

• Ezt a mértéket idf-nek (inverse document frequency) hívják és példa az 
indexkifejezésk globális, gyűjteményi szintű súlyozására; 

• A logaritmus alapja tetszőleges (bár Salton egyik korai cikkében a kettes alapú 
logaritmus szerepel, így log2); 

• Ha egy ki indexkifejezés minden dokumentumban szerepel, az idf-értéke 0.  
 
Ezekután a tf-idf mértéket így határozzuk meg: 
 

 
 

Vagyis egy indexkifejezés tf-idf értéke bármely dokumentumban attól függ, mennyire gyakori 
az a szó a dokumentumban és mennyira ritka a szöveggyűjteményben. 
 
A két dokumentum, két indekifejezés, vagy egy dokumentum és egy keresőkérdés közötti 
hasonlósági mérték megértéséhez idézzük fel a szögfüggvényeket.  
 

 
 
A koszinusz szögfüggvény szerepe a következő: 
 

• A klasszikus vektormodellben a hasonlóság mértéke a szöveg és a keresőkép (vagy két 
szöveg stb.) vektorai által bezárt szög nagysága; 

• Minél kisebb ez a szög, annál nagyobb a hasonlóság a vektorok között; 
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• Ezt a megkötést a trigonometriában a [0, 1] intervallumra normalizált koszinusz fejezi 
ki; 

• Legyenek u és v vektorok, θ  pedig az általuk bezárt szög. Ekkor: 
 

 
 
 

• Mivel  és , ez a koszinusz következő definiciójához vezet 
a vektorteres információkeresésben. Legyen t = |V| az indexelésre használt szótár 
mérete. Továbbá legyen ) a dj dokumentumot ábrázoló vektor,  

 pedig a q keresőképet ábrázoló vektor. A koszinusz meghatározása 

ekkor: 
 

 
 
Természetesen a vektorteres információkereső modellnek is megvannak a maga problémái. 
Mindmáig hiányzik például annak annak a megindoklása, miért kellene éppen a lineáris 
algebrának pontosan modelleznie a nyelvet. Továbbá a modell egyik alapfeltevése, hogy az 
indexkifejezéseket ábrázoló vektorok egymásra merőlegesek, azaz nem ábrázolja a szavak 
függését egymástól. Ugyanakkor a fentiek elhárítására tett erőfeszítések eddig nem javították 
érdemben a keresés hatásfokát.  
 
4.4 Valószínűségi információkereső modell  
 
Miközben ez is több változatban létezik, valamennyiükre igaz a következő: a 
dokumentumokat annak valószínűsége szerint rangsorolják, hogy egy adott keresőkérdésre 
mennyire lesznek relevánsak. Alább röviden ismertetem az ún. binárisan független 
visszakeresési modellt (binary independence retrieval, Robertson & Spärck Jones 1976). Ez 
abból az egyszerűsítő feltevésből indul ki, hogy az indekifejezések előfordulása a 
szövegekben egymástól független. Vagyis ugyanolyan „szómintázatok” létével számol a 
dokumentumokban, mint a vektor-modell, sőt az alapgondolat is azonos mindkettejük mögött: 
hogy az egymáshoz hasonló dokumentumok rendszerint ugyanannak az információs igénynek 
felelnek meg, azaz ugyanarra relevánsak. Ez az ún. klaszter-hipotézis (cluster hypothesis). 
 
A modell gondolatmenete a következő: 
           

• Rendelkezzen a Dr ⊂ D részhalmaz azzal a tulajdonsággal, hogy Dr minden 
dokumentuma releváns, valamint legyen egy másik Dn ⊂ D részhalmazunk, ahol Dn 
minden dokumentumát az jellemzi, hogy nem releváns; 

 



Időközi Szakmai Beszámoló 
1. szakasz 
1.4 melléklet 

 14 

 
 
 
 

• Ha a klaszter-hipotézis helyes, akkor bármely D dokumentumnak akkor van esélye rá, 
hogy releváns legyen, ha Dr dokumentumaira hasonlít, Dn dokumentumaira viszont 
nem; 

• Másképpen, annak a valószínűsége, hogy egy dokumentum releváns, pozitív módon 
függ attól, hogy az indexkifejezései hányszor bukkannak fel már relevánsnak ismert 
dokumentumokban, negatív módon pedig attól, hogy azok hányszor szerepelnek 
köztudottan nem releváns dokumentumokban; 

• Egy adott információs igénynél abból indulunk ki, hogy D két részre oszlik, R a 
releváns, R  (R felett vonás!) a nem releváns dokumentumokat jelöli; 

• Ez egy bináris osztályozási probléma: valami vagy R-be, vagy a komplementer 
halmazába tartozik; 

• A modell hasonlósági, rangsoroló függvénye annak az esélyét becsli, hogy dj 
dokumentum R-be tartozik, azaz 

 

 
• A klasszikus valószínűségi modellben bináris szóvektorokat használunk, azaz ha egy 

szó szerepel egy szövegben, a súlya 1, ha nincs benne, a súlya 0; 
• A fenti rangsorolási függvényt feltételes valószínűséggel, dokumentum 

reprezentációkra vonatkoztatva így fejezzük ki: 
 

 
 

ahol P(R|dj) ezt jelenti: “annak a valószínűsége, hogy egy dokumentum R-be tartozik 
(a.m. releváns), ha dj-re hasonlít” 
 

• Hogyan lehet ezt a valószínűséget kiszámítani? A Bayes-tétel „megfordítja” a 
valószínűségeket, eszerint: 
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Mivel egy bizonyos információs igény tekintetében annak a valószínűsége álladó, 
hogy releváns vagy nem releváns dokumentumot találunk, egyszerűsíthetünk azzal, 
hogy P(R)-t és -t elhagyjuk, amivel az egyenlet így alakul: 
 

 
 

• kiszámítható, lévén ez annak a valószínűsége, hogy lesz egy 

dokumentumvektor R-ben, ami dj-re hasonlít, s ez a következő képlethez vezet: 
 

 
 

•  becsült értéke kezdetben 0.5, -é pedig , azaz mindazon 
dokumentumok száma, amelyekben ki kulcsszó előfordul; vagyis ez a model már 
használ visszacsatolást (relevance feedback); 

• A fentiek logaritmusát véve elkerülhető, hogy annyira kicsi számokat kapjunk, 
amelyeket a számítógép már nem tud elég pontosan kezelni. Emellett elhagyva 
mindazon tényezőket, amelyek a dokumentum egészét tekintve álladóak, a következő 
hasonlósági függvény foglalja össze a taglalt valószínűségi információkereső modellt:  
 

 
 

A fentieken túl ebbe a modellbe is bele lehet építeni, hogy a keresés folyamatát a felhasználó 
befolyásolja, mikor a találati lista alapján megmondja a rendszernek, melyik dokumentum 
releváns és melyik nem. Ez a visszacsatolás fokozatosan növeli a keresés hatékonyságát. 
 
4.5 A keresés kiértékelése (evaluáció) 
 
Az információkereső rendszerekkel kapcsolatos kutatások zöme standard tesztkollekciókat 
használ. A tesztkollekció részei a következők: egy adatbázis; sok olyan téma, amelynek a 
keresése az adatbázisban érdekes lehet; valamint mindazon releváns dokumentumok, amelyek 
a helyes választ jelentik az egyes kérdésekre. Ezekre támaszkodva bármilyen 
információkereső algoritmus hatásfoka mérhető azzal, hogy az egyes témákhoz keresőkérdést 
fogalmazunk meg, a keresés standard pontjain mérjük az eredményét, és mindezt minden 
keresőkérdésre elvégezve, átlagoljuk az eredményeket. Az ilyen értékelés tipikus célja, hogy 
megmutassa: „A” információkereső rendszer vagy módszer átlagteljesítménye jobb „B”-énél. 
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Minél több keresendő téma, és így formálisan is felírható keresőkép van egy adatbázishoz, az 
összehasonlítás eredményének statisztikai szignifikanciája annál megbízhatóbb.  
 
Bármely működő információkereső rendszer használata közben gondot jelent a 
felhasználónak, ha keresés közben nem kap visszajelzést arról, mennyire hatékony a 
stratégiája. Elvben a keresést végző személy megnézhet minden egyes, a találati listán 
feltűntetett dokumentumot, és eldöntheti, mennyire halad jó úton, de ez a módszer túl 
nehézkes és időt rabló az online oktatás és teljesítmény-mérés kontextusában. A hatékony 
tanulás illetve mérés érdekében a felhasználónak azonnali visszacsatolásra van szüksége, hadd 
lássa a keresőkép módosításainak a keresésre gyakorolt hatását, valamint hogy alternatív 
keresési strategiákat hasonlíthasson össze. Ilyen laboratóriumi környezetet valósít meg pl. a 
Query Performance Analyzer (QPA) nevü program, amely interaktív módon, mint 
számadatokkal, mind grafikonos formában tájékoztatja a felhasználót a keresőkép 
módosításának következményeiről a releváns találatok tükrében (Airio et al. 2007). 
 

 
 
B: Folklore információkeresés 

 
5. A folklore szöveges alkotások „természetrajza” 
 
A folklore szöveges alkotásokat ugyanolyan dokumentumnak tekinthetjük, mint a 
tudományosakat, ennélfogva feltesszük, hogy az utóbbiakra kifejlesztett dokumentációs 
módszertan fogásai alkalmazhatók az előbbiekre is. Ugyanakkor az etnopoétikai alkotásmód 
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jellegzetességeit alább figyelembe fogjuk venni. E jellegzetességek leírásának módszertani 
forrásvidéke az orosz formális nyelvelmélet (Propp 1968), a francia strukturalizmus (Lévi-
Strauss 1955), a szovjet szövegkutatásban a strukturális-tipológiai iskola (Meletyinkszkij 
1975), illetve filozófia és nyelvészet egyesülése a francia (Saussure) és az amerikai (Peirce) 
szemiotikában. Ugyanakkor közelebbről a Sapir-Whorf hipotézis (kultúra/kognició = nyelv 
által megszűrt percepció/tapasztalat, ld. Sapir 1958 [1929]: 69, Whorf 1940:213-214) és a 
kulturális nyelvtanok problémaköre tartozik ide, nevezetesen az az elgondolás, hogy minden 
kulturális „termék”, lett légyen az szöveges, képi, hangzó, tárgy stb., a nyelv fogalmaival 
leírható, lesz tehát morfológiája, szintaxisa és szemantikája (Jason 1975: 23). Az amerikai 
szemiotika ehhez – a pragmatika által – hozzákapcsolja az értelmező, esetünkben a 
felhasználó, a szakember dimenzióját is. A vita a XX. sz. eleje óta azon folyik, hogy a nyelvi 
eszközökkel és módszerekkel kinyert struktúrák kultúrától független univerzáliák-e vagy sem. 
Mivel mi nem kényszerülünk állásfoglalásra ebben a kérdésben, abból indulok ki, hogy a 
folklore szövegek alapvetően fejlődő kulturális szótárakat és nyelvtanokat testesítenek meg. 
A kulturális szótár és nyelvtan itt mind szinkrón, mind diakrón értelemben igaz, a vizsgált 
jelenség időbeli kibontakozására, a vizsgált szövegek keletkezésére és lebomlására 
vonatkozik. 
 
