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1. BEVEZETÉS
Napjainkban az egyik legfontosabb érték a munkánkban és a hétköznapokban a jól informáltság. Ennek megvalósításában a könyvtárak jelentős szerepet kapnak. A tájékoztató
könyvtárosoktól a felhasználók elvárják a különböző tudományterületek irodalmának ismeretét. Szinte lehetetlen azonban lépést tartani a szakterületeken megjelenő fejlesztésekkel. Bármely tudományágat is vizsgáljuk, csupán a folyóiratokban megjelenő legújabb
kutatási eredmények publikációinak száma oly magas, hogy lehetetlen mindegyiket áttanulmányozni.
A cikkek számát folyamatosan növelik a társadalmi elvárások is, hiszen egy egyetemi,
főiskolai oktató vagy bármely szakterülethez tartozó kutató minősítésében nagymértékben
figyelembe veszik a publikációk és előadások számát. Ennek következtében a publikációk
száma emelkedik, viszont a bennük lévő újdonságtartalom csökken, és egyre nagyobb a
cikkekben megjelenő redundancia.
Mindezeket figyelembe véve a referátumok szerepe fokozatosan felértékelődik, mivel
ezek segítségével az olvasó a cikk teljes áttekintése helyett tized annyi idő alatt hozzájut a
cikk (elvileg) legfontosabb tartalmi anyagához, ezenfelül a referátum áttekintése a redundáns elemek feltárásában is segítséget nyújt.
A publikációk megnövekedett száma a dokumentáció-készítőket is nehéz feladat elé állítja. Ezért tartjuk különösen fontosnak, hogy informatikus-könyvtáros hallgatóink jártasságot szerezzenek a referátumkészítés területén. Ismerjék meg, és szerezzenek kellő gyakorlatot a különböző témájú cikkek referátumának előállításában.
Hagyományos eszközökkel azonban lehetetlen a teljességet megvalósítani, a referátumkészítők kapacitása véges. Ezért fontos, hogy minél nagyobb mértékben bevonjuk a számítógépet a dokumentalista munkájába, és felhasználjuk azokat a lehetőségeket, melyekkel a
számítógép önállóan is képes egy cikk, vagy esetleg egy könyv leglényegesebb elemeinek
visszaadására, vagy legalábbis annak elősegítésében.
Ezért a tananyagban kitüntetett szerepet kap a tartalomfeltárására szolgáló kvantitatív és
kvalitatív tartalomelemző szoftverek használatának elsajátítása. A kurzus során elsősorban
angol nyelvű kivonatoló programok használatát ismerhetjük meg, de bemutatásra kerülnek
a német, francia, görög, spanyol, olasz, kínai, nyelveken kivonatoló programok is. Magyar
nyelvű kivonatoló program előállítására léteznek kutatások, melyek áttekintése szintén a
tananyag részét képezi.
1.1

CÉLKITŰZÉS (KURZUSRA)

A kurzus célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a referátumkészítés sajátosságait, melyhez
elengedhetetlen hogy tisztában legyenek a referátum fogalmi körével és a tájékoztatásban
betöltött szerepével. A félév során megismerkednek a szöveg tartalmi feltárásának lehetőségeivel, a tartalomelemzés tudományával és történetével.
Megismerik a referátumkészítés szabványait, ajánlásait, és az információminőségi szelektálásának módszereit.
Elemezik referátumszolgáltató adatbázisok felépítésének technikáit, a referátum előállításának kritériumait.
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A kurzus során gyakorlatot szereznek a referátum intellektuális előállításában, önállóan
készítenek referátumokat több hazai és nemzetközi folyóirat elvárásainak megfelelően.
A tananyag részét képezi a dokumentumok tartalmát feltáró automatizálási lehetőségek
áttekintése, a legnagyobb tartalomfeltáró; elemző szoftverek használatának elsajátítása
(Atlas/Ti; Nud/Ist).

1.2 A KURZUS TARTALMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A referátum szerepe a könyvtári tájékoztatásban
Fogalmak
A referátumkészítés szabványai, ajánlásai
A tartalomelemzés fogalma, típusai
A tartalomelemzés története
A tartalomelemzés folyamata
A szöveg vizsgálatának aspektusai. Statisztikai módszerek
Gyakorisági szótárak
Számítógépes tartalomelemző szoftverek
Referátumszolgáltató adatbázisok működési elve. Referátumkészítési gyakorlat

1.3 A KURZUS TÖMÖR KIFEJTÉSE
A kurzus első lépéseként tisztázásra kerül, hogy a referátumok hol helyezkednek el a
könyvtári tájékoztató munkában, így áttekintjük az elsődleges dokumentumok szolgáltatásához használt referensz eszközöket, majd a több művet felölelő másodlagos információforrások analitikus és szintetikus csoportjába tartozó eszközöket.
Az alapfogalmak tisztázása nélkül nem lehet senki egy szakterület művelője, hiszen ha
nem vagyunk tisztában a kifejezések pontos meghatározásaival, akkor nem várhatunk el
eredményt. Ezért külön fejezet foglalkozik a fogalmakkal, melyeket két kategóriába csoportosítva találunk. Előbb a könyvtártudományi fogalmak kerülnek ismertetésre, így a
szurrogátumtól indulva megismerhetjük a referátum különböző megfogalmazásait, egészen
a kivonat fogalmával történő összehasonlításáig, típusaik tisztázásáig. A fogalmak fejezet
részét képezi néhány nyelvészeti fogalom bemutatása, melyek ismerete az általános műveltséget is fejleszti, a referátumkészítés automatizálása során viszont gyakran előkerülő
fogalmak. Így a szöveg fogalmának tisztázásán túl megismerhetjük a szövegtan, a mondattan és szóalaktan, a szemantika és a jelentéstan kifejezések tartalmát is.
A könyvtári munkát alapvetően meghatározzák a szabványok, ezért a referátumkészítés
szabványairól is beszélnünk kell, és mivel a legtöbb szakfolyóirat nem szabvány alapján
kéri a referátum elkészítését, ezért a lecke bemutatja néhány jelentősebb folyóirat követelményrendszerét.
A tananyag következő néhány fejezete a tartalomelemzés tudományterületére kalauzol
minket. A tartalomelemzés fogalmának kialakulása a tudósok több éves vitájának eredménye, a lecke bemutatja ennek alakulását, ízelítőt adva egy-egy tudomány terület kialakulásának sajátosságait is. A valós és látens tartalom feltárására irányuló elképzelésekben közös, hogy teljesíteni kell a kutatási technikákra vonatkozó elvárásokat, így ennek
összetevőit, illetve a tartalomelemzés során történő megvalósulásával ér véget a tartalom10
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elemzés elmélete. A tartalomelemzés érdekes eseményeken ment keresztül, míg kialakult a
ma használatos formája, ennek bemutatását találjuk a tartalomelemzés története fejezetben.
Ez az átalakulás a mai napig nem zárult le, és a számítógépes elemzés kialakulása, fejlődése napjainkban is folytatódik.
A tartalomelemzés gyakorlati megvalósítását megkönnyíti, ha ismerjük a lépésekre
bontásának fázisait, és elsajátítjuk a tartalomelemzés folyamatát az adatkészítés és egységképzés lépésétől a mintavételen és adatrögzítésen keresztül egészen a következtetések levonásáig és a végső elemzés elkészítéséig tartó folyamatot.
Hogyan elemezzük a tartalmat? kérdésre számos módszer létezik. Az igazi kérdés az,
hogy mit szeretnénk kihozni. A lehetőségek bemutatására vállalkozik a szöveg vizsgálatának aspektusait bemutató fejezet, ahol a megjelenés időpontja szerinti trendvizsgálatokat, a
megjelenés körülményei szerinti vizsgálatokat, továbbá forrás szerinti vizsgálatokat és
normához alapú elemzéseket ismerhetünk meg. Az automatizálás szempontjából a statisztikai vizsgálatok kulcsszerepet töltenek be, aminek szintén több válfaja létezik. Ha egy-egy
kifejezéshez kapcsolódó fogalomtársításokat szeretnénk elemezni, vagy feltárni hogy
egyes szereplőkhöz tartozó tulajdonságokban milyen rendszer fedezhető fel, akkor az aszszociációk és kereszttáblázatok elemzéséhez folyamodjunk. De lehetőség van a tartalomelemzési technikák alkalmazásával elkészíteni egy-egy személy, párt, csoport összetartó
tulajdonságai, illetve egyedi jegyeik feltárását, ha az imázs, portré, diszkriminációs elemzés technikáját alkalmazzuk. Nagymennyiségű adatok redukciójához használjuk a klaszterezést vagy a szövegkörnyezeten alapuló kontextuális osztályozást. A gyakoriságvizsgálat
a tartalomelemzés leggyakoribb eszköze, így ennek technikáinak bemutatása után a tananyag tartalmaz egy összefoglalást arról. Ezek sokszínűsége, a leckében található minták
tükrözik a hazai tudósok fáradtságot nem ismerő tevékenységét.
A következő rész tartalmilag és technikáját illetően is váltás lesz a tananyag korábbi részeihez viszonyítva. A lecke bemutat több számítógépes tartalomelemző szoftvert, melyekről a néhány soros leírástól a részletes használatig terjedő ismertetéseket találhatunk. Minden esetben meg van adva a szoftver elérhetősége, melyek megismeréséhez különösen
fontos, hogy mindenki megnézze azokat, és kipróbálja a lehetőségeit. Találni fogunk szótár
alapú szoftverek, tezaurusz alapú szoftvereket, illetve a modernebb lehetőségeket képviselő szövegvisszakereső programokat, a neuralgikus hálózatok elvét megcélzó kódalapú elméletépítő programokat, illetve az ismertebb hírelemző programokat ismerhetjük meg,
végül a szoftverek listáját a kvantitatív és kvalitatív tartalomelemző szoftverek zárják.
Az elmélet gyakorlati megvalósításának érdekében a tananyag összefoglalja a referátumszolgáltató adatbázisok működési elvét, majd megkezdődhet a referátumkészítési gyakorlat. Ez irányítottan fog történni, és kell az MSZ 3436-87 szabvány szabályainak megfelelve is készíteni referátumot, illetve a tanult vezető szakfolyóiratok referálási elvárásainak
megfelelően is.
1.4

KOMPETENCIÁK ÉS KÖVETELMÉNYEK

A referátumok ismerete elengedhetetlen a tájékoztató munka során, a referátumok készítése pedig egy szakember hozzáértésével párosulva érték az ennek birtokában lévő személy számára. Ezért a kurzus során az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása után
fontos szerepet kap a gyakorlati munka. Különböző témájú, hosszúságú szövegeken érdemes gyakorolni a referátumkészítést, és annak több típusát is elő kell állítani. Ehhez fontos
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a hallgató analizáló, szintetizáló képessége, azaz hogy képes legyen kiemelni, megfogni
egy mű lényegét, és azt érthetően, logikusan összefoglalni.
A piacképes tudás megszerzésében kulcsfontosságú az új eszközök, módszerek iránti
fogékonyság kialakítása, melyet a referátumkészítésnél a hagyományos, intellektuális
munkával történő előállításnak megtanulásával kell kezdeni, de tovább kell fejleszteni
tudásukat a számítógépes tartalomelemzési módszerek elsajátításával.

1.5 TANULÁSI TANÁCSOK, TUDNIVALÓK
A tantárgy célja, hogy elsajátítsa a referátumkészítés elméletét, képessé váljon önállóan
előállítani referátumot, legyen tisztában a típusaival, és felhasználási területeivel, valamint
ismerje az automatizálási lehetőségeit.
A sikeres munkához feltétlenül szükséges, hogy
− legyen tisztába a fogalmakkal. Ez a kurzus anyagának elsajátításával elérhető. A
tananyag az alapismereteken kívül rávilágít a problémákra és azok megoldására.
− Ismerje meg a referátumkészítés szabványait. A tananyag bemutat néhány nemzetközi és hazai szabályozást. Vesse össze a különböző szabványokat, jegyzetelje ki a
köztük lévő különbségeket, illetve hasonlóságokat.
− A referátumkészítés gyakorlatánál nézze meg a felsorolt referálólapokat, illetve
azon folyóiratok weboldalait, ahol tanácsok is találhatók a referátumkészítők számára.
− Érdemes a történeti részeket is figyelemmel elolvasni, mert a tudományterület alakulásának végigkövetése a gyakorlatban is használható következtetésekhez vezet.
− Ismerje meg a magyarországi gyakorisági szótárakat, próbálja megkeresni őket a
könyvtárban is, mivel a gyakorlatban látott művek mindig sokkal jobban megragadnak az emlékezetben. Egy-egy szótárnál annak bevezetőjét érdemes minden
esetben elolvasni, mivel ott ismerhetjük meg a készítők alapelveit, anyaggyűjtési
és szelektálási módszereiket.
− Az elméleti részek áttekintése után mindig gondolja végig, Ön ismer-e hasonló
művet, munkát, mely beletartozik az épp tárgyalt kategóriába. Próbáljon meg a
gyakorlatban is keresni és megtekinteni olyan műveket, amelynek az elméletét tanulja.
− A tananyagban szereplő rendszerek gyakorlatban való használata is. Az egyes online rendszerek használatához nagy segítséget nyújt a gyakorlati megtekintés, ezért
minden esetben, ha talál egy hivatkozást, keresse is fel az adott oldat, és nézze
meg, hozza összhangba a tananyagban leírtakkal.
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2. A REFERÁTUM SZEREPE A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁSBAN
2.1 CÉLKITŰZÉS
A lecke célja bemutatni a referátum szerepét a könyvtári tájékoztatásban. Ehhez át kell
tekinteni a hagyományos tájékoztatás eszközeit, fel kell eleveníteni, mely eszközök tartoznak az elsődleges dokumentumok csoportjába, illetve melyek a másodlagos információforrások csoportjába. A másodlagos információforrások hasznos segédeszközei a könyvtárosok munkájának. Egy informatikus könyvtáros hallgatónak nemcsak ismernie kell a típusait,
hanem képesnek kell lennie elő is állítani őket, úgy az egyetlen dokumentum rövidebbbővebb elemzésére szolgáló analitikus információforrásokat, mint a több mű másodlagos
információforrásainak gyűjteményét jelentő szintetikus forrásokat.

2.2 TARTALOM
A lecke bemutatja, mit jelent az elsődleges dokumentumok szolgáltatása, és mit takarnak a másodlagos információforrások. Ismertetésre kerülnek az analitikus másodlagos
információforrások, úgymint a címleírások, címfordítások; annotációk, referátumok, tömörítvények, valamint a szintetikus másodlagos információforrások a bibliográfiák, szemlék,
szemletanulmányok, referálólapok.

2.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE
2.3.1

Elsődleges dokumentumok szolgáltatása

A hagyományos tájékoztatás első megközelítésben az elsődleges dokumentumok szolgáltatását jelenti: az olvasó egy primér dokumentumot kap a kezébe. A tájékoztató feladat
itt az olvasó segítésé a keresésben, illetve a kölcsönzés során, de a szolgáltatás közel sem
merül ki ezen lehetőségekkel. Fontos terültet jelentenek a másodlagos dokumentumok is.
2.3.2

Másodlagos dokumentumok szolgáltatás

A másodlagos információforrásokat két csoportra oszthatjuk. Az első kategóriát képezik az analitikus másodlagos dokumentumok, melyek egyetlen műről adnak rövidebbhosszabb információt. Azokat a másodlagos dokumentumokat, melyek több műről tartalmaznak adatokat szintetikus másodlagos dokumentumoknak nevezzük, és aszerint oszthatjuk csoportokba, hogy milyen mennyiségű és minőségű információt szolgáltatnak.