5.1 A folklore szövegek sajátosságai 
 

A folklore kifejezést William Thoms antikvárius használta először 1847-ben (Wikipedia 
folklore csz.; Voigt 1999: 36 szerint  1846-ban), a nép ajkán élő történetek (lore) 
elnevezésére. Manapság egy kultúra, szubkultúra vagy csoport történeteinek, zenéjének, 
díszítőművészetének, legendáinak, szóbeliségének, közmondásainak, vicceinek, népszerű 
hiedelmeinek, mindösszesen hagyományának összefoglaló neve. A folklore a néprajz 
(ethnography, anthropology, ethnology) része. Itt és most csak a szöveges alkotásaival 
foglalkozunk, mindazzal, amit a néphagyomány megfogalmaz és átörökít. Ebben az 
értelemben rokona a népköltészet is. 
 
A folklore szövegkutatás kulcsfogalmainak itt nem vállalkozhatunk a teljes körű 
felsorolására. A narrativa (folk narrative), az etnopoétika (ethnopoetry), a szóbeliség (oral 

tradition, oral poetry, oral narrative); a képletszerűség (formulaity, formulaic nature), a 
hiedelem (belief) és hiedelemtörténet (belief tale), a különböző mesetípusok áttekintése  
könyvtárnyi szakirodalom összefoglalását tenné szükségessé, amire itt nincs mód.2 Viszont 
Heda Jason részletezi mindazon műfajokat, amelyek az etnopoétika címszó alá besorolhatók 
(Jason 1975: 40 skk.). Az alapfogalmak szerinte a következők:  
 

                                                
2 Noha itt most föleg a mesékre és a közelmúlt hagyományára hivatkozom, a folklore alkotásokra vonatkozó 
meglátások ókori anyagra is igazak, vö. pl. Burkert 1979, Calame 1977, Verbeek 1982. Nilsson egyenesen azt 
állítja, hogy a görög mitológia legrégebbi rétege, a krétai-mükénéi alatt az európai mesekincs ismert motívumai 
lapulnak (Nilsson1964: 49-75, Nilsson 1932, folk-tale csz., többhelyütt). Ugyanehhez a kérdéshez Propp (2005) 
az ellenkező irányból közelít. 
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• Cselekmény-elem (plot element, element of content): közelebbről meg nem határozott 
tartalmi elem; lehet tulajdonság, szereplő, cselekmény, vagy ezek kombinációja.3 

• Motívum (motif): a hagyományban fellelhető legkisebb és legegyszerűbb narratív 
elem, mely az etnopoétikai alkotások atomja, egyszersmind kulturák feletti közös 
alkotórész. (Jason 1975: 6) 

• Mesetípus (tale type, plot, sujet): motívumok meghatározott sorrendje, amely több 
különálló szövegben egymástól függetlenül visszatér. (Jason 1975: 6). A mesetípusok 
alaplistájára ld. Uther 2004.  

• Cselekmény (plot composition): stabil motívumláncok (epizódok) kialakulása, 
amelyekből stabil epizódláncok (narratíva) keletkeznek. 

• Változat, variáns (tale variant, song variant): olyan konkrét mese- vagy dalszöveg, 
amely tartalmát és elemei sorrendjét tekintve egy mesei vagy dal-archetípus (vö. AaTh 
típus, ld. Uther 2004) megvalósulása (Jason 1975: 7). 4 

• Archetípus (archetype): a szövegnek vagy dalnak az a feltételezett ősformája (típusa), 
amelyből minden szövegváltozat (típusvariáns) kifejlődőtt (Jason 1975: 7). 

• Indexelés: a szövegek osztályozása mesetípusok szerint (Jason 1975: 8).5 

• Szövegromlás (Zersingung): bármilyen műalkotás dezintegrálódása annak 
következtében, hogy tömegcikké, népművészetté válik (Jason 1975: 9). 

• Survival: az a jelenség, mikor egy kulturális termék túléli keletkezése és eredeti 
használata kontextusát és későbbi, kulturálisan fejlettebb időszakban tapasztalható. 

 
Természetesen a fentieket kiegészíthetjük a narratívák bármilyen variábilis elemével, így pl. 
Propp funkcióival (1968) vagy Lévi-Strauss mitémáival (1955), avagy a motívum más, 
teljesebb meghatározásával.6 Ugyanakkor a felsorolt fogalmakból már kirajzolódik, miket 

                                                
3 Logikus lenne feltételezni, hogy ezek az elemek egyben a motívum alkatrészei is, erről azonban Jason nem 
szól. 
4 Változat (variáns): „a folklóresztétika és folklórelmélet kategóriája, az egyedi műalkotás megjelenési módja a 
folklórban. Minden egyes folklór alkotás változatokban él, a változatok nélküli (Ortutay Gyula terminusával 
„invariáns”) jelenség nem folklór jellegű. Ugyanannak az alkotásnak különböző alkalmakkor, különböző céllal, 
különböző közönség előtt vagy különböző előadók által megjelenített változatai rendre különböznek egymástól, 
mind egészükben, mind egyes vonásaikban.” http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-1151.html  
5 Értelmezésemben: a szövegek megcimkézése tartalmi indikátoraikkal, osztályozásuk alapja. 
6 Motívum: „a folklór alkotások legkisebb tartalmi egysége, amely a hagyományozás során felismerhetően 
azonos marad. Előbb az irodalomtudomány dolgozta ki a motívum fogalmát, és a cselekmény indítékait, apró 
mozzanatait nevezte így. Mivel ezek a folklórban rendszerint visszatérő jellegűek, a folklorisztikában éppen a 
motívum kategóriája vált a tartalom alapegységének megnevezésévé, és a motívum elvesztette az 
irodalomtudományban szokásos ’pszichológiai mozgatórugó’ mellékjelentést. (...) – Leginkább a narratív 

motívumok vizsgálata fejlődött ki: ez mesék, mondák, legendák, ritkábban epikus hősénekek, balladák 
motívumait kutatja fel, elemzi és rendszerezi. Ennek analógiájára alakult ki a lírai dalok, szokásdalok és 
szokások, valamint a rövid prózai műfajok (pl. szólás, találós kérdés) hasonló rendezése is, ígéretesebb 
eredmény nélkül. A népzenében a motívum egy-egy visszatérő frázis, a néptáncban egy-egy mozdulatcsoport, a 
népművészetben pedig egy-egy témabeli (ritkábban formai, kompozicionális) egység. – A 19. sz. végén, a 
pozitivista művészettudományok tartalmi rendszerezési kísérletei következtében alakult ki a folklorisztikai 
kutatás, amely a harmincas években új lendületet vett, az utóbbi negyedszázadban pedig új területekre terjedt ki. 
Ennek célja általában műfajonként vagy teljes folklóronként nemzeti → motívum-indexek (tulajdonképpen 
motívumjegyzékek) elkészítése, amelyek azonos elvek alapján készülnek, és ily módon egy nemzetközi 
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tekinthetünk a folklore szöveges alkotások azon sajátosságainak, amelyeket egy 
információkereső rendszer tervezésénél mint modellezendő követelményt figyelembe kell 
venni. Ezek a szövegvariálódás, a tartalmi egységek (ismérvek) és csoportosulásaik 
(korrelációik, vö. funkció, mitéma, motívum), az ismérv-csoportokra épített dokumentum-
tipológiák7, illetve a szövegfejlődés dinamikájának vizsgálatához a tartalmi és narratív 
(sorrendi)  elemek csereberéjének jelensége, a szinkrétizmus és a Zersingung hatása. A 
fentiek miatt a folklore szövegek modellezésére kizárólag a sokváltozós, a lehető legapróbb 
részletekbe menni képes analitikus-szintetikus módszertan alkalmas. 
 
Valamivel részletesebben a következőképpen indokolhatjuk ezt a kijelentést. A szövegek 
atomos felépítésűek, azaz bizonyos elemi egységek készleteiből, a szintre jellemző szabályok 
betartásával nagyobb egységek rakhatók ki: cselekmény-elemek sorrendjeiből motívumok, 
azokéból epizódok, amazokéból kész narratívák. A sorrendek a szint-specifikus mondattan 
szerepét töltik be. A legalsó szint „atomjainak” mibenlétére nincs közmegegyezés, minden, a 
nyelvtechnológia eszközeivel megfigyelhető elem szóba jöhet. A követelmények egyik 
sajátossága tehát az, hogy a folklore szövegkutató a narratív elemek csoportosulásaira és 
szintaktikus kombinációira több, egymásra épülő szinten kíváncsi. Mindez egybeesik azzal a 
ténnyel, hogy a tartalmi egységek csoportjaira tipológiák épülnek, amelyeknek osztályai mind 
indexkifejezésként, mind információs igény tartalmi elemeiként szerepelhetnek. 
 
A másik fontos jellegzetesség az, hogy a szövegeket összességükben, szövegtestként kell 
vizsgálnunk, amelyre fennáll Lévi-Strauss megállapítása: „a mítosz csak variánsaiban létezik” 
(1955). Természetesen ez nem csak a mítoszra igaz, hanem az etnopoétikai alkotásokra 
általában. Az ilyen szövegtest, műfajától függően – ha időbeli fejlődésétől, a variánsok 
keletkezési sorrendjétől eltekintünk – viszonyrendszereket tartalmaz, amelyek mint a naratív 
mélystruktúra elemei, indexelésre alkalmasak és visszakeresésük szükséges lehet.  
 
Ha egy korpusz időbeli fejlődését, azaz a diakrón szempontot is figyelembe vesszük, akkor 
egy már jóideje ismert modell, Salton dinamikus könyvtára (1975) alapján közelíthetjük meg 
a legjobban a szövegvariálódást. (A narratívák sokváltozós természetére most általábban is ld.   
Hoover 2008.) Mivel azonban a dinamikus könyvtár a vektorteres információkereső modell 
egyik alfejezete, ez eleve megmagyarázza, miért nem volt az etnopoétika eddig képes arra, 

                                                                                                                                                   

motívumjegyzékké egyesíthetők. A hagyományos folklorisztika a motívumot a → típus részeként, tartalmi-
szerkezetbeli elemként definiálja, megkülönböztet egy- és több motívumos típusokat. Külön névvel illeti az 
elbeszélő motívumokat (narratív motívum). Mivel a motívumok meglehetősen állandók, történeti és 
összehasonlító filológiai vizsgálatra igen alkalmasak. A hivatásos művészetek hasonló kutatásaiból bontakozott 
ki a folklorisztikában az erre irányuló motívumkutatás. (...) Az egyes alkotásokban és műfajokban rendszerint 
csak bizonyos jellegű motívumok találhatók meg, és ezek a cselekmény, szerkezet részeként egymással 
összekapcsolódnak, végső soron a típus jön létre ilyen módon.” (http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/3-
1907.html)  
7
 Motívum-index: „a folklór → motívumok katalógusszerű jegyzéke, tartalmi-tematikai csoportosítás szerint 

számsorrendben adott felsorolása. A finn földrajzi-történeti iskola folklorisztikai elmélete vetette fel a motívum-
index elkészítésének szükségességét. Az 1930-as évek elején készült az első nemzetközi motívum-index (Stith 
Thompson irányításával), majd ezt több nemzeti motívum-index követte.” 

(http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/3-1908.html)   
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hogy dokumentumait információkereső rendszer nyersanyagává szervezze: mert nem jutott el 
a geometria, illetve a lineáris algebra mint az információábrázolás eszköztárának gondolatáig. 
 
Miért jó modellje a szövegvariálódásnak a dinamikus könyvtár?8 Mivel a vektorteres 
információkeresés eleve sokváltozós módszer – a dokumentum minden tárgyszava az 
(euklidészi) tér egy-egy független dimenziójának felel meg –, ez az ábrázolásmód először is 
biztosítja, hogy a szövegek feltárása a lehető legrészletesebben, a szövegszavak szintjén 
történjen meg. Ezzel a megfigyelhetőség legelemibb szintjére alapozza csoportképző eljárását, 
ami Saltonnál a klaszteranalízis, később viszont gyakran a szemantikai mélyindexelés. Az 
eljárás a szövegszavak statisztikai viselkedése, pl. közös előfordulásaik révén kisebb-nagyobb 
osztályokat képez, amelyeket a háttérváltozók testesítenek meg, és amelyek megfeleltethetők 
pl. szövegtipusoknak vagy motívum-jellegű extraktumoknak, de belső sorrend nélkül (Voigt 
et al. 1999). Salton eredeti rendszere, a SMART (Salton 1971) tárgyszó- és – rájuk alapozott 
–  szövegcsoportokat hozott létre, ezeknek a neve volt klaszter (cluster, a.m. fürt). Az ilyen 
csoportok jellegzetessége, hogy – mivel téralakzatról, eloszlásról van szó – van virtuális 
súlypontjuk, amit centroidnak nevezünk: ez lényegében egy csoport átlagvektora. Minden 
klaszter-centroid az adatbázis egy pillantanyi állapotához tartozik, mert a rendszer frissítése 
(update) után – pl. új dokumentumok, új szövegszavak mint vizsgálati szempontok 
bevitelével – a vektortér szerkezete megváltozik, módosulnak a viszonyrendszerek, szavak és 
dokumentumok más téreloszlásai keletkeznek, ezzel együtt pedig a centroidok is 
áthelyeződnek. Az osztályok súlypontjainak emiatt az állandó eltolódása, dinamikája miatt 
kapta Salton modellje a dinamikus könyvtár nevet. 
 
Megemlítem, hogy a felvázolt tartalomábrázolási formalizmus lényegében a szövegevolúció 
vizsgálatát teszi lehetővé, vagyis a kulturális evolúció tanulmányozásának eszköze. Annak 
sincs akadálya, hogy más modalitású dokumentumok (képek, hanganyag stb.) fejlődését 
vizsgáljuk vele. 
 
Természetesen egy ilyen – atomos felépítésü dokumentumok időben változó csoportjait 
mozgásukban is követni képes – modell tartalmazza az alkatrészek csereberéjének, az elemek 
egyoldalú felvételének vagy leadásának lehetőségét is. A cserebere a szövegek kölcsönhatása, 
a narratív elemek felvétele a szinkrétizmus, leadásuk pedig a korcsosulás modellezéséhez kell. 
A mindenkori időbeli kontextus ismeretében a survival jellegű elemek is kimutathatók.  
 
5.2  Folklore szövegek indexelése és osztályozása 
 
Noha primitiv alapelv, talán mégsem felesleges kihangsúlyozni, hogy a folklore 
információkeresés esetében is perdöntő szerepe van a dokumentumok indexelésére 

                                                
8 Nemcsak annak, hanem a zenei variánsok dokumentációjának is. Ezek sokváltozós indexelésére és 
osztályozására  ld. (Juhász 2006). 
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kiválasztott kifejezéseknek: amivel a dokumentum nincs megjelölve, arra nem lehet keresni. 
Így egy ilyen rendszer specifikumát is az indexelésre alkalmas tartalmak mibenléte és leírásuk 
módja határozza meg. Madártávlatból az összkép egyszerű: csak két dolog jöhet szóba, a 
narratív struktúra elemei és viszonyaik (no meg a kettő kombinációi). Ez az egyszerű összkép 
azonban bonyolódni kezd, mihelyt közelítünk hozzá. Részint, mint már említettem, a 
cselekmény-elemek mibenléte is meghatározatlan (vö. Jason 2007, mi a motívum; ld. ehhez 
képest Jason 1975, ahol még tudta), ámbár ezen a számítógépes nyelvészet aránylag könnyen 
segíthetne: mindössze a megfigyelési egységeknek azt a szintjét kell kiszűrni, ahol a 
variabilitás bizonyíthatóan a legnagyobb, és a megfigyelt egységek újrarendeződését mint 
osztályozást az etnopoétikai kategóriáknak megfeleltetni. A narratív elemek viszonylatában 
nyilván lehet számítani mind kultúraspecifikus elemekre (helyek, korok), mind 
kultúrafelettiekre (Uther 2004, vö. azonban El Shamy 2004). 
 
Hasonló, és mégis más a helyzet viszont, ha a narratív struktúra elemei közötti viszonyt 
próbáljuk szeműgyre venni. Ezek a viszonyok ismét kétfélék lehetnek, noha csak úgy, ahogy 
az éremnek két oldala van: mondattaniak és időbeliek. Itt a kutatás tipikusan a szabályosságot, 
ismétlődést keresi, az elvonatkoztatás azon fokát, ahonnan valamiféle mintázat (pattern, 
patternedness) kibontakozik (Jason & Segal 1977). Ha ezt a szemszöget vagy megfigyelési 
pontot sikerül elérni – amely hasonlít a mikroszkóp beállításának problémájára: honnan és mit 
látunk –, a megpillantott eredményt gyakran nevezik morfológiának, mint Propp is. Ha 
azonban a strukturális leírás nem csak a szinkrón, hanem a diakrón nézettel is foglalkozik, a 
morfológia szót már csak az egyik nézettel mint részeredménnyel kapcsolatban hajlandó 
használni, mint Lévi-Strauss. S hozzá kell tenni azt is, hogy itt, a narratív elemek közötti 
viszonyrendszer bozótjában is számíthatunk mind univerzáliákra, mind az egyes kultúrákra 
jellemző változataikra (Dundes 1964, Bremond 1977, Colby 1971, Colby 1973). 
 
A fentiek miatt – mivel még nem zárultak le a szakmai viták – a folklore információkeresés 
feladata során aligha lehet megkerülni azt a problémát, hogy nem tudni, mi lesz fontos (a.m. 
kinek lesz igaza), illetve ilyen körülmények között elsősorban a kutatónak volna szüksége 
olyan rendszerre, hogy munkáját a tudományosság kritériumai szerint (kísérletesség, 
megismételhetőség, előrejelzési képesség) végezhesse, s eredményeit mások ellenőrizhessék. 
Ugyanakkor sajátos, ám pozitív jellemzője a helyzetnek az is, hogy emiatt a leendő 
felhasználót a rendszer tervezésébe és tesztelésébe sokkal jobban be kell vonni, mint  más 
szakterületeken. Lényegében arról van szó, hogy egy hiteles folklore információkereső 
rendszer megépítéséhez: 
 

• egységben kell látni indexelés, osztályozás és keresés problémáját, 

• segíteni kell az indexelőkifejezések teljes skálájának azonosításában a szakembert, 

• rá kell bízni az izolátumok értékelését és felhasználhatóságát, 

• lehetővé kell tenni, hogy a rendszert rekurzív módon, az indexkifejezésekre vonatkozó 
ismeretek mindenkori állapota szerint újra lehessen szervezni. 
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A negyedik követelmény inkább elméleti, de jelzi, hogy a vizsgált jelenség nem marad a 
tudományos publikációk kezelésére kifejlesztett fogalom- és eszköztár határain belül. 
Összességében a leírt helyzet az evaluációnak, a rendszer építésénél felhasznált elvek és 
alkatrészek szakmai bírálatának kitüntetett szerepet juttat. 
 
Mindezeket előrebocsátva, szabad tárgyszavas indexeléstől a tezauruszig, szakmai 
indexeléstől a közösségi cimkézésig (folksonomy, social tagging, vö. Megliola et al. 2008), 
annotálatlan, egyszintű indexeléstől az annotált, kétszintű indexelésig mindenre lehet példát 
hozni. A szabad tárgyszavas indexelés szintje felett találhatók a motívumindexek és más 
metaadat-mutatók (pl. Propp 31 funkciójának jegyzéke), valamint az ezekből generálható 
típuskatalógusok (Uther 1997, 2009). A folklore szövegindexelés, osztályozás és műfajok 
problémát monografikusan tárgyalja Jason (2000). A magyar népmesekutatást külön is 
kiemeli Uther (1997: 212-213). Ugyanakkor feltűnő, hogy mindössze két néprajzi tezauruszt 
találtam9, miközben a bulgár informatika már folklore ontológiát készit, amelyből szemelvény 
az alábbi ábra (Paneva et al. 2007). Ugyanitt a szerzők felsorolják a Bulgáriában jelenleg 
folyó digitális könyvtári és néprajzi informatikai projekteket is. 
 

                                                
9 Egy holland példa (1996): http://cidoc.mediahost.org/content/archive/cidoc_site_2006_12_31/arte11.html , 
illetve egy amerikai (2007):  http://et.afsnet.org/  
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. 
 
5.3 Az izolátumok felhasználási területei 
 
Néprajz és informatika kapcsolata nem mai keletű. Így a matematikai és a szociális 
antropológiában (Kay 1971, Clyde Mitchell 1980) már sok minden megjelent, amivel a 
folklore szövegkutatás később szembesült, pl. az adatredukció, a katasztrófaelmélet (Petitot 
2001), a valószínűségelmélet, a gráfelmélet, az algebra stb. alkalmazási problémái. Ezekben 
az esetekben tapasztalatok és módszertan illesztésével bajlódott és bajlódik a kutatás. A másik 
nagy vonulat a narratívák strukturális jellegzetességeiből pl. videojátékok cselekményét vagy 
mesterséges narratívákat generáló irány (Dreizin et al. 1987, Peinado & Gervás 2005, 
Tomaszewski & Binsted 2007, Guertin 2008, Pérez et al. 2005), vagy pl. mitológia tartalmi 
mélyszerkezetének valószínűségi modellezése a mesterséges intelligenciakutatás, azon belül 
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hiedelem-alapú rendszerek számára (Abelson 1979, Maranda & Köngäs Maranda 1979). A 
harmadik irányzat a MASZEKER-hez legközelebb álló törekvés, hogy folklore szövegekből 
motívum-értékű indexkifejezéseket generáljunk szemantikai mélyindexeléssel (Voigt et al. 
1999), vagy hogy a proppi funkciókat mesék szemantikai annotációjára lehessen használni 
(Lendvai et al. 2009) egy majdani információkereső modell számára. 
 
Általánoságban elmondhatjuk tehát, hogy a folklore szövegekkel sok mindent megkíséreltek 
már a kutatók, a számítógépes kutatások virágkora a szemiotika és strukturalizmus korszakára 
esett (Raben et al. 1987), illetve az Internet után a helyzet ismét áttekinthetetlenné vált, de a 
nyelvtechnológia belépésével újabb érdeklődés tapasztalható ezen a téren is. A folklore anyag 
természetéhez illeszkedő standard információkereső rendszer kidolgozására azonban 
mindeddig nem került sor, talán mert a követelmények sokrétűek és a kereskedelmi szempont 
másodlagos (Dartois et al. 1997). 
 