Analitikus másodlagos dokumentumok:
(A kivonat, és referátum fogalma a tananyag központi kérdése, ezért ezek meghatározásával külön lecke foglalkozik, itt a tájékoztató eszközök között elfogadott helyét láthatjuk)
− Címleírás, címfordítás: a mű bibliográfiai leírását kiegészítik idegen nyelvű dokumentum esetén a mű magyar címével is.
− Annotáció: pár soros rövid ismertetés a mű tartalmáról. Példa: az előző mű annotációja:
13
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−

−

−

−

Kivonat: a mű lényegét rövidebb formában visszaadó közlés, melynek fő meghatározója, hogy csak olyan mondatokat és kifejezéseket használ, ami a szövegben is
megtalálható. Ettől eltérni csak összekötő szavak használata során lehet. Pótolhatja
az eredeti szöveg elolvasását.
Referátum: a mű lényegét rövidebb formába visszaadó közlés, mely önmagában is
értelmes, érthető szöveg.
A referátum nem helyettesíti az eredeti művet, csak segít annak eldöntésében, hogy
szükség van-e a teljes cikk elolvasására, vagy nem olyan megközelítésű, mint amit
keres a felhasználó, továbbá a redundáns elemek feltárásában is a segítségünkre
lehet.
Rezenzió: A referátum megírása során objektívnek kell maradni. A recenzió értékelő, azaz nem objektív összefoglaló a műről. A latin eredetű szó jelentése könyvkritika, könyvbírálat, de az ismertetés tárgya nem csak könyv lehet, hanem egy
cikk, művészeti alkotás is, melynél – a referátummal szemben – megengedett a kritika. A készítője bemutatja a mű tartalmát, de értéke a recenzió írójának értékítéletében rejlik, nem pedig a tartalom összefoglalásában. Célja inkább a figyelemfelkeltés, mint az információ-visszakeresés elősegítése.
Tömörítvény: az eredeti mű rövidebb formában, a lényegi részek részletek nélkül.
Megtalálható benne minden fejezetcím, ami az eredeti műben is benne volt. A tömörítvény helyettesítheti az eredeti dokumentumot.

Szintetikus másodlagos dokumentumok:
−

Bibliográfia: egy szakterületen, vagy egy időszakban megjelent dokumentumok
rendezett cím- vagy referátumgyűjteménye.
− Témadokumentáció: egy-egy témához tartozó több mű kivonatának gyűjteménye.
− Szemle: egy témán belül megjelent művek referátumainak laza gyűjteménye, melyet szakember készít, de megjegyzések nélkül ad közre rendezett formában.
− Szemletanulmány: egy témán belül megjelent művek referátumainak önálló tanulmányként is szolgáló gyűjteménye, mely tartalmazza a készítőjének véleményét
is a bemutatott dokumentumokkal kapcsolatban.
– Összegző jelentés (state of the art report): egy kutatási terület helyzetéről számol
be. Ide tartoznak a „advances in…”, „annual review of…”, „Developments
in…”, Progress in…” címmel megjelenő szemletanulmányok, melyek egy-egy
szakterület elmúlt időszakának eseményeit, jelenlegi helyzetét mutatják be.
– Trendek (trend report): egy témán belüli eseményeket, változásokat bemutató
tanulmányok, melyek esetenként a trendek, várható fejlemények prognosztizálását is tartalmazzák.
− Referálólap: periodikusan megjelenő referátumgyűjtemény.
A tananyag célja a referátumkészítés megtanítása az olvasó számára, ezért nézzük meg
miért fontos, milyen szerepe van a referátumnak.
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2.3.3

A referátum szerepe

A szöveget jellemző, képviselő referátumok fontos szerepet töltenek be. A jó minőségű
referátum lehetővé teszi, hogy az információszolgáltatók megfelelő képet adjanak a műről,
publikációról, ezáltal betöltsék szolgáltató szerepüket a felhasználók irányába.
A kérdés inkább az, hogy mennyire van szükség a referátumkészítés szabályait ismerő
szakemberekre, hiszen egyre inkább elterjedt, hogy a folyóiratok szerkesztőségei már öszszefoglalóval ellátva kérik be a megírt cikkeket, illetve lényegkiemelést egész életünk során végzünk. Összefoglaljuk az elolvasott könyveket, amikor elmeséljük tartalmát a barátunknak, tanulmányaink során pedig rengeteg esetben készítettünk összefoglalót egy-egy
kiadott irodalomról.
Az amerikai szabvány1 ajánlásában felhívják a figyelmet, hogy a dokumentumok növekvő mennyisége miatt különösen fontos a jól elkészített referátum. A mű legfőbb tartalma gyorsan azonosítható bárki számára, ha a kezébe veszi a dokumentumot, illetve az
adatbázisok is gyorsan meg tudják határozni a műhöz kapcsolódó legfontosabb kulcsszavakat. Ennek oka, hogy a szerzők és szerkesztők tudják, hogy segíteni kell az olvasókat,
hogy könnyen meghatározzák a tartalmat, és meg is teszik ezt, azáltal, hogy világos, jól
érthető címet és tartalmi összefoglalót adnak a műről. A szerzőknek azt is észben kell tartaniuk, hogy az emberek szelektíven olvasnak, és csak a művek legfőbb elemeit jegyzik
meg. Ezért fontos a jól megírt referátum, mely közel áll a szelektív olvasáshoz.
A hagyományos publikációk felhasználói, illetve az elektronikus bibliográfiai szolgáltatások számára (keresőmotorok, szelektív témafigyelések SDI /Selective Dissemination of
Information/) figyelmeztető szolgáltatásai, valamint a teljes szövegű keresőrendszerek
számára) kiemelt szerepe van a jó referátumoknak. A jó referátum biztosítja a dokumentum elérhetőségét a valódi tartalmának megfelelően, anélkül hogy újabb emberi beavatkozásra lenne szükség.
Ha el is fogadjuk, hogy fontos tanítani a referátumkészítést, szükség van jó referátumokra, még mindig felmerülhet a kérdés az olvasóban miért a könyvtárosnak van erre a
tudásra szüksége? „Valóban a könyvtári, dokumentációs munka része a referátumkészítés?”2 olvashatjuk a kérdést a könyvtárosok kézikönyvében. A kérdés egyáltalán azért merülhet fel, mivel a jó referátumot leginkább az tudja elkészíteni, aki az adott szakterület
szakembere. Viszont ha figyelembe vesszük, hogy a referátumkészítés legfőbb feladata a
tartalom rövidebb formában történő visszaadása, mégpedig oly módon, hogy ne szakemberek számára készüljön, hanem az átlag felhasználót vegye figyelembe, akkor igen is van
jogosultsága a könyvtárosok szerepvállalásának a referátumkészítés során.

2.4 ÖSSZEFOGLALÁS
A lecke célja nem annyira új ismeret anyag leadása volt, inkább a korábbi tanulmányok
közül azoknak az kiválogatása, felelevenítése, melyekre szükség van a félév tanulmánya
során. A lecke áttekintése után remélhetőleg mindenkiben felidéződött a könyvtárosi munka tájékoztató szolgálata, akár saját tapasztalatából, akár korábbi tanulmányaikból. Fontos,
hogy rendelkezzünk egy átfogó képpel, melyben el tudjuk helyezni a referátumokat, hiszen
enélkül a többi lecke sem tudja elérni a kívánt hatás, mely szerint az olvasó a kurzus végé1
2

ANSI/NISO Z39.14-1997
HORVÁTH Tibor – Papp István: Könyvtárosok kézikönyve 2. – Budapest: Osiris, 2001. p.23.
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re jó referátumkészítő szakemberekké váljon, és ismerje azon technikákat mellyel hatékonyabbá tehető ez a munkafázis.

2.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Mi a különbség az elsődleges és másodlagos dokumentumok között!
Milyen típusai vannak az analitikus másodlagos dokumentumoknak?
Milyen típusai vannak a szintetikus másodlagos dokumentumoknak?
Mi a recenzió?
Foglalja össze a referátum szerepét!
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3. ALAP- ÉS NYELVÉSZETI FOGALMAK
3.1

CÉLKITŰZÉS

A lecke célja a referátumkészítéshez szükséges könyvtártudományi fogalmak meghatározása, több szerző, több forrás eltérő értelmezéséből származó okok és következmények
feltárása. Mivel a kurzus célja, hogy a félév végére a hallgatók a referátumkészítés automatizálásáról is kapjanak átfogó képet, szükséges kiemelni néhány meghatározást a nyelvészeti elemzés területéről, melyek nélkül a szöveg mélyebb vizsgálata elképzelhetetlen.
3.2

TARTALOM

A könyvtártudomány fogalmai közül a referátum-kivonat fogalmi körét mutatja be a
lecke, így meghatározásra kerül a szurrogátum; referátum; megismerhetjük a referátum
típusait: az informatív-, indikatív, informatív-indikatív referátumok jellemzőit, az
autoreferátum fogalmát, majd a lecke a kivonat fogalomkörével foglalkozik. Így ismertetésre kerül a fogalma, típusai homotopikus (tárgy-azonos) közlés, indikatív (tárgyra utaló)
közlés, összefoglaló kivonat, kiválasztó kivonat meghatározása.
Ezt követően a lecke a nyelvészet területére kalauzol minket és tisztázza mit jelent a
szöveg, textológia (szövegtan); szintaxis (mondattan); morfológia (szóalaktan); szemantika, és a jelentéstan.

3.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE
3.3.1

A szurrogátum

Miután elhelyeztük a referátumokat a könyvtári tájékoztatásban tekintsük át fogalmát,
típusait, melyet a könyvtártudomány fogalmai közül a referátum-kivonat fogalomkörét kell
tisztázni. Ehhez közelítve előbb egy tágabb jelentésű fogalom meghatározásával kell kezdenünk, ez pedig a szurrogátum.
A szurrogátum az eredeti dokumentum vagy egy része reprezentációja, amely helyettesíti az eredeti szöveget.
Terjedelmétől függően szurrogátumnak tekintjük a szöveget képviselő azonosítókat, a
bibliográfiai leírást, a szöveges ismertetés különböző fajtáit, az osztályozási jelzeteket, a
felhasználói, valamint alkalmazói kódokat.3
Ennél szűkebben fogalmaz Rónai Tamás: „A referátumot és az annotációt a dokumentum szurrogátumának, vagyis a róla kapott információk, ismérvek együttesének tekintjük.”4
Szűkítsük tovább a kört, és folytassuk a referátum fogalmának áttekintésével!

3
4

HORVÁTH Tibor – Papp István: Könyvtárosok kézikönyve 2. – Budapest: Osiris, 2001. p.23.
RÓNAI Tamás: Útmutató a referátumok és annotációk készítéséhez. – Budapest: OSZK KMK, 1990. p.28.
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3.3.2

A referátum

A referátum latin eredetű szó, jelentése: ’beszámoló, jelentés, kivonat’.5
A referátum fogalmát sokan sokféleképen definiálták. Az egyetemes lexikon a lényeg
kiemelésére helyezi a hangsúlyt és a referátumot „valamilyen kérdés, téma lényegének
kifejtése”-ben6 határozza meg. A Magyar Larousse enciklopédia egyrészt a tudomány fogalmaként értelmezi a referátumot, másrészt az eredmények összefoglalásában látja a fogalom lényegét: „valamely tudományos kérdést illetően az elért kutatási eredmények összefoglalása, előadása.”7 Ezen általános lexikonok meghatározásaiban nem jelenik meg az a
tartalom, mely a szakma fogalmainak szinte mindegyikében megtalálható.
Mielőtt összefoglalnám ezeket a definíciókat, tekintsük meg A könyvtári ismeretek
kisszótárában található referátummeghatározást, mely jelentősen eltér a többi fogalommeghatározástól. Egyrészt – az előbbi lexikonokhoz hasonlóan – nem szerepel benne a
rövidítés mint a referátumtól elvárt követelmény, másrészt a bibliográfiai leírás elemeit is a
referátum részének tekinti: „olyan tartalmi ismertetés, kivonat folyóiratok cikkeiről, önálló
művekről, amely a szerző legfőbb érveit, eredményeit, a közlemény bibliográfiai adatait
ismerteti.”8
A könyvtártudományban használt fogalommeghatározások szinte mindegyikében a rövidített tartalmi ismertetés tekinthető kulcsszónak. Így van ez az amerikai és német szabványokban9 is, mindkettő a rövidített tartalomra helyezi a hangsúlyt. Ez az 1987-es magyar
szabványnak (MSZ 3436-87) is fontos eleme, azonban itt az új ismeretekre történő figyelemfelhívás kerül előtérbe.
„Referátum: a dokumentum (vagy része) tartalmának – a legfontosabb adatokra, tényekre és következtetésekre kiterjedő –
olyan rövid ismertetése, amely felhívja a figyelmet az új ismeretekre, és lehetővé teszi annak eldöntését, hogy célszerű-e tanulmányozni a dokumentumot.”10
A meghatározás fontos összetevőjének tartom, hogy a referátum legfőbb célja az olvasó
segítése annak eldöntésében, hogy szüksége van-e a teljes cikk elolvasására.
Koltay Tibor rövid referátum meghatározása a tartalmi rövidítés lényegét emeli ki: „Azt
a szöveget, amely egy meghatározott másik szöveg legfontosabb tartalmát annál rövidebb
terjedelemben tükrözi vissza, referátumnak nevezünk.”11
Míg ő munkájában több kiegészítéssel látta el definícióját, addig a következő meghatározás magában foglalja az eddig említett összetevőket, sőt az előállításához is szolgáltat
útmutatókat.
5

BUDA Attila: Könyvtári ismeretek kisszótára A-Zs. – Budapest: Korona, 2000. p.208.
Egyetemes lexikon. – Budapest: Officia Nova: M. Kvklub, 1998. p.782.
7
Magyar Larousse enciklopédia. – Budapest: Akad. K., 1991. p.440.
8
BUDA Attila: Könyvtári ismeretek kisszótára A-Zs. – Budapest: Korona, 2000. p.209.
9
„az amerikai szabvány definíciója szerint a referátum egy dokumentum tartalmának rövidített, szabatos reprezentációja.” A német szabvány szerint „A referátum röviden és világosan adja vissza a dokumentum tartalmát” (Horváth Tibor – Papp István: Könyvtárosok kézikönyve 2. – Budapest: Osiris, 2001. p.124.)
10
MSZ 3436-87 szabvány. A dokumentumok referátumai és annotációi. – Budapest: MSZH, 1987.
11
KOLTAY Tibor: A referálás elmélete és gyakorlata. Továbbképzés felsőfokon. – Budapest: Könyvtári Intézet, 2003. p.9.
6
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„Röviden és világosan adja vissza a dokumentum tartalmát. Informatív, nem interpretál
és nem értékel (kivéve, ha ez a külön meghatározott célja). Az eredeti dokumentum ismerete nélkül is érthető. Nem kell az eredeti minden részletét visszaadnia, megengedett bizonyos részek kiválasztása, mások elhagyása. Lehetőség szerint az eredeti szöveg terminológiáját használhatja, de szükség esetén magyarázhatja is.” 12
3.3.3

A referátum típusai

Több meghatározásban olvashattuk, hogy „nem interpretál, kivéve ha ez külön meghatározott célja”. Mitől függ, hogy mi a célja a referátumnak? A referátumnak is vannak típusai:
– Az informatív (tájékoztató) referátum az eredeti dokumentum tartalmáról tájékoztat, úgy, hogy visszaadja annak stílusát és jellegét. Nem értékel, nem a figyelemfelkeltés a célja, hanem a dokumentum tartalmának rövidebb formában
történő visszaadása, ezért tartalmaz olyan részeket, mint a dokumentum kutatási területe, hipotézisei, módszerei, továbbá az eredeti dokumentumban lévő
újdonságok, tények, eredmények.
– Az indikatív (jeladó, szignaletikus) referátum felsorolásszerűen, de kerek
mondatokban tájékoztat a mű tartalmáról, de nem tér ki külön a részletekre,
következményekre. Áttekintő, szélesebb szakterületeket átölelő munkáknál alkalmazzák, célja a figyelemfelkeltés.
– Az informatív-indikatív referátum az előző két forma ötvözete, felsorolásszerűen visszaadja a mű lényegét, és kitér az eredményekre, következményekre is.
Normál referátum alatt az informatív referátumot értjük.
3.3.4