6. Folklore szövegek keresése különböző környezetekben és megoldásokkal: magyar és 
nemzetközi helyzet 
 
Ebben az alfejezetben az Interneten működő keresőgépek, a relációs adatkezelés, valamint az 
XML alkalmazására sorolok fel példákat. Összegzésül annyi előrebocsátható, hogy csak az 
utóbbi viszonyítható a MASZEKER elé kítűzött célhoz, ám erre is csak egy konkrét példát 
találtam, tehát nem versenytársakról, hanem egyes kutatók megoldási próbálkozásairól van 
szó. 
 
6.1 Keresőgépek 
 
Míg a Google-lal a folklore database keresés idézőjelek nélkül 2.600.000 találatot hoz, és az 
idézőjeles változatra is 2160 találat van (2009. november 14-én), ezek megszondázása után 
elmondható, hogy egyetemek, kiadók egy bizonyos felhasználói körnek készített, gyakran 
csak előfizethetö szolgáltatásairól van szó, amelyek – amennyire ez a keresési szabályokból 
kiderül – a Boole-féle keresési modellt követik. Ugyanez a keresés a mély weben a 
tudományos irodalomra és website-okra szakosodott  SCIRUS-szal – az idézőjeles szűkítéssel 
párhuzamosan – 95 és 64.000 között hoz találatot. Ezek között lehetnek szövegarchivumok is 
hozzáférhető tartalommal. Ám a „folklore IR” 27 találata közül egy sem használható, 
„folklore information retrieval” illetve „ethnographical information retrieval” pedig nem 
létezik. Így feltehetjük, hogy ezt a témát legfeljebb egyetemi tanszékek szakdolgozatai és 
doktori tézisei között lehet megtalálni. A Copernic metakeresőt használva sem javult a 
helyzet: használható anyagra csak véletlenül bukkantam. 
 
A Boole-logikájú keresés jellemzi a nagy adatbázisforgalmazók (host, vendor) állományainak 
kereshetőségét is. Ezek kínálatában folklore csak elvétve akad, de ilyen pl. az „America: 
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History and Life” adatbázis10 vagy a „Wilson Humanities Abstracts”.11 Igaz, ezek a DIALOG 
és a DataStar együttes kínálatából, 1200 adatbázisból az egyedüliek. A DIMDI-nél semmit 
nem találtam. Más esetekben feltételezni lehet, hogy egyes internetes keresőmotorok a 
vektorteres modellt alkalmazzák. 
 
Mind a múlt, mind a jövő vonatkozásában valamivel biztosabbat lehet mondani.12 Előbbi a 
relációs adatbáziskezelés (RDBM), utóbbi az XML-alapú keresés egy-egy példája. 
 
6.2 Boole-algebra és relációs adatbáziskezelés 
 
6.2.1 Kleió 
 
A Kleió relációs adatbáziskezelőt a göttingeni Max Planck Történettudományi 
Kutatóintézetben13 fejlesztik 1978 óta, Max Thaller vezetésével.  Eredendően a történeti 
kutatásokat segítö szakinformatikai megoldásnak tekintik az eredményt, amely mai 
formájában – Unix operációs rendszerre – az adatmodellel együtt ingyen letölthető. A Kleió 
Magyarországon a nyolcvanas évek eleje óta van jelen. 
 
6.2.1.1. Magyarországi boszorkányperek 
 
A Kleió viszonylag korai alkalmazása néprajzi vonatkozású anyagon Pócs Éva és Klaniczay 
Gábor nevéhez fűződik, akik 1990 óta dolgoztatták fel a magyarországi boszorkányperek 
anyagát. A Magyarországi Boszorkányság Forrásainak Katalógusa nevű adatbázis – mai 
formájában Tóth G. Péter munkája – a Veszprémi Múzeumhoz került és az Interneten át lehet 
keresni.14 A 2004-ben közzétett változatban adatbázisban a 2229 boszorkányper 4118 
gyanúsított személyéről találni információkat. A perekben említett 4798 helynév, 2405 
levéltári és a 4054 bibliográfiai hivatkozás is kereshető.  
 

                                                
10 http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0038.html  
11 http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0436.html  
12 A Néprajzi Múzeum, az Erdélyi Magyar Adatbank, a Szlovákiai  Magyar Adatbank és a Szellemi Kulturális 
Örökség Igazgatóságának adatbázisa lehetséges együttműködő felek a jövőben, de munkájuk és feladataik 
jellege miatt e követelményfeltárásból kimaradtak. 
13 http://www.hki.uni-koeln.de/kleio/old.website/welcome.htm  
14 http://www.vmmuzeum.hu/boszorkanyperek/  
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6.2.1.2 Elektronikus hiedelemszöveg-archivum 
 
A Kleió másik releváns alkalmazása a Pécsi Tudományegyetem Néprajz Tanszékén található 
néphit kataszter, hivatalos nevén az Elektronikus hiedelemszöveg-archivum15 (kb. 70-100.000 
adat). Az elvégzett munka jelentőségére utal az MTA Néprajzi Kutatóintézet  2007. évi 
jubileumi évkönyvében megjelent ismertetés, amelynek idevágó részét teljes egészében 
idézem: ”Pócs Éva még a 60-as években alapozott meg egy néphit archívumot, amelyet 
intézeti működése során folyamatosan gyarapított a magyar néphit lehetőleg minden 
összegyűjtött, archivált, vagy publikált adatával. Az osztály működésének kezdetekor mintegy 
60 000 hiedelemadatot tartalmazó néphitarchívum (amely a „néphit topográfia” országos 
gyűjtőhálózatának 60–70-es évekbeli kérdőíves gyűjtéseit is tartalmazza) az osztály 14 éve 
során tovább bővült, elsősorban hagyatékok (Diószegi Vilmos, P. Madar Ilona), határon túli 
új gyűjtések, illetve a Pócs Éva által végzett és szervezett terepmunkák anyagával. A 90-es 
évek végén az archívum mintegy 100 000 (publikált és publikálatlan) hiedelemadatot 
tartalmazott tematikus rendben, az egész magyar nyelvterületről. Ez képezte az alapját a 
„Magyar néphit enciklopédiája” kutatási projekt elindításának a 80-as években a Soros-
alapítvány támogatásával, amely a tematikus rend teljessé tételét, az anyag digitalizálását és 
egy elektronikus mutatórendszer kidolgozását, majd az enciklopédia rövid átfogó és részletes 
– a teljes tematikus rendet tartalmazó – publikálását jelenti. A 90-es évek végén az internetre 
került Pócs Éva (szakmai) és Tóth G. Péter (informatikai) szerkesztésében egy nagyszabású 
Elektronikus hiedelem-szöveg archívum.27

 
Pócs Éva intézetből távoztával a PTE Néprajz – 

Kulturális Antropológia Tanszékére helyeződtek át az enciklopédia munkálatai.  
 
Az archívum képezte az alapját a Pócs Éva vezetésével 1996-tól indult Vallási motívumok 

mutatója, majd Vallási motívumom – katalógusok és mutatók címen, AKP majd OTKA 

                                                
15 http://hiedelem.btk.pte.hu/  
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támogatással folyt csoportmunkának is, amely elsősorban a néphitarchívum anyagának 
digitalizált mutatózását jelentette, majd külső munkatársakkal (Tóth G. Péter, Kis-Halas Judit, 
majd Erdélyi Zsuzsanna, Szacsvay Éva, Szalánszki Edit és mások) kora újkori prédikációk, 
látomásszövegek, halotti búcsúztatók elektronikus mutató-rendszerének kidolgozása is folyt. 
Elkezdődtek egy hiedelemmonda-katalógus, valamint egy ráolvasáskatalógus munkálatai. Az 
osztály tagjai közül Csonka-Takács Eszter vett részt a munkában egy tabumutató 

elkészítésével; az intézetből még Benedek Katalin készített digitális mutatórendszert az 
ostoba ördög mesékhez. Csonka-Takács Eszter 1997–2001-ig egyéni ifjúsági OTKA pályázat 
keretében foglalkozott a tabu-szövegek adatbázisának kiépítésével és a szövegek 
feldolgozásával. A motívummutató munkálatai, amelyeknek összes szakmai haszna majd csak 
a teljes publikáció után lesz nyilvánvaló, máris alapul szolgált számos, a feldolgozott 
szövegeken alapuló tanulmány elkészüléséhez az osztály minden tagja számára28” (Pócs 
2007: 59-60, lábjegyzetek az eredetiben).  

Ez az anyag pár hónapja még kereshető volt, de jelenleg ez a funkció nem működik. Az anyag 
valószínűleg digitalizálva van, és előbb-utóbb ismét minden bizonnyal el lehet érni a folklore 
kutatás számára is. Ezt erősíti meg Kis-Halas Judit 2009 novemberi tájékoztatása, mely 
szerint a teljes adatbázis jelenleg a PTE Tsz kutatószobájában található, cédulán kereshető. 
Pócs Éva Pajor Enikőnek küldött levelében ugyanakkor ezt írja: „Az adatbázis, amit látott, 
már nincs az interneten, sajnos most átmenetileg nem hozzáférhető. Nemsokára publikálunk 
azonban CD-n az archivumunkhoz bizonyos mutatókat, amelyek alapján tájékozódni lehet a 
PTE Néprajz tanszékén lévő hatalmas archívumban (ez sokkal több, mint ami az interneten 
volt16), és talán az a internetes anyag is újra hozzáférhető lesz. Ha érdekli ez az anyag, kb 1/2 
lév múlva érdeklődjön, hogy mi újság. Addigra már valamilyen mutató biztosan lesz készen.”  

 

 

 
6.3 XML 

                                                
16 Pócs Éva és Tóth G. Péter szíves tájékoztatása szerint mintegy 6000 szöveg volt az EHA internetes 
változatában. 
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Scott Malec (Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, USA) tájékoztatása szerint a 
közeljövőben az XQuery információkereső elterjedése a legvalószínűbb. Ez az eXist-db nevű  
nyílt forráskódú adatbáziskezelő rendszer része, amely az XML technológia alapján épül fel.17 
Az XML-alapú adatokat az XML adatmodell szerint tárolja, így az index szerinti, hatékony 
XQuery lekérdezést lehetséges. Bármilyen szemantikai annotáció használata ebbe a fejlesztési 
irányba mutat.  
 
7. Összefoglalás 
 
A fentiek alapján megkockáztatom, hogy Magyarországon ezidőszerint nem működik olyan 
információkereső rendszer, amely a három klasszikus modell valamelyikét használja, és a 
világban is csak esetleg lehetne rábukkani, ez azonban nem sikerült. Ugyanezt erősíti meg 
Voigt (2006: 313). Ezért ajánlásaimat a folklore szövegek műfaji jellegzetességei és azok 
kutatási problémái alapján összegzem, az alábbiak szerint. 
 
1. Faktografikus (relációs adatbázis-) keresés kontra információkeresés: mindkettőnek 
megvannak az előnyei és hátrányai. A faktografikus keresésben a találatok pontossága és 
teljessége egymással egyenesen arányos: ha helyesen kérdezünk, minden helyes választ 
megkapunk, ha azonban hibás a kérdés, egyet sem. Az információkeresés során viszont a 
találatok pontossága és teljessége egymással fordítottan arányos, azaz minél általánosabban 
kérdezünk, annál teljesebb lesz a találati lista, de zajosabb is; ellenben minél pontosabban, 
annál jobban csökken a zaj, vele azonban a teljesség is, mert releváns találatok maradnak a 
rendszerben.  
 

                                                
17 http://exist.sourceforge.net/ 
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Ha konkrét tények keresésére szervezünk adatbázist, a faktografikus modell kiváló – ellenben 
ha a nem konkrét, hanem asszociativ természetű nyelvi jelentés is ott van az anyagunkban, 
akkor az információkereső modellek jobban megfelelnek, mert a találatokat a kérdésre adott 
válasz relevanciájának csökkenő sorrendjében közlik. Minden az információs igény 
természetétől függ – mit akar a felhasználó: választ a kérdésére, de csak arra, vagy ötleteket, 
javaslatokat is, amelyek korábban nem sejtett összefüggések irányába terelik. 
 
2. Minden olyan információkereső modell, amely a vektorteres rendszerből indul ki, 
információábrázoló képessége révén alkalmas rá, hogy folklore szöveges alkotásokat 
indexelni és keresni lehessen vele. A Boole-algebrán alapuló modell ehhez kevés, noha 
bizonyos Boole-operátorok léte a vektortérben is kimutatható (Widdows 2003).  
 
A folklore szövegvariánsok osztályozására és információkeresésére a Salton-féle sokváltozós, 
ún. dinamikus könyvtár az egyik jó kiindulási pont. Ez a bináris vagy súlyozott vektorteres 
modell használatát jelenti, de – mivel bináris vektorokból indul ki maga is – ide értendő a 
valószínűségi információkereső modell is. Magyarul: a folklore szövegekben rejlő információ 
ábrázolására a vektorok – illetve a valószínűség – alkalmasabb, mint a halmazok (a Boole-
modell).  
 
3. A másik ígéretes kutatási irány az XML-alapú információkereső modell nyomonkövetése, 
mert ez alkalmas arra, hogy a folklore szövegek szemantikáját is tárolja a dokumentum 
reprezentációjában. Noha egyelőre még a texauruszépítésnek sem jutott a végére,  valószínű, 
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hogy a szemantikai annotációk használata alól a folklore sem lesz kivétel, ami az ilyen 
rendszerek elterjedéséhez vezethet (Teague Rector 2004). Mint ismeretes, az XML 
összeegyeztethető mind a vektorteres információábrázolással és –kereséssel (Manning et al. 
2009), mind a relációs adatbáziskezeléssel (XQuery, Teague Rector 2004).  
 
4. Mivel Magyarországon a néprajzos szakemberek a relációs adatbázisszervezéshez és –
kereséshez „szoktak”, a klasszikus információkereső modellekről pedig jószerével nem is 
hallottak, a vektorteres módszeren túllépni kívánó sziget-ontológia bevezetésének, 
kipróbálásának mindenekelőtt szemléleti akadályai lesznek. A leendő felhasználókkal meg 
kell értetni mindazokat a különbségeket, amelyek az új módszert jellemzik. 
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Függelék:  

 

Voigt Vilmos 

ELTE BTK Folklore Tanszék 

 

Szakértői vélemény a magyar folklór modern információkereső 

programjának kifejlesztésére 

                            

   mi ritrovai per una selva oscura: 

                                    ché la diritta via era smarrita. 

                                    E quanto a dir qual era è cosa dura 

                                     Questa selva selvaggia e aspra e forte 

                                   Che nel pensier rinova la paura! 

 

0. Tájékoztatás és bevezetés 

 

0.1. A számítógépek felhasználása folklór jellegű adatok rendezésére szinte olyan 

régi ötlet, mint maga a számítógép. A II. világháború után legelőször az Egyesült Államokban 

a hangrögzítőkre felvett dallamoknak későbbi, hanglemezen való kiadása érdekében történő 

adatrendszerezése volt a feladat. Minthogy itt nem szerzők vagy művek címei alapján kellett 

valamit visszakeresni, hanem „tisztán” a dallamok szerint, ezt a munkát több folklór-kutató is 

a népzenei archívumok rendszerévé kívánta fejleszteni. E tekintetben később a különböző 

országokban más és más módszereket javasoltak, ám ezek a vártál inkább munkaigényesnek 

bizonyultak, és nem hoztak átütő eredményeket, sem az archívumok visszakeresési 

gyakorlatát, sem a dallamtipológia elméleti problémáit illetően. Ez a „gépesítés” a technikai 

színvonalat tekintve is primitív volt. Ugyanezt mondhatjuk el az 1960-as évek elejétől a 

különböző akadémiai intézetekben dolgozó budapesti népzenekutatók által tervbe vett 

„Európai népdal-rendszerezés” munkálatairól is. Ez végül máig sem készült el. (E korai 

munkákat is áttekinti Voigt 1976). Noha a népmesekutatás ekkor már régesrégen használta a 

mesetípus-katalógusokat (sőt ismert volt a Stith Thompson megszerkesztette motívum-index 

is) – amelyek számítógépes továbbfejlesztése már akkor technikailag megoldható lett volna -- 
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az ilyen célból készített áttekintések és javaslatok (lásd Voigt 1981) – noha a szakemberek 

elvben igényelték őket, nem találtak megvalósításra. 

Az 1970-es évek végére, az automatikus szövegelem-visszakereső informatikus programok 

(és a jóval korszerűbb számítógépek) megjelenése lehetővé tette, hogy „automatikus 

szövegelemzést” végezzenek ilyen módon. Elsősorban rövid (nem-verses) szövegek 

(időjóslás, hiedelmek, rövidebb hiedelemmondák) szövegösszefüggéseit akarták így 

kideríteni: azt, hogy milyen elemek milyen rendszer szerint kapcsolódnak össze, és melyek 

ezeknek a legfontosabb (invariáns) elemei? A budapesti egyetem Folklore Tanszékén 

kifejlesztett ilyen programot azonban itthon nem használták fel, sőt a nemzetközi 

folklorisztika érdeklődése is csak elméleti volt – a bemutatókat övező nagy elismerés mellett 

(tudtunkkal) máig sem folytattak ilyen szövegelemzést. Akkor ez volt a világon a legelső 

ilyen modern, automatikus szövegfeldolgozó program a folklorisztikában. (Lásd az 1998-as 

göttingeni 12. ISFNR kongresszus előadása alapján készült publikációt: Voigt – Preminger – 

Ládi – Darányi 1999). Különös módon ugyanezt a sokdimenziós vektor-ábrákat eredményező 

eljárást az 1990-es években az MTA Zenetudományi Intézete, a budapesti Néprajzi Néprajzi 

Múzeum népzene-kutatói, a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet és a KFKI-

ISIS számítástechnikai cég által létrehozott (2323 magyar népzenei dallamot tartalmazó) 

digitális gyűjtemény alapján is megtalálták. Az akkori digitalizálás eredeti célja a 

hagyományos magyar népzenekutatás által kidolgozott (és csak az ún. „régi stílusú” 

dallamokra érvényes) rendszerezésnek a világhálón való megjelenítése volt. Ám a vizsgálat 

igazi vezetője, Juhász Zoltán, ezt a módszert a legkorábbi magyar népzenei hangfelvételek ma 

is élvezhető hangzásúra visszaállítására, majd az ilyen dallamarchívum alapján a magyar zene 

legősibb rétegének, sőt egyáltalán az emberi zene rendszerei megszerveződésének a 

vizsgálatára is alkalmas eljárásként mutatta be (Juhász 2006). 

0.2. Az utóbbi évtizedekben könyvtárainkban, archívumainkban, múzeumainkban 

számos folklór-szöveget, néprajzi tárgy-leírást helyeztek el a világhálón. Ennek során igen 

sok gyakorlati problémára kellett választ találni. Az ilyen munkálatok történetét azonban nem 

tekintjük itt át. Az ilyen  munkák legtöbbje még ennél is szélesebb körű, például egyéb 

„nemzeti adattárak” keretébe tartozik. 

0.3. Megemlítjük, hogy az 1990-es évek végén készült Vajdasági Magyarok 

Néprajzi Atlaszának adatbázisa kezdettől fogva számítógépes, és ez az előny a használat során 

is érvényesül (például az azonos térképek tetszés és igény szerint különböző nyelveken 
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használhatók). (Lásd Papp – Raffai – Terbócs 2003). Sajnos – tudomásom szerint – az értékes 

magyar néprajzi atlasznak éppen ilyen számítógépes megoldásait viszont nem is 

kommentálták a kollégák – még Magyarországon sem. Érdemes megemlíteni, hogy ez most 

aktuális feladatnak tekinthető. A közelmúltban a görög néprajzi atlasz anyagát is 

számítógépes feldolgozás segítségével tették közre DVD-ROM formában (Polymerou-

Kamilaki 2008). Legutóbb pedig a korábban hagyományos térképek formájában megjelent 

finn néprajzi atlaszt tették ismét közzé, most már CD alakjában. Ugyanez az interneten mint 

e-book is hozzáférhető (Sarmela 2009). 

Az MTA Néprajzi Kutatóintézetében található (és zömmel az 1960-as években gyűjtött) 

Magyar Néprajzi Atlasz anyagából eddig 9 térkép-kötet rajzolt anyaga jelent meg, egy sornyi 

értelmezés nélkül. Az utóbbi években kidolgozták e térképlapok számítógépes feldolgozó-

programját, és klaszter-analízis segítségével a magyar népi kultúra regionális rendszereit 

kívánták ily módon megállapítani (Borsos 2009). Eszerint 5 nagyrégiót, 18 középrégiót és 77 

kisrégiót lehetett elkülöníteni. Ez a munka az európai néprajzi atlaszok történetében is 

módszertani újítás. Remélhetőleg lesz (mind hazai, mind nemzetközi) visszhangja is. 

0.4. A korábbi szövegelemző kutatások folytatásaként Darányi Sándor egy budapesti 

konferenciát szervezett, amelyben a „magasabb szintű morfológia” módszerével javasolták a 

magyar (és finnugor) folklór szövegek vizsgálatát. (Lásd: Homo 2003.) Ez annál inkább jól 

indokolható gondolat volt, mivel a nevezetes Lévi-Strauss formulából indultak ki, és észt 

folkloristák is voltak jelen, akik már akkor is a világ számítógépes folklorisztikájának 

élcsapatát alkották. 

0.5. Legutóbb (Voigt 2009) áttekintés készült arról, milyen jellegű munkákból milyen 

következtetések, illetve további feladatok származtathatók. 

1.0. A nemzetközi (számítógépes) folklorisztika sem szokta számításba venni, hogy a 

számítógépek felhasználásának különféle elméleti háttere lehet. Minthogy itt lehetetlen lenne 

világméretű áttekintést adni, egy olyan megoldást említek, amely a szövegfilológia 

szempontjait veszi alapul. Csak néhány példát véve alapul, és csak egyetlen, összefüggő 

irányzatot említve, a következőket összegezhetjük. Tudtommal ezt az irányzatot nálunk eddig 

nem is említették. (Bizonyára lehetne más példákat is említeni, a mi számunkra azonban ennél 

használhatóbb javaslatokat nem ismerek.)  