Az autoreferátum

Az autoreferátumot a készítőjének személye különbözteti meg az eddig vázolt referátumoktól.
Az autoreferátumnak nevezzük a szerző által készített referátumot.
Tudományos cikkek esetén legtöbb esetben a szerzők foglalják össze saját művük lényegét, készítenek egy referátumot, ez lesz a mű autoreferátuma. Ezek rendszerint az eredeti művel együtt jelennek meg.
Az autoreferátumok megítélése kettős, hiszen ki ismerné jobban a dokumentumot, mint
maga a szerző, ki tudná jobban megítélni, hogy mi benne az újdonság, mint az, aki találta
ezen újdonságokat. Gyakori hiba azonban, hogy a szerzők nincsenek tisztában a referátum
céljával, és sok esetben arra használják a referátumot, hogy megmagyarázzák, miért az
adott megközelítést választották; vagy a referátumot a dokumentum részének tekintik és
egy új bevezetőt írnak hozzá, de az is elő szokott fordulni, hogy reklámlehetőségnek tekintik a referátum írás. Összegezve az autoreferátumok minősége teljesen eltérő, sok esetben
nem töltik be a referátumtól elvárt követelményeket: önmagában is érthető legyen, ne térjen el a mű tartalmától, legyen objektív, és tényleg a lényegét adják vissza műnek. Talán ez

12

HORVÁTH Tibor – PAPP István: Könyvtárosok kézikönyve 2. – Budapest: Osiris, 2001. p.127.
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az oka annak is, hogy az autoreferátumokat rendszerint nem fogadják el a referáló adatbázisok.
Áthidaló megoldás a strukturált referátum13, melynél próbálják kiküszöbölni a szerzők
nem helyes referátumkészítési technikáját, és a referátum megírásához címszavak alá rendezik a referált cikk leglényegesebb elemeit.
Az amerikai referátumkészítő szabványhoz készült segédlet14 bevezetőjében a szerzőknek ajánlja a szabványt, felhívva a figyelmüket, hogy ha jól elkészített összefoglalót írnak
a művükhöz, azzal növelik az emberekhez való eljutás esélyét, és elősegítik hogy a dokumentumszolgáltatók változtatás nélkül vagy kis változtatással megtarthassák az autoreferátumukat.
Mint láthattuk, a referátum kifejezést több, a dokumentum tartalmának visszaadását
célzó feldolgozó eljárás gyűjtőfogalmaként használják. A referátum szó jelent kivonatot,
de mint a fenti meghatározások is mutatják, lehet összefoglalás vagy akár lényegkifejtés.
Nézzük meg kicsit részletesebben a kivonat meghatározását!
3.3.5

A kivonat

A referátumkészítés német szabványa úgy fogalmazza meg a kivonat fogalmát, hogy a
kivonat az eredeti dokumentum töredéke, kiválasztva egyes részeit reprezentálja azt.15
Azonban Roboz Péter úgy határozza meg a referátum fogalmát, hogy
„a primér dokumentum tartalmát röviden összefoglalja, kivonatosan adja a használó tudtára (hívják kivonatnak, abstractnak is)”16
Ebben a definícióban szinonim kifejezésként szerepel a két fogalom, jelentésük teljesen
összekapcsolódik.
Szalai Sándor meghatározásában a német szabványban említett megfogalmazás csupán
a kivonat egyik típusa, de mellette beszélhetünk másféle kivonatokról is, melyek tartalmilag, technikailag a referátum szintjére emelik őket. Szalai Sándor a kivonatot úgy definiálja, hogy bármilyen információs anyag (legyen az írásbeli vagy szóbeli közlemény) rövidített formában történő visszaadása. Ez a kivonatolás történhet úgy, hogy a közlemény
lényegét a kivonatoló saját szavaival írja le. Ez esetben homotopikus (tárgy-azonos) közlésről beszélünk. A kivonatolás másik lehetősége, ha a közleményben elhangzott dolgokat,
azaz a közlemény tárgyát felsoroljuk. Ezt nevezzük indikatív (tárgyra utaló) közlésnek.
Az indikatív közlés előállítása automatizálható, hisz nincs szükség olyan szakemberre, aki
az elhangzott vagy elolvasott anyagot értelmezi és kiemeli annak lényeges elemeit mindenki számára érthető megfogalmazásban, „csupán” a legnagyobb hangsúlyt kapott elemeket megismétli, kivonatolja. (A két típus nagyon gyakran kombinált formában jelenik
meg.)17
13

KOLTAY Tibor: A referálás elmélete és gyakorlata. – Budapest: Könyvtári Intézet, 2003. p.12.
ANSI/NISO Z39.14–1997
15
KRAUSE, Christiane et.al: Abstract. <online> [2011.03.25.]
< http://www.bui.haw-hamburg.de/pers/ulrike.spree/TutorialBetaversion/medok3tutbeta1/abstract1.htm >
16
ROBOZ Péter: Számítógépes tájékoztatás. Online és CD-ROM adatbázisok keresése. – Budapest: OSZK,
1998. p.16.
17
SZALAI Sándor: Gépi kivonatkészítés. – Budapest: Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ, 1963. pp. 9–15.
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A fenti osztályozás a kivonatolást tartalmilag közelítette meg. Ha a nyelv és a logika
oldaláról nézzük a kivonat fogalmát, akkor a fent leírt módszereket összefoglaló (summa)
és kiválasztó kivonatnak (excerptum) nevezzük. Az összefoglaló kivonat esetén a kivonat
készítője a számára fontosnak, hasznosnak tűnő részeket saját megfogalmazásában ismerteti, míg a kiválasztó kivonat esetén a közlemény szövegrészei vagy annak egységei változatlan formában történő leírásából áll össze a kivonat anyaga.18
A referátumkészítés során, főleg ha a művelet automatizálásáig szeretnénk eljutni, át
kell tekinteni néhány nyelvészeti fogalmat. A ma használatos automatizált referátumkészítő technikák a nyelvi és logikai törvényszerűségeket próbálják feltárni, és a gyakorlatban
alkalmaztatni a számítógéppel. Ha pedig a jövőbe tekintünk, és szeretnénk összefoglaló
kivonatokat is előállítatni a számítógéppel, akkor leginkább a nyelvészet tudományától kell
a segítséget várni.

3.4

NYELVÉSZETI FOGALMAK

A nyelvészeti fogalmakat a szöveg meghatározásával kell kezdenünk, amit az automatizálás követelményein kívül az is indokol, hogy egyre inkább „a szöveg válik fokozatosan
uralkodóvá, amely el is szakad eredeti hordozójától.”19 A meghatározás túlmutat a nyelvészeten, ugyanis egy tágabb értelmezését szeretném definícióként megadni:
3.4.1

A szöveg

A szöveg szó a sző ige ’kigondol, tervez’ 3. jelentéséből keletkezett nyelvújítási származékszó. Mintája a latin texere ’sző’: textus ’szövet, szöveg’ összefüggés szolgálhatott.20
Kigondol jelentésben ma is használjuk az alapigét: pl. ábrándokat, terveket, összeesküvést
stb. sző. A szöveg szó először 1835-ben fordul elő a magyar Tudós Társaság által kiadott
zsebszótárban a német Text szó magyar megfelelőjeként. A szöveg meghatározása nem
könnyű az egyes szaktudományokban. Az alábbi szövegmeghatározás minden kommunikációs célból létrehozott emberi produktumot szövegnek nevez:
„Szövegnek nevezünk minden olyan emberi produktumot
(artefaktumot), mely a kommunikáció céljait szolgálja, legyen az a
szó hétköznapi értelmében vett verbális szöveg vagy bármilyen
egyéb kommunikációs termék: rajz, festmény, fénykép, film, zene,
tánc stb. – bármi, ami valamilyen szándékolt üzenetet hordoz (valamilyen interpretációban)”
olvashatjuk Terestyéni Tamás megfogalmazását a könyvtárosok kézikönyvében.21
Szikszainé Nagy Irma a szöveg fogalmát különböző szempontokból körbejárva a következő nyelvészeti megközelítésű összefoglalást adja, amely az előző meghatározáshoz
képest szűkíti a szöveg fogalmát, ugyanis elsősorban a verbális kóddal létrejött emberi
18

SZALAI Sándor: Gépi kivonatkészítés. – Budapest: Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ, 1963. pp. 9–15.
19
HORVÁTH Tibor: Don Quijoték útjain. – In: Könyvtári figyelő, 43. évf. 4. sz. (1997). p.672.
20
SZIKSZAINÉ Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan. – Budapest: Osiris, 1999. p.38.
21
HORVÁTH Tibor – PAPP István: Könyvtárosok kézikönyve 1. – Budapest: Osiris, 1999. p.53.
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produktumokat nevezi szövegnek, amelynek kísérői a különféle non-verbális kódok segítségével létrejött elemek, pl. hangsúly, hanglejtés, beszédtempó stb.:
„A szöveg nyelvi elemekből álló, túlnyomórészt szerves kapcsolódásukból felépülő
olyan írásos vagy szóbeli közlés, amely a nyelvi kommunikáció alapegységeként meghatározott beszédhelyzetben vagy szövegkörnyezetben valamely kommunikációs szerepnek
tesz eleget. A szöveg alapvetően nyelvi jelek összekapcsolt sora, sőt lánca, a nyelvhasználat legmagasabb szintjén szerveződött legkomplexebb nyelvi jelcsoport.… A kommunikációnak összetett funkciójú, jelentésére nézve teljes értékű, funkcióját és általában megszerkesztettségét tekintve is lezártnak ható egysége. Interperszonális kapcsolatban sajátos
szervezőelv alapján létrejövő olyan verbális megnyilatkozás, amely autonóm egységként
pragmatikus meghatározottságú, vagyis beszédtett…. A szöveg olyan nyelvi univerzálé,
amely a kommunikációnak formailag (akusztikusan, vizuálisan) is elkülöníthető önálló
komplex nyelvi jelsora. Olyan szerves összetettség, amelyben a kommunikációs célnak
megfelelően hol egyik, hol másik szintje válik dominánssá.”22
Minden szöveg a következő alapvető sajátosságokkal rendelkezik:23
A kifejezettség: a szöveg meghatározott jelekben van rögzítve, és ebben az értelemben
szemben áll a szövegen kívüli struktúrákkal.
Az elhatároltság: az időben kibontakozó nyelvi szövegekben a kezdetben és a végben
nyilvánul meg.
A strukturáltság: a szöveg rendezettsége, belső szervezettsége, amely igen fontos a
vevő szempontjából is, mert a szöveg (az üzenet) tartalmának a felfogását ez biztosítja.
„A szöveg tehát „n” számú mondat strukturált pragmatikai, szemiotikai, stilisztikai egysége, egésze, melynek kommunikatív hatékonyságához az alábbi feltételek megléte alapvető:
− a közösnyelvűség,
− a közös előismeretek,
− a közös előzmények,
− a pillanatnyi beszédhelyzet.24
A szöveg alapegysége a nyilatkozat. „A nyilatkozat az adott szövegbe betagolódó, szövegfonetikai vonatkozásoktól meghatározott szöveg- vagy szabadmondat, amely megfelel
az előfeltevéseknek és elvárásoknak is.”25 A mondatokat részben azért nevezik a szövegben megnyilatkozásoknak, hogy elhatárolják a mondattanbeli egységtől, a rendszermondattól, másrészt azért, mert ezek a szövegben kapcsolódnak egymással, és így alkotnak egységes üzenetet.
A szöveg szavainak elemezésére különböző szóstatisztikai eljárások jöttek létre.
Ha a szóstatisztikai eljárásokon felül szeretnénk figyelembe venni a kontextuális összefüggéseket is, azaz a szövegkörnyezet vizsgálatából szeretnénk következtetéseket levonni,
akkor a tartalomelemzés tudományágát kell részletesebben tanulmányoznunk.

22

SZIKSZAINÉ Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan. – Budapest: Osiris, 1999. p.53.
LOTMAN, J. M.: Szöveg – modell – stílus. – Budapest: Gondolat, 1973. pp.56–59.
24
A magyar nyelv könyve / szerk. A. Jászó Anna. – Budapest: Trezor, 2004. p.524.
25
A magyar nyelv könyve / szerk. A. Jászó Anna. – Budapest: Trezor, 2004. p.521.
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3.4.2

Textológia (szövegtan)

Még egy tudományt meg kell említenünk, amely segíti a munkánkat, ez pedig a szövegtudomány vagy szövegtan, amely a valamely szempontból összefüggő szövegek mondatait, az önálló mondatokból álló bekezdéseket kezeli egységként.
A szövegtan (textológia) „lehetővé tette az információtudomány klasszikus problémáinak új feltevésekre épülő megfogalmazását.”26
A szöveghez hasonlóan a szövegtant (textológiát) is sokféleképpen, igen tágan értelmezi a nyelvtudomány. A szövegtan a modern nyelvészeti és határtudományok – a kommunikációelmélet, a szemiotika, a beszédtettelmélet, a társalgáselemzés, a generatív grammatika, a kognitív nyelvészet, továbbá a filozófia és a pszichológia stb. – hatására sokféle
módon, részben multidiszciplináris, részben erősen teoretikus irányba fejlődik.27
Nézzünk egy olyan definíciót, amely tartalmazza az alapvető kritériumokat:
„A textológia a nyelvnek a mondat fölötti használati szintjét: a szöveget kutatja, de
ugyanakkor az alsóbb szinteket is egységbe foglalja. A textológia a szöveg mibenlétét,
formáját, felépítettségét, kommunikációs funkcióját, grammatikai-szemantikai-pragmatikai
összetartó erejét, fonetikai eszközeit, stílusát, típusait vizsgáló interdiszciplináris tudományág. A textológia számára anyag és tárgy is a szöveg.”28
3.4.3

Szintaxis (mondattan)

A mondattan a mondat szerkezetét vizsgálja, így a mondatrészek és a tagmondatok fajtáit, valamint mondattá kapcsolódásuk szabályait. A mondattan alapegysége a mondat. A
mondat meghatározásakor is több szempontot kell figyelembe venni.
A funkcionális megközelítés szerint: a mondat beszédegység.
Logikai megközelítésben: a mondat kijelentés.
Formális megközelítésben: a mondat legalább egy szóból álló, lezárt intonációjú szerkezet, a szintagmákkal (szószerkezet) szemben szintaktikailag szabad forma.
Lélektani megközelítésben: a beszélő/író a mondat segítségével fejezi ki mások számára a külső vagy belső ingerek által kiváltott gondolatait.
A mondatokat 3 alapvető szempont szerint osztályozzuk:
1. A mondat tartalma és a beszélő szándéka (kommunikatív rendeltetése) szerint:
− kijelentő,
− kérdő,
− felszólító,
− felkiáltó,
− óhajtó.
A logikai ítéletek minősége szerint: állító és tagadó.
A mondat szerkezete szerint: egyszerű és összetett.29
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HORVÁTH Tibor – PAPP István: Könyvtárosok kézikönyve 2. – Budapest, Osiris, 2001. p.127.
A magyar nyelv könyve / szerk. A. Jászó Anna. – Budapest: Trezor, 2004. p.521.
28
SZIKSZAINÉ Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan. – Budapest: Osiris, 1999. pp.31–32.
29
A magyar nyelv könyve / szerk. A. Jászó Anna. – Budapest: Trezor, 2004. p.324.
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3.4.4

Morfológia (szóalaktan)

A grammatika azon ága, amely a szó szerkezetét, belső struktúráját vizsgálja, valamint
az egyes morfémák (szóelemek): szótövek, toldalékok (képző, jel, rag) típusaival, funkciójával és kapcsolódási rendjével foglalkozik. A szavak a szövegben különböző szóalakok
és szótári szók formájában jelennek meg. A szavak szerkezetének vizsgálata azonban nem
kizárólag a morfológia feladata. A morfológia érintkezik a fonológiával is, hiszen az egyes
morfémák egymáshoz kapcsolódását fonológiai szabályszerűségek is meghatározzák, pl.
magánhangzó-illeszkedés a toldalékolásban (házban/kézben). Másrészt a morfológia érintkezik az előbb tárgyalt szintaxissal (mondattan) is. Itt az összetett szavak szerkezetére kell
gondolnunk, hiszen ezek egy része szószerkezetekből vezethető le: pl. diótörő←diót törő.
A morfológia alapegysége a morféma. A morféma a szóalak alapvető alkotórésze, az a
legkisebb nyelvi jel, amely meghatározott formával és ehhez kapcsolódó jelentéssel rendelkezik: a tőmorfémák lexikai és grammatikai, a toldalékmorfémák grammatikai jelentéssel (grammatikai funkcióval). A morfémák magukhoz hasonló, meghatározott alakú és
jelentésű kisebb egységekre tovább már nem bonthatók.30
Az automatikus kivonatkészítés legnagyobb problémája a szótövek felismerése, így a
jövő szempontjából meghatározó a morfológia fejlődése, és a számítógépes nyelvészetbe
történő átültetése.
3.4.5

Szemantika

A teljes dokumentumot vizsgáló tudományág a szemantika, mely a szöveg szintjén történő tartalmi összefüggések feltárásában nyújt segítséget.
A szemantika (jelentéstan) a nyelvtudomány egyik legfontosabb ága. Vizsgálati területe: a morfémák, szavak, szószerkezetek, a mondatok és a szöveg jelentése. A jelentéstan
azonban a nyelvtudományon kívül más tudományágakkal is kapcsolatban van, így a filozófiával, pszichológiával, antropológiával, szociológiával is. Fontos eleme a jelentés a kommunikációelméleti modelleknek is. Alapegységének, a nyelvi jelnek más jelrendszerek
jelkategóriáival együtt való kutatására alakult ki a szemiotika (jeltudomány).
3.4.6

Jelentéstan

A jelentéstan alapfogalma a jelentés, amelyet különbözőképpen közelít meg a filozófia
és a nyelvtudomány. Én most a jelentés fogalmának néhány nyelvtudományi megközelítését adom meg:
A jelentés viszony a jel hangalakja (jelölő) és a jel tartalma (jelölt) és a létező képzete
között. Ez a viszony a legtöbbször önkényes, a jelek használói közötti megegyezésen alapul.
A jelentés a jel használati szabálya.
A jelentés érték: a jelnek, mint a jelrendszer tagjának van alaki, jelölési, szófaji, helyi és
stílusértéke.
A pragmatika tudománya a jelentést kontextusában (szövegkörnyezetében) értelmezi.31
30
31

Magyar grammatika / szerk. Keszler Borbála. – Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000. pp.37–38.
A magyar nyelv könyve / szerk. A. Jászó Anna. – Budapest: Trezor, 2004. pp.477−482.
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A nyelvészeti meghatározások áttekintése után térjünk át a tartalomelemzés tudományterületére!