1.1.1984-ben kezdődött és 1987-ben fejeződött be a római Sapienza egyetemen egy 

tudományközi csoport (IDU = Informatica e Discipline Umanistiche) kutatóprogramja, 
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amiből összegező tanulmánykötetet jelentettek meg (Gigliozzi 1987). Több, más, hasonló 

kutatócsoport munkájától eltérően a humán tudományok egésze számára fogalmaztak meg 

javaslatokat, amelyek főként kéziratok (!) informatikai transzformálására, majd e szövegek 

szerkesztésére vonatkoztak. Elmélet és gyakorlat kitűnően egészítették ki egymást. Két 

konkrét példájuk közül az egyik az óegyiptomi hieroglifák fonetikai rendszerének 

számítógépes kezelését mutatta be. A másik a SEB (= Sistema Esperto per l’analisi di Brani) 

rendszerben a népmese számítógépes elemzését (!) mutatta be, mégpedig Propp (sőt Lotman) 

elgondolásai alapján. Kár, hogy ezt a munkát a folkloristák sosem használták, sem Itáliában, 

sem másutt. (Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy az akkori számítógépek és programozásuk 

mára technika- és tudománytörténeti zárványnak tekinthető.) 

A korán elhunyt Giuseppe Gigliozzi (1949—2001) egyébként modern olasz irodalommal 

foglalkozott, és az 1980-as években az általa vezetett CRIL (= Centro Ricerche Informatica e 

Letteratura) keretében az irodalmat, mint szövegek rendszerét vizsgálta, az automatikus 

szövegelemzést pedig mind elméleti, mind gyakorlati szempontból az informatika keretében 

kutatta. Szerencsére erre vonatkozó áttekintését még ő maga készítette el (lásd: Gigliozzi 

2003), amely szerintem mindmáig (!) a legintelligensebb bemutatása a valódi számítógépes 

„emelkedettebb” szöveg-vizsgálat lehetőségeinek. Ezen belül legkivált a „narratológiai 

analízis” problémái érdekelték. (E célból Dante Commediájának kezdő sorain, és a 

Cenerentola (Hamupipőke) történet szövegén mutatta be az elemzés gyakorlatát.) 

1.2. Egyébként legújabban az olasz néprajztudomány radikálisan megújuló ágazata is az 

információs rendszerek újraértékelésével foglalkozik, igen jó és aktuális nemzetközi 

kitekintéssel. (Lásd pl. az Etnografia e Ricercha Qualitativa c. folyóirat egyik legutóbbi 

„Etnografia e sistemi informativi” címen egyesített tanulmányaiban. Ezekben nemcsak az 

informatika, a kognitív rendszerek, hanem a társadalmi termelés, eszközök és a munka 

kérdéseivel foglalkoznak. A nemzetközi kutatásból az enumerációt, az adatbankokat és 

általában az etnometodológiát vették figyelembe. Bemutatják az „inform system design” 

módszerét, amely mondjuk egy város közlekedésirányításában is alkalmazásra kerül. Már e 

párszavas utalásból is kiderül, hogy mind a célokat, mind az alkalmazott módszereket tekintve 

teljesen új távlatok között is folyik Európában ilyen „néprajzi” kutatás, újszerű nemzetközi és 

tudományközi keretekben. Közleményeik a világhálón is megtalálhatók. Az ilyen eredmények 

közül vagy igen sokat, vagy éppen hogy csak az alapgondolatokat lenne hasznos nálunk is 

figyelembe venni. 
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1.3. Mind a régi, mind a legújabb kutatások igen sok elméleti következtetést és módszertani 

eredményt értek el – amelyek itthoni hasznosítása végre megkezdődhetne. Minthogy az alább 

említendő kutatások munkatársai nem az általunk eddig referált utat járták be, annál 

hasznosabb lenne megismerésük és felhasználásuk. 

1.4.Természetesen ezen kívül másutt is jó eredményeket ért el a nemzetközi kutatás, 

elsősorban praktikus, adatkezelő téren. Erre azonban a továbbiakban nem térek ki. 

1.5. Különböző műfajoknak vannak internetes újságai és más fórumai. Ezek a jó gyakorlati 

megoldások bemutatása mellett ritkán képviselnek valóban végiggondolt, elméleti 

szempontból is fontos felismeréseket. Minthogy számuk változó, és az ilyen kiadványok 

hirtelen meg is szűnhetnek, áttekintésük nem is lenne egyszerű feladat. 
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2.0. Az alábbiakban adatfelmérésemet ismertetem.  

 

2.1. 2009 október 15-én a következő szövegű kérdőívet küldtem ki olyan hazai 

néprajzi intézmények vezetőinek, amelyekről tudjuk, hogy új információs technikákat 

nagyösszegű állami támogatás igénybevételével használnak.  

 

Kérdőív 
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1. Milyen folklór adatállományok léteznek az Ön intézményében számítógépes 

feldolgozásban (elektronikus, digitalizált formában) magyarul és/vagy angolul. Praktikus 

választ kérünk, milyen „műfaj, kb. hány tétel, hol és milyen feltételekkel férhető ez ma hozzá 

az esetleges felhasználók számára? 

2. Milyen további folklór adatállományokat lehetne/kellene digitalizálni? Magyarul 

és/vagy angolul, fontossági sorrendben.  

Van-e ezzel kapcsolatban szerzői jogi megkötés vagy nehézség? 

3. Milyen osztályozási rendszereket alkalmaznak ezekben az adatállományokban? 

Ezt maguk fejlesztették ki, vagy külföldi/hazai mintákat vettek figyelembe? Melyeket? 

4. Van-e olyan osztályozási rendszerük, amelyet önmagában is érdemes digitalizálni? 

(Mint például a meséknél a típuskatalógusok rendszerét.) 

5. Használtak-e olyan magyarra fordított rendszereket (pl. Propp morfológiája, mese- 

és mondakatalógusok), amelyeket számítógéppel is lehet a magyar adatok indexelésére 

használni? 

6. Milyen metaadatokat célszerű használni bibliográfiai vagy katalogizáló 

áttekintésekhez, illetve ezek kiegészítéséhez? 

7. Milyen sajátos anyagon vagy sajátos módszerekkel dolgoznak az Ön Intézetében, 

amelyet külön figyelmet, fejlesztést igényelnének? 

8. Milyen más további intézményeket érdemes megkeresni ugyanezzel a kérdőívvel? 

Bármilyen további ötlet, kérés, javaslat. 

 

2.2. A beérkezett válaszok értékelése (a kérdőív beosztását követve) 

 

Minthogy évtizedek óta a néprajz (folklorisztika) területén dolgozom, a felkért 

intézményvezetőket személyesen ismerem, és a kérdőív végén még azt is megkérdeztem, a 

válaszok valamilyen milyen adatait bizalmasan kezeljük-e, meg arra is hivatkoztam, hogy e 

felmérés eredményeként valamilyen fejlesztést is javasolhatunk – igazában nem lepett meg, 

hogy több intézmény egyesen fumigálta a felkérést, rögtön valamilyen beosztotthoz 

továbbította, a válaszok „lerázás” és nem tájékoztatás jellegűek voltak. Minthogy évtizedek 

alatt magam is sok jelentést és hivatalos beszámolót írtam, magam is éltem olykor az ilyen 

válaszolási módszerrel – nyugodtan állíthatom, hogy az ilyen intézményektől valamilyen 

teljesen hivatalos úton bárhova beérkező jelentések még ennél is hiteltelenebbek lehetnek. 
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Ahol folyik ilyen munka, az ezt végzők vagy robotnak tekintik ezt, másokat az elmélet és a 

távlatok azért nem érdeklik, mivel attól félnek, bármilyen fejlesztés számukra többletmunkát 

jelentene. Különösen ott, ahol nagy összegű támogatást kapnak, ezt mindenki más elől titkolni 

igyekeznek, még egyazon intézményen belül sem könnyű megtudni, melyik részleg mit is 

csinál, és főleg azt nem, ezért ki menyi pénzt kap? A kollegák félnek az informatikus 

szakemberektől, vagy, mert a maguk baráti szakértőjének kívánnak továbbra is munkát 

biztosítani, vagy, mert magukat adták ki ilyen szakembernek – és azért rettegnek bármilyen 

konkrét adatszolgáltatástól, mivel sokminden kiderülhet. 

A felkérésben jeleztem, hogy áttekintésemet elküldöm azoknak, aki használható adatokat 

szolgáltattak. Ezt meg is teszem. 

Ami a további együttműködést illeti, azokkal látom ezt lehetségesnek, akik maguk is igényt 

tartanak erre. Nem hiszem, hogy olyan intézmény, amely mégcsak nem is válaszol ilyen 

kérdőívekre, bármilyen munkában csakugyan részt venne. 

Azt viszont saját gyakorlatomból tudom, hogy kis intézmények (pl. egyetemi tanszékek, kis 

múzeumok) esetében sokat változik az ilyen munka lehetősége vagy állapota – akár egyetlen 

munkatárs vagy annak érdeklődése megváltozása miatt. Ha ma folyik is ilyen munka – lehet, 

hogy holnap már nincs erre mód. Vagy éppen jön egy ilyesmi iránt érdeklődő munkatárs, 

olyan hazai vagy nemzetközi pályázat bukkan fel, amely ilyen munkát tesz szükségessé. 

Akkor viszont hirtelen minden megmozdul és rekordidő alatt látványos eredményeket vár el – 

a főnökség. E körülményekre az általános értékelés során kell kitérni. Ott kell foglalkozni 

olyan nagyszabású tervekkel, amelyek egészen más keretekben folynak, és amelyekben a 

folklorisztikai/néprajzi adatállományok csak kis része egy sokoldalú feladatnak. 

 

3.0 Az egyes témakörök értékelése (a kérdőív pontjai szerint) 

 

Általában megállapíthatjuk, hogy nagyobb intézmények, nagyösszegű pályázatok esetében 

mindenütt volna lehetőség folklór adatállományok önálló kialakítására, ezek fejlesztésére. A 

legtöbb helyen meg is indult ilyen munka (van, ahol már több mint egy évtizede!), ám az 

eredmények nem mindig láthatók. Több esetben az informatikai tájékozatlanság miatt 

kivihetetlen feladatokat vállaltak, vagy ehhez nem illő módszereket választottak. Gyakran 

pénzkímélésből „másutt már bevált” embereket, programokat, módszereket használtak – nem 

túl sok sikerrel. Szinte kivétel nélkül a résztvevők közvetlen igényeire gondoltak csak. 
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Például nem építettek ki olyan szövegkezelő programokat, amelyek több „műfajra” egyaránt 

alkalmazhatók lennének. Nem gondoltak eleve arra, hogy több nyelvű legyen az 

adatfeldolgozás. Nem láttam olyan megoldást, amely intézmények közötti együttműködésből 

indult volna ki. (Itt legfeljebb csak gépek, szakemberek és programok átvételére gondoltak.) 

A mai európai néprajztudomány teljesen szétesőben van, ugyanakkor rendkívül sok új ötlet 

merül fel a romokon, amelyek aztán pár év múlva maguk is nyomtalanul tűnnek el.  

3.1.1. A budapesti Néprajzi Múzeum feladatköre országos, sőt ennél is szélesebb körű, a 

magyar néprajztudomány központi intézménye, több mint évszázados tudományos és 

muzeológiai gyakorlattal. Igen sokrétű digitális adatállománya van. Ezek a múzeum honlapján 

(www.neprajz.hu) érhetők el. Köztük 35.500 tárgyról majd kétszer ennyi tárgyfotó, majd 

20.000 archív fotónegatív, 12.000 fonográf-felvétel adat, több mint 6.000 kézirat-oldal, az 

ehhez tartozó mellékletekkel. A Néprajzi Múzeum film- és videógyűjteményének teljes 

anyaga a kutatószolgálat keretében férhető hozzá. Ezen kívül is kisebb további 

gyűjteményeket is ilyen módon dolgoznak fel. 