3.5 ÖSSZEFOGLALÁS
Látható, hogy a szerzők eltérő módon fogják meg a referálás lényegét. Ezek áttekintése
segítséget nyújt a referálással kapcsolatos problémák érzékeltetésére. A lecke legfontosabb
része, hogy ismerjük a referátum és kivonat típusait, legyünk tisztában azzal, mit is jelent
az informatív, az indikatív referátum, továbbá az összefoglaló és mit jelent a kiválasztó
kivonat. A nyelvészeti fogalmak majd a szöveg lényegének automatikus kiválasztásakor
kapnak fontos szerepet.

3.6 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

Milyen típusai vannak a referátumnak?
Mi a különbség a referátum és a kivonat között?
Milyen típusai vannak a kivonatnak?
Mi a különbség az összefoglaló és kiválasztó kivonat között?
Foglalja össze a szöveg egységeit!
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4. A REFERÁTUMKÉSZÍTÉS SZABVÁNYAI, AJÁNLÁSAI
4.1

CÉLKITŰZÉS

A lecke célja, hogy több nagy nemzeti szabvány bemutatásával segítsen kialakítani a referátum elkészítéséhez szükséges készségeket. Ha nemzetközi folyóiratok részére készítünk referátumot ezen szabványokhoz tartani kell magunkat, viszont akkor is hasznos az
ismeretük, ha csak a saját cikkünkről szeretnék referátumot készíteni. A tudatos, módszeres felépítés, a problémás területek kezelésére szolgáló irányelvek ismerete nagy segítséget
jelenthet.
4.2

TARTALOM

A lecke bemutatja a referátumkészítésére vonatkozó ANSI/NISO Z39-1995 amerikai
nemzetközi szabványt és a DIN 1426-es német szabványt. Megismerhetjük a két szabvány
közti különbségeket és hasonlóságokat, de alapvetően az ismertetés fókuszában a szabványoknak a referátum elkészítésére vonatkozó gyakorlati oldala került. A nemzetközi szabványok áttekintése után a magyarországi helyzet áttekintése következik. Magyarországon
jelenleg nincs érvényben lévő szabvány, de a korábban használt MSZ 3436:1987 A dokumentumok referátumai és annotációi elnevezésű szabványt mindenképp érdemes áttekinteni, mivel egyrészt tanulságos, és lehet belőle meríteni a gyakorlati megvalósításhoz, másrészt jól tükrözi a referátumkészítés problémáit, illetve azt is, miért van szükség időről
időre a szabványok felülvizsgálatára és módosítására.

4.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE
4.3.1

Az amerikai szabvány

A referátumkészítés nemzetközi szabványát 1971 és 1975 között dolgozták ki. Ennek
eredménye az ANSI Z39.14-1971. Ennek módosítása volt az ANSI/NISO Z39X31995szabvány, majd a tananyag keletkezésekor érvényben lévő ANSI/NISO Z39-1995.
Ezen utóbbi amerikai szabvány céljául32 azt tűzi ki, hogy útmutatót adjon a szerzőknek,
dokumentalistáknak, hogy igazán hasznos referátumot készítsenek. A különböző fogalmak
meghatározása után gyakorlati szempontokat is meghatároz. Megadja, hogy egy folyóiratnál az absztrakt helye az első oldalon a cím és szöveg között kell, hogy legyen, önálló publikáció esetén a referátum, absztrakt helye a címoldal a szöveg között van. Ha önálló fejezetekhez készítünk referátumot, akkor annak helye mindig a cím és a fejezet szövegének
első oldala között van. Adatbázisok és nyílt elérésű dokumentumok esetén a referátumot a
dokumentumtól külön kell tárolni, és ez a referátum a dokumentum bibliográfiai leírásával
együtt kerül eltárolásra, de külön kereshető mezőben. Rendelkezik arról is, hogy az
abstract szerzőjének nevét fel kell venni az adatbázisba.
A szabvány megadja, hogy melyik dokumentum típusnál kell-e és milyen referátumra
van szükség:
32

ANSI/NISO Z39.14 - Guidelines for Abstracts. 1997. fonline] [2010.06.05.]<
http://www.niso.org/kst/reports/standards?step=2&gid=None&project_key%3Austring%3Aiso-88591=5944461cb4a1e365ad1688ec6f6c199c9d90ee71 >
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Folyóirat: A publikáció közegétől függetlenül szükség van absztraktra cikkek,
esszék, szinopszisok, vitaanyagok esetén is.
– Monográfiák, könyvek, konferencia kiadványok, riportok: Önálló átfogó referátumra van szükség minden könyv, monográfia és konferencia előadás esetén.
Hasonló témájú művek esetén elegendő egy összefoglaló is, de ha a témák különbözőek. minden fejezetnek önálló abstraktot kell készíteni.
– Korlátozott megjelenésű dokumentumok (Pl. titkosított kormányzati anyagok):
különösen fontos a nem korlátozott hozzáférésű referátum.
– Szabadalmak: szükséges róluk referátumot készíteni. Összhangban a helyi
szabadalmi hivatal előírásaival, de minden szabadalomnak része kell, hogy legyen a leírás róla.
– Szabványok: minden nemzetközi, regionális, helyi és ipari szabványnak is része kell, hogy legyen a referátum.
A referátum típusáról és tartalmáról az amerikai szabvány úgy rendelkezik, hogy módszertől függetlenül (informatív, előrejelző, reflektáló) legyen általános leírás. A referátumnak tükröznie kell a szövegben lévő nélkülözhetetlen információkat.
A referátumnak tartalmára több megkötés létezik:
– A referátumnak összhangban kell lennie a címmel, de ne használjuk se szó
szerint, se hasonló kifejezéssekkel a címet a referátumban.
– Módszer: A referátumban meg kell adni mű a kutatási technikáját, megközelítési módszerét.
– Eredmények: a referátum írja le az eredményeket tömör és tájékoztató formában. Ez tartalmaz elméleti vagy empirikus eredményeket, adatokat, összefüggéseket, következményeket.
– Következtetések, konklúziók: Itt adja meg a referátum az eredmények jelentőségét. A konklúzióban szerepelhet ajánlás, értékelés, javaslat, illetve bizonyított és elvetett hipotézisek.
– Kiegészítések: A szabvány engedi, hogy esetlegesen felmerülő olyan területek,
melyek kiegészítést igényelnek, akkor meg lehet tenni akkor is, ha az nem része a dokumentumnak. A referátum tisztázza ezeket, de ne térjen el a fő témától, és ügyeljen arra, hogy minimális mértékű legyen a forrásdokumentumtól
való eltérés. Lehet, hogy némely adatbázis számára szükséges referátumba
olyan adatok bevétele, mint a táblázatok, illusztrációk, mutatók és a bibliográfiai hivatkozások száma.
– Stílus: legyen átlátható, érthető, hogy az olvasó a dokumentumra történő utalások nélkül is megértse a tartalmat, lábjegyzetek, felsorolások, utalások nélkül.
Meg kell tartani az eredeti dokumentum témáinak egyensúlyát és hangsúlyos
részeit, a tömörség elvárás, de ne menjen az érthetőség rovására.
– Hossz: A referátum hossza függ a referátum típusától és a dokumentum típusától is. A szabvány megad egy-két értéket is, melyet akkor kell alapul venni ha
a referátum megrendelői nem adtak meg mennyiségi követelményeket:
o A referátum cikkek, monográfiarészletek esetén maximum 250 szót
tartalmazhat.
o Rövid közlemény esetén a referátum 100 szó lehet
o 30 szavas az egyszerű szerkesztői levelek, tézisek esetén
o 300 szavas, ha biztosítani akarjuk az eredményes visszakeresést.
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A referátum strukturálása: A referátum egy bekezdésből álljon. Egyedi esetekben, ha nagyon tükrözni akarjuk a dokumentum legfontosabb pontjait, el lehet
látni fejezetcímekkel a referátumot.
– Mondatok: Az első mondat kerülje a dokumentum típusának meghatározását,
(pl. a cikk értékeli…, az esszé tanulmányozza…) mivel ezt az információt ki
lehet következtetni a címből, a bibliográfiai leírásból, illetve a teljes referátum
elolvasásából. Az amerikai szabvány megadja, hogy ha lehet, kerüljék a paszszív szerkezetek használatát.
– Terminológiai: kerülni kell az ismeretlen kifejezéseket, betűszavakat, rövidítéseket, jelképeket, vagy legalábbis meghatározni, amikor először kerülnek
használatra. A dokumentumra vonatkozó deszkriptorok és kulcsszavak szerepelhetnek a referátumban is. A számítógépes visszakeresés elősegítése céljából
kerüljük a negatív kifejezéseket pl. „nem egészséges”, helyette írjuk azt, hogy
„egészségtelen”, mivel indexelés során a tagadó kifejezéseket ne veszi figyelembe a rendszer így a keresőrobotok nem megfelelő helyre fogják a dokumentumot besorolni. Ugyanezen okok miatt a szomszédos szavakat írjuk ki és
ne vonjuk össze pl. „friss és aszalt gyümölcsök” helyett írjuk azt, hogy „friss
gyümölcsök és aszalt gyümölcsök”.
– Nem szöveges elemek: táblázatok, egyenletek, képletek, diagramok csak abban az esetben engedhetőek meg, ha az érthetőséget nem lehet megvalósítani a
szöveges leírásukkal.
Az nagyon alaposan, és részletekbe menő tanácsok megfontolásakor ne feledjük, ezek
megvalósítását nagy mértékben meghatározza és meg is változtathatja a referátum típusa!
Nézzük meg, hogy hogyan látják a referátumkészítés folyamatát a németek!
4.3.2

A német szabvány

A referátumkészítést a DIN 1426-s német szabvány határozza meg. A német szabvány
szerint33 egy jól sikerült referátum áttekinthetőbb, mint maga az eredeti szöveg. A referátum nem használható, ha utalások találhatók benne az eredeti szövegre, és a megértéséhez
az olvasónak az eredeti dokumentumot is kézbe kell venni.
A referátumnak nagyon sok előnye van:
– Csökkenti az olvasásra szánt időt.
– Lehetőséget ad arra, hogy egy jobb feldolgozást és integrációt valósítson meg,
mint a terjedelmes eredeti szöveg.
– A funkciójával, hogy a leglényegesebb elemeket emeli ki egy tartalmilag
hasznos anyag hozható létre.
– A referátum képes eltörölni a nyelvi akadályokat, mivel nagyon sok szolgáltató lefordítatja a referátumokat, sok esetben már a megírásuk is angolul történik, míg a cikk angolra fordítását nem minden esetben valósítják meg.
A német szabvány a következőket várja el egy referátumtól:

33

KRAUSE, Christiane et.al: Abstract. [online][2011.03.25.]
http://www.bui.haw-hamburg.de/pers/ulrike.spree/TutorialBetaversion/medok3tutbeta1/abstract1.htm >
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Teljesség: a témakör szakértői számára teljesen érthető legyen, anélkül, hogy ki
kellene egészíteni az eredeti szöveg után olvasásával.
– Tartalma: hipotézisek, célok, a mű tárgya, eljárásai, módszerei, eredményei,
következtetései, felhasználási területei, idő, földrajzi hely.
– A címet nem szabad megismételni a referátumban.
– Kerülni kell a felhasználókat félrevezető téves információkat, és a gépi keresést terhelő másodlagos témák áttekintését, kivéve ha az eredeti dokumentum
is tartalmaz arról megfelelő információt.
− Objektivitás: A referátumnak tartózkodnia kell mindenféle értékeléstől. A lényeges
részek kiválasztása minden esetben a referátum készítőjétől függ, hiszen nem egyforma módon látjuk a lényeget, de a referátum készítőjének ügyelnie kell a szubjektivitás minimalizálására. Emiatt a referátum felépítésének illeszkednie kell az
eredeti dokumentum felépítéséhez, meg kell tartania annak terminológiáját.
− Rövidség: A referátumnak olyan rövidnek kell lennie, amilyen csak lehet. Kerülni
kell a fölösleges kifejezéseket.
− Érthetőség: lehetőleg széles körben ismert szakkifejezéseket használjon. Nemzetileg és nemzetközileg elfogadott kifejezéseket használjon.
Az alapelvek és a követelmények teljesen hasonlóak az amerikai szabványhoz, és itt is
lényeges a referátum típusa, hiszen egy indikatív referátum esetén, mely ismerteti a mű
lényegét, de nem utal a következményekre, ott például nem érvényes a fentebb említett
tagozódási szabály.
Az amerikai és német szabványok hasonlósága után térjünk rá a hazai szabvány elemezésére.
4.3.3

A magyar szabvány

Jelenleg Magyarországon nincs érvényben lévő szabvány a referátumok készítésére.
2003. november 1-jén visszavonták az addig érvényben lévő MSZ 3436:1987 A dokumentumok referátumai és annotációi elnevezésű szabványt (ami az MSZ KGST 2011:1979-es
szabványt váltotta fel). A visszavonás óta nem adtak ki újabb szabvány a referátumkészítésre.
Az MSZ 3436:1987 szabványt érdemes áttekinteni, akkor is ha már nincs érvényben:
A szabvány fogalommeghatározások fejezetében nem találjuk meg a referátum különböző típusait, csupán a referátum általános meghatározását és az annotáció fogalmának
megadását olvashatjuk. Ez az előbb említett amerikai és német szabvánnyal teljesen ellentétes, hiszen ott nem csak a referátumok fajtái, de az analitikus másodlagos információforrások mindegyikének meghatározását megtaláljuk.
A referátum készítésére vonatkozó szabályok:
− Az eredeti dokumentum tartalmát „röviden és szabatosan” ismertesse. (Véleményem szerint ez a meghatározás jól tükrözi, hogy napjainkban ez a szabvány nyelvi
kifejező rendszerét tekintve már nem állja meg a helyét.)
− A magyar szabvány sem engedi a felesleges bevezető és átvezető mondatokat, és
felszólít ezek kerülésére.
− „Az ismertetésben az adott szakterület terminológiai szabványaiban, vagy egyéb
szabványokban meghatározott fogalmakat ennek hiányában a szakmai gyakorlat29

REFERÁTUMKÉSZÍTÉS

−

−

−

−
−

−

34

ban kialakult terminológiát kell alkalmazni. A nem közismert kifejezéseket, szimbólumokat a szövegben az első előfordulás után meg kell magyarázni.”34
Látható, hogy hasonló megkötések szerepelnek a magyar szabványban is, mint az
előbb bemutatott két nemzet szabványában. A különbség abban rejlik, hogy a magyar megközelítés a kifejezéseknél első sorban a szabványokban rögzített fogalmak alkalmazását várja el a referátum készítő személyektől, és csak ennek hiányában folyamodhatnak a szakmai gyakorlatnak megfelelő terminológiához. Az
amerikai és német szabványok első sorban az eredeti dokumentum terminológiájának használatára szólítanak fel, illetve a széleskörben ismert szakkifejezések használatát várják el. Az ismeretlen kifejezéseket meg kell magyarázni, ebben mindenki teljesen egyetért.
Cím: a magyar szabvány önálló címet rendel a referátumhoz, melynek utalnia kell
az eredeti dokumentum címére. Abban az esetben ha az eredeti dokumentum címe
„semmitmondó vagy általános”35, a referátumnak egy új és értelmezhetőbb címet
kell adni, ennek nyelve meg kell hogy egyezzen a dokumentum nyelvével. Ez ellentmond az eddig megismert szabványoknak, hiszen ott a cím ismétlését mindkét
esetben tiltották. Viszont a cím ismétlését a referátumban a szabványunk sem engedi, ezért van egy kiegészítő megkötés:
„Az ismertetésben nem szabad olyan adatokat megismételni, amelyeket a bibliográfiai leírás, illetve az ismertetés címe tartalmaz. Csak olyan történeti adatokat
kell közölni, amelyek a dokumentum lényegéhez tartoznak.” A szabványban azért
szerepel ismertetés szó, mert ezek a megkötések az annotációra, és a referátumra is
vonatkoznak (természetesen vannak szabályok külön-külön is a két műfajra).
A magyar szabvány is rendelkezik a képletek, táblázatok, egyenletek és ábrák
használatától, és az ezektől való eltekintésre szólít fel a szabvány, mely megkötéstől abban az esetben nálunk is el lehet tekinteni, ha elhagyásuk a megértést veszélyezteti.
A jelek és szimbólumok használatánál az eredeti dokumentum jelölésrendszerének
kell megfelelni.
Érdekes a rövidítésekre vonatkozó kitétel:
„A szövegben használt rövidítések és betűszavak feloldását a szövegben vagy a
szövegen kívül (pl. referáló kiadványok rövidítésjegyzékében) meg kell adni. Kivételt képeznek a közhasznú vagy az adott szakterületen általánosan használt rövidítések és betűszavak (például: TMK, MEO, max.)”36
Talán a zárójelben szereplő példák tükrözik, hogy miért fontos feloldani a rövidítéseket, az a rövidítés, mely 1987-ben mindenki által ismert, 2010-ben ismeretlen lehet.
Találunk megkötéseket a mértékegységekre, a pénznemeknek, és a nemzetközi valutaalapok megnevezéséire, melyeknek a nemzetközileg használt szabványoknak
kell megfelelniük.

MSZ 3436:1987 A dokumentumok referátumai és annotációi. p. 1.
MSZ 3436:1987 A dokumentumok referátumai és annotációi. p. 2.
36
MSZ 3436:1987 A dokumentumok referátumai és annotációi. p. 2.
35
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A magyar szabvány külön kitér a személynevek, testületi nevek, márkanevek és
egyéb tulajdonnevek referátumban történő felvételére. Ezek használatát engedélyezi, de a eredeti nyelvükön és teljes alakban. (És nem az eredeti dokumentumban
használt alakban, amit csak akkor lehet megtenni, ha az eredeti nyelven történő
közlésnek valamilyen akadálya van.)
− Ezzel szemben a földrajzi neveket a referátum nyelvén kell közölni.
− Országnevek esetében, ha van közhasználatú rövidítés, akkor engedélyezi ennek
használatát, a többi esetben pedig a MSZ 3410-es szabványnak megfelelően kell
használni. (Ma már ez a szabvány nincs érvényben, az országnevekre vonatkozóan
2010-ben csak angol nyelvű szabvány van érvényben: a MSZ EN ISO 31661:2007.)
− Említésre méltó, hogy a települések nevét el kell látni kiegészítő adatokkal (pl.
megye, ország), illetve történelem témájú referátumokban a földrajzi neveket az
adott korban használt megnevezésén kell használni.
− A referátum nyelvétől eltérő írásrendszerű szavakat transzliterálni kell.
− A szabvány megadja, hogy hogyan épüljön fel egy referátum (bár a szabvány csak
a tudományos, technikai, és népgazdasági ágazatok témaköreire korlátózódik).
– „A dokumentum témája (tárgya), jellege és célja
– A módszerek
Leírásuk akkor szükséges, ha a módszerek újak vagy az adott tevékenység
szempontjából különösen érdekesek.
A közismert módszereket elegendő megnevezni.
– Eredmények
Ismertetni kell a fő elméleti, kísérleti és leíró jellegű eredményeket, előnyben
részesítve az új és az ellenőrzött tényeket, a távlati jelentőségű eredményeket
és a gyakorlati feladatok megoldása szempontjából fontos felfedezéseket. Közölni kell, hogy a számszerű értékek egyszeri megfigyeléseknek vagy ismétlődő megfigyelések sorozatának elsődleges, vagy származtatott eredményei-e,
fel kell tüntetni a pontossági és a megbízhatósági határokat, a konfidenciaszintet. Közölni kell azokat az információkat is, amelyek az elsődleges dokumentum fő témájának körén (új vegyületek, újonnan feltárt dokumentumok, adatforrások stb.) kívül esnek, de olyan megfogalmazásban, amely nem vezet a
referált dokumentumon belüli jelentőségük túlértékelésére.
– Következtetések.
Közölni kell a dokumentumban leírt értékeléseket, javaslatokat, az elfogadott
vagy elutasított felvetéseket.
– Alkalmazási terület.”37
A szabvány nagyon jó útmutatóul szolgál a referátum megírásához, ráadásul a felépítésen kívül a terjedelemre is ad megkötéseket, bár ezt elég liberálisan kezeli. Azt mondja,
hogy a terjedelmet a referátum jellege és a dokumentum jellemzői határozzák meg. Átlagos javasolt terjedelmet megad, ami 500–1000 nyomdai n. Ezt a mértékegységet úgy kell
érteni, hogy egy „nyomdai n” az „n” betű leütése által elfoglalt hely. 1987-ben még írógéppel írtak, ezért a szabvány is erre vonatkozik. Ha „i” betűket írunk a papírra, akkor
37
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legalább 3 db-t is kitehetünk egy „n”-nyi területre, de például egy „m” betű kétszer annyi
helyet foglal, mint egy „n”, ezért a gyakorlatban az 500–1000 nyomdai n 500–1000 karakternek felel meg.
Kiegészítő adatokról is szól a szabvány, melyek célja, hogy a felhasználó érdeklődésére
számítva készíthetnek kiegészítő adatokat, de a példaként hozott elemek eltérnek az eddig
látott nemzetközi szabványoktól: „adatok a dokumentumok szerzőjéről, hivatkozások a
korábban megjelent dokumentumokra, a referáló és a szerkesztő megjegyzései, értékelései
stb.”38 Ezeket a referátum tartalmi részétől külön kell kezelni. A szabvány szerint a referátumnak nem feladata az értékelés, de megengedi, hogy a referátum készítője kifejtse egyet
nem értését az eredeti dokumentumban elhangzottakkal, de nem bíráló, hanem elhatároló
formában. Ez azt jelenti, hogy a referátum készítője írhatja olyan stílusban a referátumot,
melyben egyértelművé teszi, hogy csak a szerző véleményét tükrözi a referátum. Megengedi, hogy a referátum szövegébe zárójelben, vagy gondolatjellel bekerüljön a szerkesztő
egyet nem értése, „szerkesztő” jelzéssel ellátva.
4.4

ÖSSZEFOGLALÁS

A fenti szabványokról szóló szövegeket átolvasva átfogó képet kaphattunk a referátumok gyakorlati előállításához. Az alapelvekben minden szabvány egyetért, egy-két részletben vannak érdekes és tanulságos eltérések. Mivel jelenleg nincs érvényes szabályozása a
referátumkészítésnek Magyarországon, nyugodtan meríthetünk az amerikai és német szabvány adta lehetőségekből is, hogy színvonalas, jól használható anyagot tudjunk előállítani.
Mielőtt hozzáfognánk a referátum elkészítéséhez érdemes áttanulmányozni a referátumkészítés a gyakorlatban fejezetet is!

4.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

38

Melyik az érvényben lévő nemzetközi szabványa a referátumkészítésnek?
Melyik az érvényben lévő német szabványa a referátumkészítésnek?
Melyik az érvényben lévő magyar szabványa a referátumkészítésnek?
Hogyan kell kezelni a személy és a földrajzi neveket a MSZ 3436:1987 magyar szabvány szerint?
Mit jelent az 1000 nyomdai n?
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5. A REFERÁTUMSZOLGÁLTATÓ ADATBÁZISOK MŰKÖDÉSI ELVE.
REFERÁTUMKÉSZÍTÉSI GYAKORLAT
5.1

CÉLKITŰZÉS

A lecke célja megmutatni, hogy a gyakorlatban kik és hogyan csinálnak referátumot.
Ehhez először meg kell ismerni a referátumszolgáltató adatbázisok működési elvét, mely
jól tükrözi az eredeti dokumentumtól a referátum létrejöttéig vezető utat. A referátumkészítést sokan művészi tevékenységnek is nevezik. Ezzel nem mindenki ért egyet, de mindenképp komoly alkotó tevékenység, mely szakértelmet, és sok esetben magas szintű
nyelvtudást igényel. A tevékenységet semmiképpen nem szabad pusztán gyakorlati lépések
egymás utáni sorozatának tekinteni, mert szükség van hozzá a készítő személy szakismeretére, lényegfelismerő képességére, és arra, hogy képes legyen a kiválasztott anyagokat
megfelelő formára hozni. Mégis léteznek olyan gyakorlati tanácsok, melyek megkönnyítik
ezt a folyamatot. A lecke célkitűzései közzé tartozik ezek megismertetése, illetve ezeken
keresztül történő készségek fejlesztése. A lecke kísérletet tesz annak összefoglalására,
hogy milyen referálólapok léteznek és melyeknek milyen elvárása van a referátumkészítőkkel szemben, milyen megkötéseket határoznak meg. A lecke olvasóit így ismertetjük
meg a munka követelményeivel.
5.2

TARTALOM

Ha napjainkban bármilyen információt szeretnénk beszerezni, először az interneten
kezdünk el nézelődni. A referátumszolgáltató adatbázisok is rendelkeznek online felülettel,
de ott mi már egy feldolgozott állapotot, rekordok százait-millióit érhetjük el, melyekhez
rendszerint tartozik referátum. Érdemes áttekinteni azonban, hogy milyen folyamat vezet
egy adott országban megjelenő cikktől a referátumszolgáltatónál találatként történő megjelenése között. Ezt a folyamatot mutatja be a lecke első része, melyben az referátumszolgáltatók működését ismerhetjük meg. A lecke második fejezete lépésekre bontja referátumkészítést, és csokorba szedi azokat a gyakorlati jó tanácsokat, melyek betartása megkönnyíti
a referátumok elkészítését. A lecke harmadik fejezete a jelenleg működő referáló lapokat
mutatja be, illetve a könyvtártudományi referálás gyakorlatát ismerteti.

5.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE
5.3.1

Referátumszolgáltató adatbázisok működése

Az információszolgáltató cégek első lépésként beszerzik a primer dokumentumot, hiszen a referátum előállítása autopszia elvén alapszik. Ezután a folyóirat anyagát vagy teljes
egészében, vagy pedig válogatott formában feldolgozzák (saját rögzített szelektálási elveik
alapján). Elkészítik a folyóiratban szereplő cikkek (szabadalmak, szakkönyvek, konferencia kiadványok tanulmányai, riportok) bibliográfiai adatait a megfelelő címfordításokkal
együtt. Ha a dokumentum nem rendelkezett referátummal, akkor következik a referátum
elkészítése. Ezt rendszerint saját szerkesztőségükben teszik meg, mely legtöbb esetben
nem egyetlen intézményt jelent. Például az ERIC adatbázisát National Library of Education (Amerikai Neveléstudományi Szakkönyvtár) 16 szakkönyvtárral együtt építi, illetve
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vannak olyan megoldások is, hogy külsős-alkalmazott szakértőket kérnek fel a referátum
megírására. Azonban nem minden esetben vannak nagy cégek az adatbázisok mögött.
„Esetenként az adatbázis egy lelkes és hozzáértő személy munkájának eredménye (ez volt
a helyzet a kiváló Encyclopaedia of the Orient esetében), máskor emberek kis csoportjáé
(egy remekmű, az Internet Movie Database a példa erre).”39
Összefoglalva a referálásnak több módja is lehet:
− Már elve referált a dokumentum, és átveszik, megtartják az eredeti referátumot.
− Az előbb említett módon önállóan, a referátumszolgáltató saját szakembereinek
segítségével készül a referátum.
− Autoreferátumot alkalmaznak. (Több adatbázis ugyanis lehetőséget ad arra, hogy a
szerzők, ha szeretnék a dokumentumukat felvetetni az adatbázisba, elküldhetik a
szerkesztőségnek, ahol egy ellenőrzés után felveszik az adatbázisba. Ilyen esetekben kér(het)ik a szerzőt a saját művének referálására. (Az ERIC adatbázisba kutatási jelentéseket, konferenciacikkeket és prezentációkat, disszertációkat és azok téziseit lehet feltölteni, de nem fogadják el a dolgozatokat, blogokat, weboldalakat).
− A szakterület egyéb szakembereit kérik fel.
− Ha idegen nyelvű referátum tartozott a dokumentumhoz, akkor lefordíthatják a referátumot, vagy esetenként új – már más nyelvű – referátumot készítettnek. Mindkét eset jelentősen megnöveli a költségeket, mert be kell szerezni az idegen nyelvű
folyóiratot, és fizetni kell a fordítónak is. Emiatt több adatbázis is arra kényszerült,
hogy csökkentse a nem angol nyelvű dokumentumok számát az adatbázisában (pl.
az Elsevier kiadó az EMBASE adatbázisban, melynek cikk adatbázisa folyamatosan növekszik, 1975-től folyamatosan 1998-ra felére csökkentette az idegennyelvű adatbázisait40).
Ezt követően ellátják tárgyszavakkal, azonosítókkal, a visszakeresést szolgáló információkkal. (Ennek alapja az eredeti dokumentum, de vannak esetek, amikor a referátumot
használják, és azt veszik alapul a tárgyszavak meghatározásához).