Egyes adatbázisok a múzeum teljes anyagához képest is számottevőek. A digitalizálás a 

korábban kialakított leltári rendszert követte, tematikus vagy műfaji mutatók külön nem 

készültek. Az adattárak gyakorlatilag csak magyar nyelvűek. 

3.1.2. A szentendrei Szabadtéri Múzeum a leginkább dinamikusan fejlődő magyar néprajzi 

intézmény, amelynek feladatköre és kutatásai az utóbbi évtizedekben messze túl mutatnak a 

szorosabb értelemben vett skanzen-bemutatásokon. Folklór jellegű anyag igen kevés van a 

főleg a tárgyakra (épületekre) vonatkozó adattári és hivatalos iratokat tartalmazó 

adatbázisokban. Az adatok kutathatók, engedélyezés után digitális formában is. Angol nyelvű 

adatolás gyakorlatilag nincs. 

3.1.3. 2009-től a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumon belül található a Szellemi 

Kulturális Örökség Igazgatósága, amely a megfelelő UNESCO határozatok alapján működik. 

Most hoznak létre egy olyan interaktív adatbázist, amely a szellemi kulturális örökség 

nemzeti jegyzékére történő jelölés anyagát tartalmazza. Minthogy az UNESCO számára 

komoly formában készülő adatszolgáltatás hivatalból is nem magyar nyelvű (gyakorlatilag 

angol), az iratok többsége angol adatbázisba is kerül. Noha mindez igen praktikus jellegű 

munka, az adatbázisok tematikus és műfaji stb. mutatója most még igen könnyen 

megtervezhető. A javaslatok maguk a hagyományos kultúrát valamilyen formában fenntartó 

közösségektől érkeznek, ezek tematikáját az intézmény szinte nem is tudja befolyásolni. 
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Általában csoporttevékenységeket javasolnak, ezek egyik összetevője lehet a folklór. Az 

adatbázist kumulatívnak és nyilvánosan felhasználhatónak tervezik, ennek konkrét 

megoldását most kell kialakítani. Mostani állapotában a www.szellemiorokseg.hu. és 

www.szellemikulturalisorokseg.hu  domain honlapokon keresztül található meg. 

3. 1.4. Az MTA Néprajzi Kutatóintézete (Budapest), illetve a pécsi egyetem Néprajz-

Kulturális Antropológia Tanszéke keretében egy nagyszabású és sokoldalú kutatómunka 

számára jelentős adatbázisokat alakítottak ki. Ezek irányítása évtizedek óta egy személyhez 

kapcsolódik, a technikai és publikálással kapcsolatos feladatokat viszont mások látják el. Az 

utóbbi évtizedekben több (nyíltabb vagy zártabb) bemutató tájékoztatta az érdeklődőket. 

A mai akadémiai Néprajzi Kutatóintézet mintegy 40 éve működik, kezdetben elsősorban 

folklorisztikai kutatóintézetnek tervezték. Ehhez bizonyos archívumokat vett át 

(népmesekatalógus, magyar néprajzi atlasz, sámánizmus-adattár), illetve próbált kialakítani 

(néphit-archívum, népi gyógyászati archívum stb.) Mindegyikük a körülbelül fél évszázaddal 

ezelőtti archiválási rendszert követte, számítógépes feldolgozásra csak később gondoltak. 

Mára az ilyen archívumok közül több nem teljes, illetve nem fejlődik tovább. A modern 

számítástechnikai módszereket külön-külön és különböző mértékben használják. Minthogy 

mindez állami pénzből készült, az összeszedett adatanyag nyilvános felhasználása nem 

tagadható meg. 

A Néprajzi Kutatóintézet (egykori) munkatársai hozták létre a pécsi egyetemi néprajzi 

tanszéket. Ennek profilja kiterjed a kulturális antropológiára is, ám legismertebb 

szövegfolklór-kutatásuk, amely hiedelmekhez és szokásokhoz kapcsolódik. Ez tudományközi 

jellegű, főként művelődéstörténészekkel tartottak kapcsolatokat és forráskiadványokat is 

megjelentettek. 

Itt a következő folklór-adatbázisok szerveződtek. A) magyar nyelvű archivált 

hiedelemszövegek: kb. 120.000 (kéziratokból vagy publikált szövegekből készített) cédula, 

közülük kb. 70 000 adat metatextes módon is megtalálható. A szövegek 19-20. századiak.  

B) történeti elbeszélő források folklór- szövegei. Kb. 2500 boszorkányper szövegei, bennük 

kb. 20.000 tanuvallomás-elbeszélés. A szövegek nemcsak magyar (hanem pl. latin) nyelvűek 

is lehetnek. Nincs angol szövegbázis. 

3.1.5. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Folklore Tanszékén készültek az 

általános részben már felsorolt áttekintések, valamint több szakdolgozat, doktori dolgozat 

tájékozódott ilyen irányban is. Ezek közül nem mindegyik készült el. Időről-időre 
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szakkollégiumokon, speciális gyakorlatokon mutatták be az ilyen módszereket – a hallgatók 

érdeklődése igen csekély és nem kitartó volt. Hiányzik a korszerű technikai felszelés is. A 

tanszékhez igen kicsiny, csak néhány témát érintő archívum is kapcsolódik, amelynek 

feldolgozásához többször is javasoltak számítógépes megoldást. Ezt azonban -- pénz 

hiányában – el sem kezdődött. Az archívumnak nincs munkatársa. Minthogy feldolgozatlan 

az anyag, és kéziratos dolgozatok is vannak ebben – a hozzáférhetőséget és szerző jogokat 

szigorúan figyelembe kell venni. Nincs angol nyelvű anyag.  

Kutatási pályázatból az utóbbi időben több forrás-antológia szövegeit gyűjtötték össze (kb. 

200 oldalnyi meseszöveg a 19. század első negyedéből, kb. 250 oldalnyi vőfélykönyv-szöveg 

a 19. század második harmadából, népi prózaelméleti írások a reformkorból). Kiadásra 

elkészült az első magyar publikált népdalgyűjtemény szövege. Ez John Bowring angol kötete 

(Poetry of the Magyars London, 1930), illetve ennek Rumy Károly György által összeszedett 

eredeti magyar népdal-szövegei. A 19. századi magyar találóskérdéseket két antológiába 

szerkesztették, ezek közül az egyik szövegbázisnak tekinthető. (A másik komplikáltabb eset.) 

Az antológiákkal kapcsolatban a forrásszövegeknek nincs, az összeállítóknak van szerzői 

joga. 

3.2.0. A kérdés csak általában vonatkozott a további adatállomány-digitalizálásra. Emellett 

nyilván minden intézményben folytatódik a már megkezdett digitalizálási munka. És ha új 

pályázatok elnyerése után kívánják majd ezt megkezdeni – ez sem tükröződött a mostani 

válaszokban. Egyébként igen célszerű lenne, hogy a most induló digitalizálások egymásról 

tudjanak, és az eljárásokat a lehetőség szerint egyeztessék. Erre egyébként a válaszadók is 

gondoltak. 

3.2.1. A Néprajzi Múzeumban az állagmegóvás sürgősségi sorrendje döntő. A tárgy-

gyűjtemények esetében ez a revíziókészítéssel függ össze. Szövegek digitalizálására e 

kereteken belül, és nem kiemelt fontossággal kerül sor. 

3.2.2. A Szabadtéri Múzeumban a folyamatosan végzett terepmunka és egyéb kutatások 

eredményeként beérkező anyagot digitalizálják. Ez kis mennyiségű és nem elkülönített 

szövegekre vonatkozik. 

3.2.3. A Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága a beérkező jelölő nyomtatványokat 

rendezi adatbázisba, és ez több szempontból is kereshető. 

3.2.4. Pécsett folyó munkában a folklór szokott szerzői jogi kérdései jelentkeznek – ezek 

megoldhatóak, és az egyes szövegekhez fűzött forrásadatokból meg is találhatók. 
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3.2.5. A Folklore Tanszéken a voltaképpeni digitalizálható anyag Katona Imre kéziratos 

magyar politikai viccgyűjteménye. Ez szinte névjegynagyságú cédulákra van írva, egyenként. 

A későbbi szövegek pontosabban vannak datálva, az adatközlők is fel vannak tüntetve. Az 

egyes vicc-csoportok időnkénti összegezésben madzaggal átkötött kis csomagokban vannak. 

Ezeket voltaképpen „le kell gépelni”, ám ezt már egy adatbázis követelményei szerint. 

Jelenleg erre sem pénz, sem munkaerő nem áll rendelkezésre. Nincs szerzői jogi akadály – 

legfeljebb az esetleges megjelenésnél.  

Ez –sajnos – mindmáig az egyetlen, hitelesnek tekinthető magyar vicc-szöveg-gyűjtemény. 

Külön feldolgozása ezért is könnyen megvalósítható. 

Nincs idegen nyelvű szöveg. 

3.3.0. Általában nincsenek önálló osztályozási rendszerek. A kialakult gyakorlatot, illetve, a 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum esetében az ilyen jellegű nemzetközi gyakorlatot követik, de 

nem valamilyen sajátos osztályozó rendszer formájában.  

3.3.1. A pécsi kutatások keretében önálló rendszert dolgoztak ki. A magyar nyelvű (olykor 

nyelvjárási) szövegek automatikus elemzése eddig nem volt lehetséges. Egyenként, manuális 

módon történt az egyes szövegek elhelyezése. Tartalmilag a mintegy 120.000 

hiedelemszöveget mintegy 10.000 alcsoportba, ezeket mintegy 2000 csoportba, végül 10 

főcsoportba osztották. A csoportosítás hierarchikus jellegű, a szövegek szereplői 

(”hiedelemlények”) alapján történt. A kulcsszavak alapján történő rendszerezés már bizonyos 

fokig automatizálást mutat, ám a keresés általában a manuális és rásegítő kulcsszavak alapján 

végezhető el. Mind az alsó, mind a felső szintek csak a magyar anyagra vonatkoznak, 

nemzetközi rendszerezést nem vettek figyelembe. Pontosabban éppen ilyen nemzetközi 

rendszerezés nincs is. Ugyanakkor a magyar folkloristáknak van valami empirikus 

ismeretanyaga az európai mondák és a néphitanyag tekintetében. Vagyis az általuk javasolt 

beosztás nemcsak a magyar folkloristák felismeréseit tükrözi. A beszámolóból viszont nem 

derül ki, van-e e négyfokozatú rendszernek olyan szintje, ahol az egyes fogalmak idegen 

nyelven is meg vannak adva (legalább részben). 

3.3.2. A Folklore Tanszéken elkészült találóskérdés-rendszerezés nemzetközi alapon történt. 

Ennek a története tanulságos. Az Argentínában működő német folklór-kutató, Robert 

Lehmann-Nitsche szövegkiadása (Adivinanzas Rioplatenses Buenos Aires, 1911) – némi 

német előzmények után – a találóskérdések szövegkonstrukciójának minuciózus rendszerét 

adta. Korábban nem volt a műfajnak semmilyen tudományos rendszerezése. A rendszerről 
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akkor tudott a nemzetközi folklorisztika, és 1914-ben maga a szerző tette közzé rendszerének 

(némileg változtatott) német nyelvű bemutatását. Később a folklorisztikai műfajelmélet egyik 

klasszikusa, a svéd Carl-Wilhelm von Sydow foglalkozott a rendszerezéssel, de ezt nem 

fejlesztette tovább. A 20. század legkiválóbb kisműfaj-kutató folkloristája, az amerikai Archer 

Taylor ennek alapján tette közzé a maga kiadványait, ám egyre inkább eltávolodva az eredeti 

megoldástól, amely ilymódon szinte felismerhetetlenné is vált.  