5.3.2

Referátumkészítés a gyakorlatban

A referátumkészítés első lépéseként végig kell olvasni az eredeti dokumentumot. Arra
kell koncentrálni, hogy van-e benne olyan információ, mely a referátum olvasójának érdeklődésére számíthat. Ehhez használjuk a jól bevált aláhúzás, kiemelés módszerét. Gondoljunk arra, hogy az olvasók számára vajon mely részek lehetnek érdekesek. Ehhez kell,
hogy legyen el elképzelésünk az olvasói rétegről. Ha a mű első elolvasása után úgy gondoljuk, nem alkalmas referálásra, mert nem tartalmaz önálló megállapításokat, új eredményeket, akkor hagyjuk abba a munkát (sok, elsőre érdekesnek tűnő cikkről derül ki, hogy
referálásra nem alkalmas).
Ha referálásra alkalmasnak ítéltük a cikket, akkor következhet a második átolvasás,
melynek célja a dokumentumban lévő releváns információk feltárása, megértése. Tudnunk
39

Jacsó Péter: Szöveges CD-ROM és webes adatbázisok tartalmának elemzése. –Budapest: Könyvtári Intézet.
2005. [online] [2010.06.05] < http://mek.niif.hu/03000/03040/html/index.htm>
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kell azt, hogy milyen fajta referátumot készítünk. Informatív referátum esetén az egész
eredeti dokumentum lényegének visszaadása a cél, így ez egy bővebb, alaposabb referátum, míg indikatív referátum esetén nem kell kitérni a műben lévő eredményekre, következtetésekre, hanem a mű tartalmáról kell összefoglaló képet adni. Informatív-indikatív
referátum esetén adjunk egy összefoglaló képet, de térjünk ki a részletekre is.
A második olvasás során fontos, hogy próbáljuk meg megérteni az eredeti dokumentum
mondanivalóját, és strukturálni a benne lévő információkat. Keressük a tételeket, eredményeket, olvassuk el a lábjegyzeteket, figyeljünk a hivatkozott szerzőkre. Koltay Tibor öszszefoglalásában nem kell írni a referátumban azokról a szövegrészekről, amelyek:
− „a címet ismétli
− a meglévő (nem új) ismeretek összefoglalását
− hivatkozásokat
− a történeti hátteret
− a szerzőnek a jövőre vonatkozó elképzeléseit
− tervezett, de el nem végzett vizsgálatait tartalmazza.”41
Vigyázzunk , nehogy félrevezessen minket a dokumentumban lévő bevezető, melyben a
szerző összefoglalja a művet (lehet, hogy ezen irányítás nélkül mi mást emelnénk ki belőle).
Idegen nyelvű műveknél különösen fontos az odafigyelés, és a folyamatos önkontroll,
melyben próbáljuk meg többször is átgondolni, hogy a szerző mondanivalója tényleg megegyezik-e azzal, amit mi gondolunk.
A második átolvasás után következhet a referátum vázlatos megfogalmazása, ami csak
nagyon ritka esetben sikerül első nekifutásra.
Figyelni kell a terjedelmi korlátokra. Kinek a számára készítjük a referátumot? Adott-e
meg konkrét követelményt? Milyen formai és tartalmai megkötései vannak a megrendelőnek? (Konkrét példát lásd a következő fejezetben) Ezen kérdésekre adott válaszok meghatározzák a végső referátumunkat.
Az elkészült vázlatot össze kell hasonlítani az eredeti dokumentummal, hogy tényleg
reprezentálja-e azt, és nincs-e benne eltérés. Ha ez rendben van, akkor az előző megkötések figyelembe vételével következhet a végső referátum megírása.
A referátum készítésnek meg lehet fogalmazni a szabályait, de ennek az alkotó, művészi munkának az elvégzését nem lehet szabálygyűjtemények alapján késznek tekinteni!
5.3.3

Referátumkészítés folyóiratok számára

A referálólapok kapcsán először is meg kell említeni a HLISA (Hungarian Library and
Information Science Abstracts) referáló folyóiratot, mely nem magyar nyelvű. A magyarországi könyvtárügy alakulásáról, fejleményeiről eredményeiről referál évente azáltal,
hogy a magyar könyvtárügyben megjelent szakcikkek közül válogat, és elkészíti angol
nyelvű referátumaikat. A nyomtatott referáló lap 1972-ben indult. Működtetője az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ, kezdetben évente
100–120 folyóiratcikket, monográfiát és konferenciakiadványt dolgoztak fel. Később egyre
41
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kevesebb írás jött létre, így nehezebbé vált a referálandó anyagok összegyűjtése. Az elkészült kiadvány fontos eleme a magyar könyvtárügynek, 52 országban 220 partnerintézmény kap belőle példányt, ezzel is bemutatva a világnak az országban működő helyzetet.42
Előállítása azóta is a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtára feladata.
Magyarországon ma már alig létezik tisztán referáló lap, jobbára egy-egy kisebb
szakterületre fokuszálnak. Ilyen például a
− Vasúti Közlekedési Szakirodalmi Tájékoztatója, mely havonta számol be a hazai
és külföldi vasúti szakirodalomból. Folyóiratcikket, könyveket, fordításokat, döntvényeket látnak el bibliográfiai leírással és kivonattal, melyeket tematikus csoportosításban adnak közre. 43
− Papíripari Szakirodalmi Referáló Lap, mely a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Papíripari Kutatóintézet szakkönyvtárának gondozásában tájékoztat a szakterület tudományos, ipari és gazdasági közleményeiről, referátumok
formájában. Évente 2000-2200 dokumentumot dolgoznak fel.44
− Nem tisztán referáló lap, hiszen értékelő megjegyzésekkel látja el a referátumokat
a KLIÓ című történettudományi szemléző folyóirat. A folyóirat a legfrissebb külföldi történettudományi kutatások eredményeit mutatja be magyar nyelven.45
Jellemzőbb, bár ezen folyóiratok száma is egyre kevesebb, melyek a rendszeresen megjelenő számaikban fent tartanak referáló rovatot. Van referáló rovata a negyedévente megjelenő Könyvtári Figyelő folyóiratnak is, mely külföldi folyóirat-figyelő, azaz külföldi
szakfolyóiratok cikkeiből készít magyar nyelvű referátumot. Ilyen a könyvtártudomány
másik folyóirata a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, azaz ismertebb nevén a TMT
folyóirat. A TMT minden számában van „Beszámolók. Szemlék. Referátumok” rovat, ahol
a legújabb, szakmát érintő online megoldásokról, aktuális újításokról, vagy éppen korábbiak megszűnéséről olvashatunk, a referátumok részben pedig mindig található 1-2 külföldi
szakcikkről készült magyar nyelvű referátum. A referátumokat rendszerint nem a szerkesztők készítik, hanem az országban több helyről kérnek fel szakembereket azok elkészítésére.
Általában idegen nyelvű mű referátumát kell elkészíteni, ezért a szakemberek idegennyelvtudása is fontos tényező. A szerkesztők a felkért szakemberekre bízzák azt a döntést is,
hogy egyáltalán érdemes-e referálni a kijelölt művet. (Ennek fő szempontja, hogy a mű
vajon tartalmaz-e olyan információkat, ami a hazai közönség érdeklődésére tarthat számot). A szerkesztőség a referátumok színvonalának biztosítása érdekében a készített egy
útmutatót46 a referátum előállításához, ezért a következőkben részletesen megtekintjük az
elvárásaikat.
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Feimer Ágnes – Rácz Ágnes: 25 éves a magyar könyvtárügy angol nyelvű referáló lapja - in: Könyvtári
Figyelő, 42. évf. (1996.) 4. sz.
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A szerzőre bízzák, hogy mennyire tömöríti a eredeti művet, de tartalmaznia kell annak
lényegét olyan szinten hogy pótolja annak elolvasását. Ez is jól tükrözi, hogy a gyakorlatban a tömörítvény és a referátum fogalma mennyire összemosódik. Még inkább alátámasztja ezt, hogy olyan referátum megírását várja el a szerkesztőség, ahol „Úgy írja meg,
mintha eredendően is Ön lenne a szerzője. Lehetőség szerint strukturálja, azaz bontsa fejezetekre a referátumot a jobb áttekinthetőség érdekében, nem feltétlenül követve az eredeti
cikk felépítését.” Ez csak a tördelésre, formázásra vonatkozik, mivel az eredeti dokumentum gondolatmenetétől nem szabad eltérni, abban a sorrendben kell kifejteni, mint ahogy
ott is található.
Érdekes kitétel, hogy nem bíznak az autoreferátumban, ezért felszólítják a referátum
készítőjét, hogy kritikusan álljon az eredeti dokumentum szerzőjének összefoglalójához, ha
az nem a TMT elvárásainak megfelelően íródott.
A referátumkészítés több szabályát megtartja:
− Ne legyen utalás az eredeti dokumentumra (ne kelljen a megértéshez átnézni az
eredeti szöveget is)
− Az eredeti dokumentum eredményein és következtetésein legyen a hangsúly: fontosnak tartják a fejezetcímeket (nem a referátumba történő bevételére, hanem információtartalmuk miatt)
− Figyelmen kívül kell hagyni az eredeti dokumentum azon részeit, melyek arról
szólnak, hogy mit nem végzett el a szerző.
− Nem kell, hogy a referátum címe megegyezzen az eredeti dokumentum címével.
Ha az nem tükrözi a mondanivalót, újat kell adni.
− Indokolt esetben egyéni kiegészítést is lehet tenni a referátumba, de csak lábjegyzetbe és odaírva, hogy „A ref.” (Ezt a megoldást a referátumkészítők kerülni szokták.)
− Táblázatok, ábrák változatlan formában, de magyar feliratokkal ellátva lehetnek a
referátumba, ha a referátumkészítője szükségesnek tartja.
− Át lehet venni az eredeti dokumentum irodalomjegyzékéből, de azt a TMT-ben
használatos formátumra kell alakítani, ha eredendően nem úgy volt.
− A referátum végén fel kell tüntetni az eredeti cikk címleírását.
− Transzliterálni cirill betűs szövegek esetén az MSZ 3394-87. Szabvány alapján
kell.
− A 1,5 oldalnál hosszabb referátumokat fejezetekre kell bontani, és fejezetcímet is
kell adni, ami vagy megegyezik az eredetiben szereplő címmel, vagy új.
Nézzük meg, hogyan kell kezelni az idegen neveket, fogalmakat és rövidítéseket:
− „Idegen nevek, fogalmak és rövidítések a referátumokban:
– Az idegen intézmények nevét az első előforduláskor először magyarul közöljük, majd zárójelben az eredetit. Pl. Tudományos és Műszaki Kutatás Országos
Központja (Centre National de Recherche Scientifique et Technique = CNRS).
Néha megesik, hogy az eredeti név nem áll rendelkezésre. Ilyenkor az angol
nyelvű intézmény nevét kell feltüntetni.
– Lényegében ugyanígy járunk el a rövidítésekkel is rendelkező intézmények
esetén, nevezetesen: Amerikai Információtudományi Társaság (American So37
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–
–
–
–

ciety for Information Science = ASIS). A referátum további szövegében aztán
a rövidített nevet kell alkalmazni.
A folyóiratok címe mindig az eredeti nyelven szerepeljen.
Az eredeti cikk fogalomrövidítéseit nem szabad átvenni, helyette a fogalom
magyar nyelvű körülírását használjuk (pl. ILL helyett könyvtárközi kölcsönzés).
Vannak esetek, amikor a magyar nyelven közölt fogalomhoz tanácsos az idegen nyelvi megfelelőt is odaírni. Pl. teljesség (recall).
Szükség esetén, pl. ha valamely szakkifejezés tekervényes, e kifejezés első előfordulásakor a referáló is alkothat a továbbiakban következetesen használt rövidítéseket: tudományos-műszaki-gazdasági információ (TMGI).”47

Végezetül a referáló szakemberneve minden esetben feltüntetésre kerül.
5.4

ÖSSZEFOGLALÁS

A referátumkészítés gyakorlatát zárta ez a lecke, remélhetőleg mindenkinek sikerül
hasznosítania a leírt példákat, tanácsokat. Érdemes átolvasni néhány cikket és a róla készült referátumot, és elemezni azt, sőt még többet profitálhatunk, ha elolvasunk egy cikket,
elkészítjük a referátumát, és aztán nézzük meg a hozzá tartozó referátumot. Biztosan nem
fog egyezni, de ez nem is baj. Elemezzük, nézzük meg a különbségeket, és hasznosítsuk a
tanultakat.

5.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

47

Foglalja össze, hogyan működnek a referálólapok a gyakorlatban!
Foglalja össze, hogyan kell referátumot írni a gyakorlatban!
Milyen referálólapokat ismer?
Mit tud a HLISA referálólapról?
Mit tud a mű tömörítésének méretéről?

Tájékoztató a referátumkészítésről. –In: TMT weboldala. [online] [2011.03.25.]
<http://tmt.omikk.bme.hu/tajekoztato.html>
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6. A TARTALOMELEMZÉS FOGALMA, TÍPUSAI
6.1

CÉLKITŰZÉS

A referátumkészítés elmélete és gyakorlata összekapcsolódik a tartalomelemzés tudományával. A tartalomelemzés fejlődésben lévő tudományterület, melynek ismerete segíti a
hallgatókat, hogy megértsék, milyen mélységekben lehet ezt a tudományt művelni. A lecke
célja megismertetni a tartalomelemzés fogalmi kialakulását a hallgatókkal, illetve felvázolni típusait és kutatási jellemzőit.
6.2

TARTALOM

A lecke bemutatja a tartalomelemzés definíciójának hosszú útját, melyet a kvantitatív
korszaktól a kvalitatív meghatározásokig tartó vitától sem mentes fejlődésével együtt ismerhetünk meg.
Áttekintjük a valós tartalom feltárására irányuló meghatározásokat, majd a látens tartalom feltárására irányuló meghatározásokat. Az utolsó lecke témája a tartalomelemzés, mint
kutatási módszer sajátos követelményeit foglalja össze (objektivitás, érvényesség, megbízhatóság).

6.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE
6.3.1

A valós tartalom

Az első módszertani könyv, mely a tartalomelemzéssel foglalkozik, 1952-ben jelent
meg48 és Berelson nevéhez fűződik. Berelson a tartalomelemzést a következőképpen definiálja:
„A kommunikáció nyilvánvaló tartalmának objektív, szisztematikus és mennyiségi leírására alkalmas kutatási technika.”49
Berelson meghatározása szerint a tartalomelemzés a dokumentumban ténylegesen jelen
lévő tartalom feltárására vonatkozik. E kijelentésével a szerző elindította a tartalomelemzők táborának két részre szakadását. A tartalomelemzés a dokumentumban leírt, a kommunikáció során ténylegesen megjelenő dolgok feltárására törekszik, vagy célja a mögöttes
gondolatok, motivációk, mozgató rúgók meghatározása?
A tartalomelemzés szó jelentése a valós tartalom feltárására billenti a mérleg nyelvét,
hisz a tartalom szó jelentése
„Tartalom az, amit valami magába foglal… az, amit valamely
(írás) mű elmond”
olvashatjuk a Magyar Értelmező Kéziszótárban.50 E szerint csak a nyíltan kimondott, leírt
tények feltárása tekinthető tartalomelemzésnek. Továbbmenve: Berelson 1952-es definíci48

PIETIL, Veikko: Tartalomelemzés. – Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1979. p. 57.
BERELSON, Bernald: Content analysis in communication research. – New York: Free Press, 1950. p.18.
meghatározását idézi Holsti, Ole R.: Content analysis for the social siences and humanities. – Reading,
Massachusetts: Addison – Wesley, 1969. p. 3.
50
Magyar értelmező kéziszótár. – 9. kiad. – Budapest: Akad. K.. 1992. p. 1342.
49
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ója kizárja a mai értelemben vett tartalomelemző munkákat, azokat, melyek az explicit, ki
nem mondott jelenségek feltárására törekednek.
Meghatározásának következő követelménye az objektivitás. Ez nemcsak a tartalomelemzés sajátossága, hanem minden kutatómunkától elvárt követelmény. Fontos, hogy
tárgyilagosak tudjunk maradni, azonban ennek teljesítése közel sem olyan könnyű dolog,
mint a fogalom meghatározása. A sokszor évekig tartó kutatómunkákban elengedhetetlen,
hogy erős hit vezéreljen minket. Azonban ez a hit könnyen ellenségünkké is válhat.
Képzeljük el a következő szituációt: Jó pár évet áldozunk egy kutatásra, publikáljuk elért eredményeinket, majd hamarosan valaki azt állítja: tévesek a következtetéseink. Ilyen
esetben nehéz elfogulatlannak maradni, és azt mondani: milyen ügyes kutató, én éveket
dolgoztam ezen a témán és észre sem vettem az Ő álláspontját, pedig milyen logikus. Ehelyett gyakoribb, hogy a kutató elszántan bizonyítja saját igazát, megkérdőjelezve a másik
kutató hitelességet, és más hasonló eszközökkel védi álláspontját. Ha objektívek akarunk
maradni, nem engedhetünk meg magunknak ilyen jellegű elfogultságot.
Ennek elkerülésére a kutatásmetodika egyik fő képviselője, Earl Babbie azt tanácsolja,
hogy ne a saját elméleteink mellett kötelezzük el magunkat, hanem a tudomány mellett.51
Egy, a tudomány mellett elkötelezett kutató a fentebb leírt szituációt úgy fogná fel,
nagy része volt a probléma megoldásában, a pontot ugyan nem Ő tette fel az „i”-re, de
örül, hogy sikerült megoldani a tudományos problémát.
Az objektivitás, mint látni fogjuk, a többi tartalomelemzési definícióban is jelen lesz
valamilyen formában. Biztosítása még Berelson elméleténél is precizitást igényel, bár nála
még a tartalomelemzési munka a valós tartalom elemzésére vonatkozik. Az idők folyamán
a tartalomelemzés jelentése átalakul és fokozatosan az explicit, ki nem mondott tartalom
felé fordul, mellyel párhuzamosan nehezedik a kutatóra az objektivitás betartásának feladata is.
Berelson (és a korszak több kutatója)52 a szisztematikus és mennyiségi leírásra alkalmas
kutatási technikákat tekinti tartalomelemzésnek.
A szisztematikusság rendszerességet jelent.
A mennyiségi leírásra való alkalmasság a mai napig élénk vitákat kiváltó megkötés. A
kvantitativitás eszköz vagy cél? Kizárólagos módszer vagy egy csapatmunka része? Különböző kutatók, és különböző korszakok másként vélekednek erről. Az első tartalomelemzési munkálatokban a megfelelő kvantitatív adatokkal történő alátámasztás nélkül
esélye sem volt a kutatónak, hogy érdemileg foglalkozzanak eredményeivel. Berelson
számszerűsége azt jelenti, hogy csak a kommunikáció tartalmának statisztikai vizsgálatokkal történő elemzése és az adatok pontos számszerű értékekkel történő leírása tekinthető
tartalomelemzésnek. Berelson nem tekinti tartalomelemző munkának azt, amelybe szavak

51
52

BABBIES, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. – Budapest: Balassi, 1995. p.44.
CARTWRIGHT 1953-ban megfogalmazott definíciója szerint a tartalomelemzés objektív, szisztematikus
és kvantitatív leírása a szimbolikus tulajdonságoknak. (HOLSTI, Ole R.: Content analysis for the social
siences and humanities. – Reading, Massachusetts: Addison – Wesley, 1969. p.3.)
PAISLEY 1969-es megfogalmazása: a tartalomelemzés az információs eljárás egy fokozata mely során a
kommunikáció tartalma átalakul adatokká objektív és szisztematikus kategóriaalkotással, hogy összegezni
és összevetni lehessen őket. (HOLSTI, Ole R.: Content analysis for the social siences and humanities. –
Reading, Massachusetts: Addison – Wesley, 1969. p.3.)
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segítségével írják le a dokumentumok tartalmát.53 Krippendorff szerint54 Berelson korlátozza a tartalomelemzést a kvantitatív megkötésével, holott a kvalitatív elemzések még a
leginkább számszerű adatokat felhasználó területen: a számítógépes elemzések esetén is
szükségesek. Ezért, illetve a fentebb említett látens tartalmakra vonatkozó következtetések
kizárása miatt Krippendorff elveti Berelson meghatározását, és új fogalmi alapokra helyezi
a tudományt.
Ugyan a látens tartalomra épülő elemzése térhódításának nem használt az 1955-ös év, a
kvantitatív és kvalitatív viták szempontjából mindenképp meg kell említeni! 1955-ig a
kutatók Berelson meghatározásához hasonló gondolatokkal jelentek meg, majd az ez évben
megrendezett Allerton House-i tudományos konferencián új álláspontok születtek. Ettől
kezdve megszűnik a statisztikai vizsgálatok kizárólagossága, illetve a szavakkal történő
leírást is tartalomelemzésnek tekintik. Ez a megállapodás azt is jelenti, hogy az alkalmazott
módszer megkötése a háttérbe szorul, és a hangsúly a módszer szisztematikusságára helyeződik át.55 Azonban a kutatásnak továbbra is a dokumentum valódi tartalmának feltárására
kell vonatkoznia, ha a szerző szeretné munkáját a tartalomelemzések sorában látni.
Krippendorff nem értett egyet ezzel a felfogással, és új definíció-rendszert teremtve változtatta meg a tartalomelemzés tudományának alapjait.
6.3.2

Látens tartalom feltárása

Berelson definíciójával több közös vonást mutat Stone meghatározása. Az ő esetében is
a hangsúly a szisztematikusságon és az objektivitáson van:
„A tartalomelemzés olyan kutatási technika, amely következtetéseket von le valamely szövegben fellelhető, meghatározott jellemzők szisztematikus és objektív feltárásával.”56
Azonban míg Berelson a valóságos tartalom elemzését tekinti tartalomelemzésének,
addig Stone már megengedi a szöveg alapján történő következtetések levonását.
Krippendorff tovább lép, és a tartalomelemzés általános értelmezését adja:
„közlemények szimbolikus jelentésének feltárására vonatkozó
módszer”57.
A közlemény szónak tágabb értelmezésére kell gondolnunk, és nem szabad leragadnunk
a szóbeli kommunikációnál és írásos anyagoknál, hanem beleértjük a képi megnyilvánulás
formáitól kezdve (filmek, festmények) az emberi produktumok egyéb megnyilvánulási
formáit is (zenei produkciók, szobrok stb.).
A szimbolikus jelentés a látens tartalom feltárására irányul.

53

PIETIL, Veikko: Tartalomelemzés. – Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1979. p. 57.
KRIPPENDORFF, Klaus: A tartalomelemzés módszertanának alapjai. – Budapest: Balassi, cop. 1995. p. 22.
55
PIETIL, Veikko: Tartalomelemzés. – Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1979. p. 58.
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STONE, J. – DUNPHY, D.C. – SMITH, M.S. – OGILVIE, D. M.: The General Inquirer: A computer
approach to content analysis. – Cambridge: MIT Press, 1966. p. 5.
57
KRIPPENDORFF, Klaus: A tartalomelemzés módszertanának alapjai. – Budapest: Balassi, cop.1 995. p. 23.
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A szimbolizmus a 19–20. század fordulójára jellemző irányzat,
melynek lényege a mondanivalót újszerű jelképekkel, szimbólumokkal kifejezni.58
Krippendorff szerint nem állhatunk meg a nyilvánvaló, „manifeszt”59 tartalom feltárásánál, hiszen minden közleményt több nézőpontból lehet értelmezni. Elemezhetjük a kimondott szavakat, az alkalmazott szókapcsolatokat, a jelzők megválasztását, az írott vagy
szóbeli mű logikai felépítését, vagy akár a ráható előzményeket, a pszichológiai, politikai
vonzatát. Krippendorff szerint nem létezik olyan, hogy elemezzük a nagybetűs
TARTALMAT.60 Ezért továbbfejleszti definícióját:
„A tartalomelemzés egy kutatási technika, melynek segítségével
adatokból a kontextusaikra vonatkozóan megismételhető és érvényes következtetéseket vonhatunk le.”61
A fogalom megértéséhez definiálnunk kell a kontextus jelentését is! A kontextus más
néven szövegkörnyezetet, szövegközeget jelent,
„A kontextus a szöveg elemeinek jelentéséből a szöveg előrehaladásával létrejövő értelmi közeg.”62
Ennek lényege, hogy a kommunikáció mondanivalója a szöveg előrehaladtával fokozatosan alakul ki, hisz minden mondat lépésről-lépésre pontosíthatja a korábbi szavak jelentését.
Krippendorff abban az empirikus környezetben látja a kontextus jelentését, melyre vonatkozóan a befogadó levonja a következtetéseket a szimbolikus közlésből. Ennek oka,
hogy a közlemények rendszerint nem a konkrét megfigyelt jelenségről szólnak.63
Erre példák ezreit lehetne felsorakoztatni!
A magyarországi választási időszak alatt bármelyik napilap is került a kezembe, cikkek
sokasága juttatta eszembe a meghatározás igazát. Egyet kiemelnék, melytől napokon át
hangos volt a politikai színtér, és olyan jól összefoglalja a tartalomelemzés és az automatizálás nehézségét. A politikai vonatkozásától eltekintve szeretném bemutatni a volt miniszterelnökünk, Gyurcsány Ferenc következő szavait: „És ha valakik kóbor kutyákat kergetnek ki az utcára, erre a válasz nem az, hogy mi pedig veszett rókákat. A válasz az, hogy a
kóbor kutyákat befogjuk és telepre visszük, a városokat, országunkat megvédjük.”64 Az
elhangzott beszéd az állatmenhelyek fontosságára hívná fel a figyelmet. A szó jelentése
azonban teljesen átalakul, ha figyelembe vesszük, hogy az ellenzék hivatalos folyóiratának
a neve Magyar Vizsla. Távol álljon tőlem bármilyen politizáló hangulatkeltés, csak úgy
érzem, ez a példa nagyon hangsúlyozza a tartalomelemzés összetettségét. Ha a fenti szö58

Magyar értelmező kéziszótár. – 9. kiad. – Budapest: Akad. K., 1992. p.1289.
KRIPPENDORFF, Klaus: A tartalomelemzés módszertanának alapjai. – Budapest: Balassi, cop. 1995. p.23.
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KRIPPENDORFF, Klaus: Content analysis: An introduction to its methodology. – Beverly Hills; London:
Sage Publications, 1980. p.21.
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KUGLER Nóra – Tolcsvai Nagy Gábor: Nyelvi fogalmak kisszótára. – Budapest: Korona, 2000. p.32.
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vegrészletet automatikus kivonatolásnak vetjük alá, bizony csak a kimondott szavak kerülhetnek a lényeg összefoglalásába. A kivonatolás automatizálásának sok nehézsége van. Ez
a példa is jól szemlélteti, menyire másként értelmezi az emberi agy – a többletinformációk
hatására – az üzeneteket, mint egy automatikus eljárás. De nem muszáj az automatizálással
összevetni a mondatot, hiszen maga az ember is sokoldalú, nem mindenki ugyanúgy értelmezi, nem mindenkiből vált ki ugyanolyan hatásokat egy-egy közlemény. A fenti hír esetén még a szakértők is vitatkoznak arról, hogy a közlemény a konkrét megfigyelt jelenségről szól-e, vagy a mögöttes tartalmon van a hangsúly. És azt hiszem, a pontos választ
sosem fogjuk megtudni, csupán mindenki kialakít magának egy nézőpontot.
A példa jól szemlélteti, mekkora változást jelent, ha szimbolikus, illetve nem szimbolikus értelemben történik egy közlemény feldolgozása.
A definíció szerint a következtetéseknek megismételhetőnek és érvényesnek kell lenni.
6.3.3

Validitás

Ezen megkötéseknek is –az objektivitáshoz hasonlóan– minden tudományos igényű kutatómunkánál meg kell valósulni.
Az érvényesség (validity) vagy a valódiság akkor valósul meg
egy kutatás során, ha a kutatás ténylegesen azt vizsgálja, ami a kutatás tárgya, tükrözi a szóban forgó fogalom valódi jelentését.
Sajnos még sok esetben a tesztek és egyéb mérési módszerek sem azt mérik, amit mérni
szerettünk volna, így különösen nehéz ezt megvalósítanunk a tartalomelemzés folyamán.
A valódiság vizsgálata során meg kell néznünk, hogy minden szempontot figyelembe
vettünk-e, illetve nem vontunk-e be a kutatás tárgyához nem illeszkedő dolgokat.
Az érvényesség fajtáit a következő négy kategóriába sorolhatjuk:65

Ránézésre megállapítható érvényesség: melynek során az empirikus mérésünk érvényességét az határozza meg, a mérés mennyire
illeszkedik az emberek fejében a fogalommal kapcsolatban kialakult képhez.
Terjedelmi érvényesség: annak vizsgálata, hogy az empirikus
mérés a szóban forgó fogalom teljes terjedelmét lefedi-e. Azaz nem
követünk-e el tartalmi hibát.
Szerkezeti érvényesség: azt adja meg, hogy a kidolgozott mérőeszközünk meghozza-e az elméleti feltételezéseink alapján várt öszszefüggéseket.
Kutatásunk során több részhipotézist állítunk fel, melyek igazolása elvezet a kiinduló
hipotézis bizonyításához. A mérőeszközök összeállítása e részhipotézisek tükrében történik. A szerkezeti érvényesség akkor nem teljesül, tehát mérési módszerünk hitelesége
megkérdőjelezhető, ha ezek a részhipotézisek nem teljesülnek.
Egy pécsi hallgató országos TDK-dolgozatában azt vizsgálta, hogy az elmúlt 15 év politikai, társadalmi változásai milyen hatással vannak a gyermekek számára készült Ablak-
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LENGYELNÉ Molnár Tünde – TÓVÁRI Judit: Kutatásmódszertan. – Eger: Líceum, 2002. pp.16–18.
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Zsiráf képes gyermeklexikonra.66 Hipotézisének bizonyítására tartalomelemzési módszereket használt, és azt vizsgálta, hogy a rendszerváltás utáni címszófrissítés milyen viszonyban áll az előtte lévő címszavakkal. A bizonyításhoz három részben elemezte a címszavakat és magyarázatukat. Az első kategóriában azt vizsgálta, hogy a nemzeti és vallási ünneünnepek változásai tükrözik-e a politikai változásokat, a másodikban a társadalmi-politikai
címszavakban tükröződő szabályszerűséget (figyelve a jellemző szimbólumok előfordulásait is pl. vörös, csillag, terv), a harmadik részben pedig a megjelenő olyan új címszavakat
elemezte, melyek politikai szocializációra utalnak (pl. tilos, tilt.)67

Az ismérv szerinti érvényesség: amely egy külső kritériumon
alapszik.
Előrejelző érvényességnek is nevezik, ugyanis ha az ismérv szerinti érvényesség teljesül, következtetéseket lehet levonni a jövőre nézve, vagy más tényezőkre vonatkozóan.
6.3.4

Megbízhatóság
Egy kutatás akkor mondható megbízhatónak, ha a megismételt
kutatás ugyanazt az eredményt hozza.

A kutatás során alkalmazott mérőeszköz nem változik. Ennek ellenére nagyon sok esetben nem teljesül a megbízhatóság, ugyanis az eltelt idő, a megváltozott körülmények más
eredményeket okozhatnak, és természetesen maga a mérőműszer megválasztása, összeállítása is lehet a hiba forrása.
A megbízhatóság a tudományos kutatás egyik feltétele, ezért a kutatóknak mindenképpen gondoskodniuk kell arról, hogy teljesüljön ez a feltétel. Ezt a következő módszerekkel
biztosíthatják:68
Megismételt mérés: Egy megbízható kutatás esetén ugyanazt az eredményt kell kapnunk a megismételt mérés esetén is, ha a mérés és a megismétlése között nem történt olyan
változás a körülményekben, amely indokolná a megváltozott eredményt.
Ilyen esetben válasszunk a következő módszerek közül!
Felezéses módszer: használata akkor indokolt, ha valamilyen előítéletet, hozzáállást,
véleményt akarunk felmérni. Ilyenkor kérdőíves felmérés esetén készítsünk több kérdést, a
tartalomelemzés során több kategóriát, majd a kiértékelés során a kérdéseket, kategóriákat
véletlenszerűen két csoportba osztjuk, és egy megbízható kutatás esetén mindkét csoportban ugyanazt az eredményt kell kapnunk.
66

LUKA–BARCZA Viktória: Az Ablak Zsiráf képes gyermeklexikon, mint a politikai szocializáció eszköze
[online]. [2011.03.25.] <http://www.bkae.hu/otdk2005/bkae_tsz.php?id=706>
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A leírt kutatási szituáció szemlélteti a szerkezeti érvényességet, de mivel egy érdekes és már lezárt kutatásról
volt szó, nézzük meg a végeredményét is:
„Az elemzés során világossá vált, hogy a politikai tartalmú címszavakban már a rendszerváltás előtt is
jelentős változások figyelhetők meg, ennek magyarázata valószínűleg abban rejlik, hogy az egyébként tökéletesen létrehozott hatalom nem a kívánt hatást érte el a politikai gondolkodás és aktivitás terén. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a politikai rendszer, illetve annak jelképei és a címszavak között egyáltalán nem véletlenszerű összefüggések vannak, ezen túlmenve, olyan összefüggések, amelyek az egész lexikont átszövő
rejtett utalásokkal a félreérthetetlenségig vannak megtámogatva.”
LUKA–BARCZA Viktória: Az Ablak Zsiráf képes gyermeklexikon, mint a politikai szocializáció eszköze
[online]. [2011.03.25.] <http://www.bkae.hu/otdk2005/bkae_tsz.php?id=706>
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Bevált mérőeszközök használata: ha egy korábbi hasonló kutatásban a használt mérőeszköz jónak bizonyult, ne változtassunk, használjuk mi is azt a módszert. Sajnos az, hogy
már sokan használták ugyanazt a módszert, még nem jelenti azt, hogy jó is. Csak akkor
vegyük igénybe, ha tényleg jónak bizonyult, és illeszkedik az aktuális témakörünk vizsgálatához.
Dolgozzunk tapasztalt segéderőkkel: a kategóriák felállítása, a vizsgálat alapjául szolgáló közlemények elemzése sok esetben a sorok közti olvasást jelenti, melynek során be
kell tartanunk természetesen az eddig elemzett összetevőket (objektivitás, validitás). Ezért,
ha nem egyedül végezzük a kutatást, próbáljunk a tartalomelemzésben jártas kollégákat
bevonni, mert hiába vannak rögzítve a kódolás szabályai, a legtökéletesebb szabályrendszer sincs felkészítve az összes lehetséges válaszra. Ilyenkor a tartalomelemzők kreativitásán és ügyességén múlik, hogyan oldják meg a helyzetet.
A kutatónak gondoskodnia kell arról is, hogy a több személy munkájának eredménye
egységes legyen. Ennek érdekében, azon túlmenően, hogy próbálunk tapasztalt embereket
bevonni a munkába. Az első néhány vizsgálati anyagot közösen vigyük végig, és beszéljük
meg, milyen lehetséges esetek fordulhatnak még elő, és melyiket hogyan kell feldolgozni.
6.3.5