A mostani budapesti találóskérdésszöveg-rendszerezés azt egyetlen, amely az eredetit 

pontosan követi. Nagy meglepetésre a mintegy 4.000 szöveg (tucatnál kevesebb kivétellel!) 

pontosan beilleszthető volt az argentín rendszerbe. Más forrásokban pedig megvan Lehmann-

Nitsche utolsó két-három kategóriája, amelynek szövegei nálunk „nem-népi” forrásokban 

fordulnak elő. Az eredeti rendszer spanyolul és németül van meg – angolul csak bizonyos 

mértékben lenne visszaállítható. 

3.4. A fentiek ismeretében nem meglepő, hogy a visszaküldött válaszok szerint nincsenek 

olyan osztályozási rendszerek, amelyek digitalizálására (most) szükség volna. 

3.5. A fentiek ismeretében nem meglepő, hogy magyarra fordított rendszereket nem 

használtnak jelentettek. Ez igaz.  

Ám nem volt mindig így. Az először a budapesti Néprajzi Múzeumban elhelyezett, majd az 

MTA Néprajzi Kutató Csoportjában (Intézetében) folytatott Magyar Népmesekatalógus-

munkálatokhoz magyarra fordították Aarne és Thompson akkor érvényes nemzetközi 

népmesekatalógusát. (Sokszorosítva meg is jelentettek egy hasonló fordítást, az orosz 

népmesekatalógus típusvázlatainak magyar fordítását. Ez teljesen felesleges munka volt.) Ez a 

magyar Aarne—Thompson fordítás kéziratban maradt, és használhatatlan, annál inkább, 

mivel időközben megjelent a nemzetközi népmesekatalógus egy javított, legutóbb, Hans-Jörg 

Uther révén egy teljesen átdolgozott változata.  

Az 1960-as évek közepén (folkloristák nemzetközi együttműködésével) készült egy vázlata az 

európai mondakatalógusnak. Ennek kialakításában magyar kutatók is részt vettek, 

foglalkoztak a „mondakatalogizálás” alapfogalmaival (típus, motívum, stb.). Ez az 

úgynevezett freiburgi mondakatalógus főbb csoportosítása megvan magyarul, készült is ilyen 

jegyzék (Bihari Anna: Magyar hiedelemmonda katalógus. Budapest, 1980), amelynek 

szöveganyaga azonban korántsem teljes, és ma nincs is olyan archívum, amelyben sok 

további mondaszöveg várna katalogizálásra. (Az 1960-as években kialakult katalogizálási 

kísérletekről és ezek lehetséges továbbfejlesztéséről lásd: Voigt Vilmos: A mondák műfaji 
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osztályozásának kérdéséhez. Sagenmotiv – Sagentyp – Sagenstoff – Sagentheme – 

Sagencomplex. Ethnographia 76 (1965:2) 200-220.) 

A magyar népballadakutatók csak ígérték, hogy a nemzetközi katalóguskísérletekhez 

kapcsolható rendszerezést adnak. Ma sincs egységes magyar népballada-szöveg-rendszerezés, 

noha a különböző kutatók által használt alapelvek hasonlítanak egymásra. (A magyar 

népballada-osztályozásról többször is írtam, ezekre is hivatkozik írásom: „Események jelei a 

magyar népballada-címekben” – Világosság XLIII (2002:4-5-6-7) 119-124.) Más, textológiai 

tanulmányokban is esik e problémától szó. 

3.6. A múzeumokban (és könyvtárakban) a megszokott metadatokat tüntetik fel. A pécsi 

kutatásban 11 adatot tüntetnek fel. Ezek a folklorisztikai gyakorlat szerint a gyűjtés, az 

adatközlő, a publikálás adatait tartalmazzák. Már nem is meglepő, hogy nem vették 

figyelembe, Magyarországon van egy érvényes textológiai szabályzat. Másutt ilyen szabályzat 

világszerte sem készült. (Lásd: Voigt Vilmos – Balogh Lajos: A népköltési (folklór) alkotások 

kritikai kiadásának szabályzata. Budapest, 1974. Akadémiai Kiadó (Szerkesztési irányelvek 

IV.) ) Ez az MTA Textológiai Munkabizottságának megbízásából készült, és egyértelműen 

közli, hogy a „nem-kritikai” kiadásokban való alkalmazást is javasolja. A Szabályozás abból 

indul ki, hogy a gyűjtés és archiválás során fel kell tüntetni mindazokat az adatokat, amelyek 

a későbbi publikálásnál is figyelembe veendők. Ehhez képest az a „pécsi” megoldás, hogy a 

gyűjtés helyét és idejét „fordítva” kérik – csak tájékozatlanságról árulkodik. Egyébként a 

Szabályzat műfajonként további, pontosító tájékoztatást ad, közli, hol és milyen módon kell a 

„tartalmi” motívumokat feltüntetni. Még a helyesírási és nyelvjárási problémákról is külön 

részben szól szabályzat, amely sok olyan látszatproblémára is választ ad, amelyeket még a 

mostani jelentések szerzői is nehézségként felpanaszolnak. Érdemes lenne e Szabályzat 

szövegét elküldeni az érintett intézményeknek. 

 

 

3.7. Ami a sajátos, fejlesztést igénylő módszereket illeti, itt a válaszok reális képet adnak. A 

Néprajzi Múzeumban például a megsemmisülés határán álló szövegek digitalizálása élvez 

elsőbbséget. A Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság a hozzájuk (kéretlenül) beérkező 

pályázatok beküldőinek személyes adatainak védelmét tartja ilyen sajátos feladatnak. A 

Folklore Tanszéken – ha ilyen digitalizálásra sor kerül – a politikai viccek tartalmi 

csoportosításának kidolgozása lehet ilyen feladat. 
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3.7.1. A Pécsi néprajzi tanszék elkészítette egy „Elektronikus hiedelemszöveg-archívum” 

rendszerét. Ebben mintegy 6.000 szöveget helyeztek el. Ezt a beérkező nagyszámú, további 

szöveg miatt kellett kiegészíteni, ám ez a megoldás sem tekinthető véglegesnek. 

3.8.0. A kérdés csak arra vonatkozott, milyen további intézményhez látják érdemesnek 

eljuttatni a kérdőívet. Ilyen közvetlen javaslat nem érkezett. Ám arra utaltak, hogy a hazai 

egyetemeken, külföldi egyetemeken (pl. Kolozsvár) folyó (magyar folklorisztikai) 

kutatásokkal való összekapcsolás kézenfekvő és hasznos lenne. Ezen kívül az „országos” 

intézményeket említették lehetséges partnerekként. A (budapesti) Néprajzi Múzeum, az 

Erdélyi Magyar Adatbank, a Fórum Kisebbségkutató Intézet adatbázisainak figyelembevételét 

is javasolták. Minthogy a Folklore Tanszéken korábban is foglalkoztak a Magyar Néprajzi 

Bibliográfia elkészítésének és nemzetközi távlatainak kérdéseivel, valamint közreműködtek a 

Vajdasági Magyarok Néprajzi Atlaszának elkészítésében, az ilyen kapcsolatok fejlesztése 

célszerűnek látszik.  

3.9. Örömmel konstatáltuk, hogy egyetlen válaszoló sem kérte beszámolóinak (vagy azok 

valamely részének) „nem nyilvános” felhasználását. 

 

4.0. Ami a válaszok összefoglalását illeti, csak néhány témára térünk ki. 

4.1. Több fontos intézményben folyik olyan munka, amely a digitalizálást igényli, sőt el is 

kezdte. Ezek közül a folklór szövegek vizsgálata jól körülhatárolható feladatkör. A népzene és 

néptánc hasonló vizsgálatára itt nem térünk ki. A népművészet hasonló vizsgálata nálunk még 

nem kezdődött meg, noha a múzeumi „tárgyak” digitalizálása már lehetőséget adna ilyen 

irányba való továbblépésre. Úgy látszik, a folklór-szövegek esetében egyes (rövid) műfajok, 

illetve hiedelmekkel kapcsolódó szövegek vizsgálata aktuális és kivihető. Viszont nem 

aktuális és nem is kivihető a népmesekutatás (pontosabban a Magyar Népmesekatalógus) 

ilyen irányba folytatása, annak ellenére, hogy a mostanra összeállított katalóguskötetek csak a 

könnyen feldolgozható magyar meseszövegek mintegy felét tartalmazzák. Egyetlen kéziratos 

szakdolgozat adta csak egyetlen magyar mesélő szövegeinek proppiánus elemzését. Egy 

kéziratos doktori (PhD) dolgozat foglalkozott népmeseszövegek greimasiánus vizsgálatával. 

Hiedelemszövegek nyelvészeti vizsgálatát adta egy kiváló nyelvészeti doktori értekezés. 

Elképzelhető lenne, hogy ezek megjelentetésére egy közös sorozatban gondoljunk. E három 

dolgozat azonban még nem számítógépes—digitális eljárásokat használt. A most elkészült 
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találóskérdés-adatbázisok is kiadás céljából készültek. Ám célszerű lenne meggondolni, 

milyen más jellegű szövegvizsgálatot tesz ez az anyag máris elvégezhetővé.  

4.2. Talán a következő lépés az lenne, hogy a folklór-szövegek digitalizálásában valóban részt 

vevők megbeszélést tartsanak aktuális feladataikról, ezek lehetséges koordinálásáról. Inkább 

majd ez után külön megbeszélésen lehetne tárgyalni a külföldi kollégákkal (Kolozsvár, 

Szabadka) a további együttműködést illetően. 

4.3. Minthogy több olyan magyar folklór szövegkiadvány készült és készül, amelyek 

számítógépes adatbázison alapulnak, érdemes volna ezeket a megjelenés után külön is 

megbeszélni. 

 

5. 0. Úgy látszik, ma nincs önálló „digitális” magyar folklorisztika: önálló módszertannal, 

teljesen egyedi kutatási témákkal. Talán nincs is szükség erre. Arra viszont van, hogy a 

meglevő munkák folytatódjanak, koordinálódjanak. 

 

Megköszönve a közreműködők segítségét, remélem, hogy 2010-ben konkrét megbeszélés 

után konkrét munka is indulhat e téren. Mára ehhez van elég szellemi előkészület, 

folklorisztikai szakirodalom, kellően gazdag és változatos adatbázis-anyag. Szerencsés, hogy 

ezek sokrétűek. Ezért fejlesztésük sokféle eredménnyel járhat. 

 

Mindezek alapján úgy gondolom, van reális lehetőség a modern információkereső 

programoknak a folklór adatbázisokon való kipróbálására. Ehhez van elég adatbázis, és 

néhány (noha nem sok) ember, akit ez a munka érdekelne, és tudnák, mit lehet kezdeni az 

ilyen eredményekkel. Sajnos, hozzátehetem, nemzetközi távlatban ez még mindig újításnak 

számítana. 

 