A tartalomelemzés fogalmának változása

A kvantitatív és kvalitatív álláspontok vitájának végeredménye az 1960-as évek végére
zárult le, „a tartalomelemzés elfogadta önmeghatározásában azt, hogy bizonyos szigorúan
meghatározott feltételek között nem csupán számlálgató tudomány maradt, hanem
exploratív tudománnyá vált”69, és ettől kezdve a tartalomelemzés „sorok közti olvasás,
persze nem szubjektív feltételezésekre és érzésekre, tehát intuícióra épül, hanem objektív
módszerre”70 foglalta össze Antal László.
Antal László az adatok kontextusaira vonatkozó következtetések helyett a törvényszerűen visszatérő sajátosságokra helyezi a hangsúlyt:
„Tartalomelemzésnek nevezünk minden olyan eljárást, amelynek során közlemények, üzenetek törvényszerűen visszatérő sajátosságai alapján módszeres és objektív eljárással olyan következtetéseket vonunk le, amelyek a közleményben nyíltan kimondva
nincsenek, de az üzenet megszerkesztettségének, azaz a kódolásnak
a módjából kiolvashatók, s esetleg más eszközökkel, más módon
/nem tartalomelemzéssel/ nyert adatok segítségével megerősíthetők,
igazolhatók.”71
Ebben az 1975-ös meghatározásban még mindig fontos szerepe van a kvantitatív adatokkal történő alátámasztásnak, de már 6 évvel Krippendorff művének megjelenése72 után
érezhető volt Magyarországon is a szakma látens tartalomvizsgálatára helyeződő elve.
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EHMANN Bea: A kvalitatív kutatás két árama és a pszichológiai tartalomelemzés. – In: Az általánostól a
különösig. / szerk. Czigler István, Halász László, Marton L. Magda [közread. az] MTA Pszichológiai Kutatóintézet. – Budapest: Gondolat, 2002. p. 366.
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ANTAL László: A tartalomelemzés alapjai. – Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1975. p. 10.
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ANTAL László: A tartalomelemzés alapjai. – Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1975. p. 13.
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Krippendorff már 1969-ben kiadott Models of messages: three prototypes. The analysis of communication
content című művében azt nevezi tartalomelemzésnek, amikor a szövegből a szerző helyzetére és tulajdon-
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A tartalomelemzés fogalmi alapjai nem változtak tovább. Krippendorff 2004-ben jelentette meg a tudomány alapkövének számító műve újabb kiadását. Ebben a tartalomelemzés
definícióját egyetlen szóban változtatta meg. Míg 1980-ban adatokból levonható következtetésekről beszélt, addig 2004-ben szöveg és szövegrészek képezik a tartalomelemzés alapját, de a művelet lényege nem változott:
„A tartalomelemzés egy kutatási technika, melynek segítségével
szövegekből (vagy egyéb értelemmel bíró szövegrészből) a kontextusaikra vonatkozóan megismételhető és érvényes következtetéseket vonhatunk le.”73
6.4

ÖSSZEFOGLALÁS

A lecke tisztázta, miért tekinthető a tartalomelemzés kutatási technikának, illetve szemlélteti, hogy az emberi elvárások, precizitások hatására hogyan alakul át egy definíció, és
válik egy kezdeti tevékenységből önálló tudományággá.

6.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

73

Mi Berelson meghatározásának lényege?
Miben más Krippendorf gondolkodás Berelsontól?
Sorolja fel a validitás típusait!
Sorolja fel a Megbízhatóság típusait!
Mi a tartalomelemzés legfrissebb meghatározása?

ságaira vonunk le következtetéseket (Forrás: PIETIL, Veikko: Tartalomelemzés. – Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1979. p.58.)
KRIPPENDORFF, Klaus: Content analysis: An introduction to its methodology.– Beverly Hills, London:
Sage Publications, 2004. p.18.

46

REFERÁTUMKÉSZÍTÉS

7. A TARTALOMELEMZÉS TÖRTÉNETE
7.1

CÉLKITŰZÉS

A lecke célja megismertetni a hallgatókkal a tartalomelemzés történetét. A történet: bár
Svédországgal kezdődik, mégis Amerikában vetette meg gyökerét a tartalomelemzés. Meg
kell említenünk a folyamatnak a különböző tudományágakban való folyamatos térhódítását, illetve a második a világháború alatti virágzását. Az 50-es évektől induló gépi feltárás
új korszakot nyitott, a fokozatosan létrejövő számítógépes tartalomelemzés Magyarországon is megmutatta jelenlétét.

7.2 TARTALOM
Az elméleti részt a tartalomelemzés történetének bemutatása követi. A kezdeti események a kvantitatív tartalomelemzés korszakát jelenti (XVII. század Svédország, XIX-XX.
századi elterjedés, korszakra jellemző sajtókutatások, II. világháború alatt propagandaelemzés, XX. század második felére jellemző rádió és televízió kutatások), majd az interdiszciplinális hatására bekövetkező terjedést ismerteti a lecke, melyet a tudományág kiteljesedése a kvalitatív tartalomelemzés időszakának bemutatása követ (interdiszciplinalitás:
nacionalizmus és egyéb értékek elemzése, szociológiai vizsgálatok, politikaelméleti kutatások).
A lecke fontos részét képzi a számítógépes tartalomelemzés kialakulásának története, és
a Magyarországi vonatkozások bemutatása.

7.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE
7.3.1

Kezdetek

Tartalomelemzéssel a XVII. században Svédországban találkozhatunk, ahol 1640-ben
egy nyomtatásban megjelent zsoltárgyűjtemény egyház ellen hangoló voltát csak tartalomelemző módszerekkel tudták bizonyítani. Mivel az egyszerű szóstatisztikai elemzés nem
hozott eredményt – egyetlen egyházellenes kifejezést sem találtak benne –, így a bizonyításhoz a szavakat a kontextusukkal együtt vizsgálták meg. Ennek eredményeként derült ki,
hogy Krisztus neve sokkal többször szerepel negatív jelzőkkel, mint az addigi énekeskönyvekben.74 A tartalomelemzési munkálatokkal elérték, hogy betiltsák a zsoltároskönyvet.
Mint láthatjuk, példa egész korai időszakból is hozható, a tartalomelemzés elterjedése
mégis a XIX–XX. század fordulójára tehető. Ekkoriban a sajtókutatások határozták meg a
vizsgálatok nagy részét. Az első elemzéseket Speed 1881 és 1893 között végezte,75 melynek során a megnövekedett újságkiadások hatását figyelte a témakörök változására. Kimutatta, hogy a komolyabb témák, mint például az irodalom, politika egyre kevesebb helyett
kap a terjeszkedő pletyka- és botrányrovatok mellett. Speed elemzési módszeréül a hossz-
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ANTAL László: A tartalomelemzés alapjai. – Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1975. p.19.
ANTAL László: A tartalomelemzés alapjai. – Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1975. p.19.
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mértéket választotta, összehasonlításának alapja pedig az egyes témakörök által elfoglalt
terület mérete hüvelykben kifejezve.
Hasonló vizsgálatokat végzett ugyanezen technikai megoldással Wilcox 1900-ban,
Street 1909-ben, illetve Mathews 1910-ben. Céljuk az olcsó újságkiadás titkának felfedezése volt, melynek okát a tartalmas témák helyett az újságok „demoralizáló” lényegtelen
hírekkel való feltöltésében látták.76 Fenton 1910-es vizsgálatainak célja már a következmények bizonyítása volt, szerinte a sajtótudósítások hatására nő a bűnözés száma.
A vizsgálatok hatására egyre több tartalomelemzőben fogalmazódott meg a módszer
tudományosság szintjére való emelésének igénye. White 1910-ben kijelentette „negyedszázados tartalomkutatás tényeket követel”77; TENNEY „társadalmi időjárást” regisztrá1ó
elképzelése 1912-ben, mely a sajtóközlemények folyamatos kvantitatív elemzésén alapszik78. Ehhez kvantitatív adatokra volt szükség. Ezen kritériumnak megfelelő az első nagyobb méretű vizsgálatokat Willey végezte az 1926-ban kiadott The Country Newspaper
című tanulmányában. A vidéki újságok témáinak változásait, valamint az országos lapok
rájuk gyakorolt hatásait tárja fel széleskörű elemzésében.
Míg az 1900-as évek első évtizedeinek tartalomelemző munkáját a sajtó témáinak hígulása határozta meg, az új médiaeszközök megjelenésével a kutatók figyelme a rádió, majd
a film felé fordult. E témakörben megjelenő első vizsgálatok továbbra is a sajtó adataira
támaszkodtak, és a rádióval, majd a mozival, televízióval kapcsolatban megjelent szövegmennyiséget elemezték. Később a rádió, illetve tévéműsorok konkrét elemzése következett. Az egyik leghíresebb rádió-tartalomelemzés Albig 1938-as vizsgálata, mely azt méri,
hogy mely témakörökkel mennyi időt foglalkoznak a különböző stílusú amerikai rádióállomások.79
7.3.2

Interdiszciplinalitás

A tartalomelemzés fejlődésére hatással volt a szociológiai közvélemény-kutatások megjelenése. Az itt nyert adatok elemzése során a tartalomelemzés túllépett az egyes témakörök előfordulási arányainak vizsgálatán, és a nemzeti öntudat, a nacionalizmus és hasonló
értékek jelenlétének elemzése felé fordult, összehasonlítva jelenlétüket az amerikai és
egyéb országok műveiben, tankönyveiben; továbbá a faji diszkrimináció kimutatásának
jelentős eszközévé vált.
Míg a szociológiai vizsgálatok térhódítása 1930-as évek elején, az 1930-as évek második felét a növekvő számú politikai elemzés megjelenése jellemzi. 1937-ben McDiarmid
30 amerikai elnök beiktatási beszédét elemezte, Lasswell 1938-ban a nyilvános kommunikáció „pszichoanalitikus politikaelméleti”80 oldalát elemezte, melyben többek közt az „én”
és „mások” kategória arányának vizsgálatára került sor.
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Berelson és Lazarsfeld 1948-ban négy pontban foglalta össze a korai tartalomelemzés
azon jellemzőit, melyek azt a kvantitatív újságelemzés fölé emelik:81
− kiváló tudósok teremtették meg komoly elméleti megalapozással,
− definiálták a legfontosabb fogalmakat,
− hatékonyabb statisztikai vizsgálatokat alkalmaztak,
− átfogóbb kutatások részévé vált.
A tartalomelemzés történetének egyik jelentősebb fejlődése a II. világháború idején következett be.
Míg a korábbi vizsgálatok jobbára kvantitatív elemzések voltak, a II. világháború idején
a propagandaelemzés vált meghatározóvá. A tartalomelemzésnek ez az ága a szembenálló
fél propagandájából próbál következtetéseket levonni, és megjósolni a jövőben várható
katonai és politikai lépéseket. Feldolgozták a katonai hírszerzés adatait, figyelték az ellenség rádióadásait, a nyert adatok feldolgozása azonban továbbra is kvantitatív módon történt.
Például a radar megjelenését követően nem tudták megbízhatóan bizonyítani hatékonyságát, mivel nem volt bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a radarral irányított bombáknak
sikerült-e eltalálni az ellenség tengeralattjáróit, egészen addig, míg a tartalomelemzők ki
nem mutatták, hogy az eddig csodafegyvernek tartott tengeralattjárók említése lecsökkent a
német sajtó hasábjaiban, melynek oka, hogy a radarnak köszönhetően megszűnt azok láthatatlansága, és ebből következően elpusztíthatatlansága.82
A munka hatékonyságának legékesebb bizonyítéka is az angolok érdeme: megjósolták a
német csodafegyver (a V-1 és V-2 rakéták) bevetésének várható időpontját, és mindezt a
német Goebbels miniszter beszédeinek elemzése alapján.83 Igaz, több esetben sikerült feltárniuk eltitkolni akart tényeket, mégis sok támadás érte a kvantitatív tartalomelemzést. A
kutatás fejlődésének azonban nem szabtak gátat a kritikus vélemények, és a II. világháború
után újabb tudományterületek is bevették elemzési módszerük közé a tartalomelemzést. A
szociológián kívül a pszichológia is elkezdte alkalmazni a személyiségjellemzők feltárásában, melynek forrását a tesztek nyitott kérdéseire adott válaszokon kívül a verbális kommunikáció anyagai képezték. Az új felhasználó tudományok között az irodalmon és nyelvészeten kívül megtalálható az antropológia, ahol a népek rokonsági kapcsolatainak
kimutatásakor, a népmesék, mítoszok vizsgálataiban vetettek be tartalomelemző módszereket, majd a tartalomelemzés a történelmi dokumentumok elemzésében, a tankönyvek
különböző szempontú attitűdjeinek meghatározásaiban is bekerült az alkalmazott módszerek közé.
1955-ben az Amerikai Egyesült Államok konferenciája új korszakot nyitott a tartalomelemzési vizsgálatokban. Az addigi időszakot elsősorban a szavak, szimbólumok gyakorisági vizsgálatai határozták meg, a konferencián előtérbe került, hogy ezeken kívül figyelembe kell venni a szimbólumok kapcsolatát és együttes előfordulásukat is, hiszen ezek
nagyobb információtartalommal rendelkeznek, mint a puszta mennyiségi összefüggések. A
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konferencia rávilágított továbbá arra, hogy van igény a vizsgált szöveg tartalmából az előfeltételekre, a létrejöttének körülményeire vonatkozó megállapítások levonására is.84
7.3.3

Számítógépes tartalomelemzés

A tartalomelemzés történetében a következő nagy áttörést a számítógép megjelenése
hozta. Az 1950-es évek végén jelent meg az igény a gépi szövegfeldolgozás és információvisszakereső rendszerek iránt. A szoftverek gyors fejlődésének köszönhetően a számítógépek alkalmassá váltak a szöveges adatfeldolgozásra, így nagymértékben megkönnyítették
az elemzők munkáját. Az első számítógépes elemzések során – ahol az adatok rögzítése
még lyukkártyára történt – az írott szövegek számítógéppel olvasható formájának elkészítése is több órányi feladatot jelentett. Első lépésként be kellett gépelni a feldolgozandó
szöveget. Ez a gépelés azonban több volt a puszta átírásnál, egyben a szöveg előkészítését
is jelentette. Az automatikus szövegelemzésnek sok nehézséget kell megoldania, mely
problémák nagy része kiküszöbölhető, ha nem az eredeti szavakat adjuk át bemeneti szövegként a számítógép számára. Ha a szöveget manuálisan előkészítjük, és a következő
módon történik a gépelésük, akkor a problémák nagy része kiküszöbölhető:85
− A rövidített szavak eredeti formában történő begépelése.
− A névmások, utalások tulajdonnevekkel történő helyettesítése.
− Speciális karakterek elhelyezése a mondatvég, bekezdésvég, párbeszédkezdet jelölésére.
Ha a szóstatisztikai vizsgálatokon túlmutató elemzést szeretnénk végezni, mondjuk
propaganda- vagy trendelemzést, akkor további manuális előkészítés szükséges. Ha megnézzük Antal László példamondatait,86 azokban jól látszik, hogy sok esetben a szótőproblémákon túlmenően figyelembe kell venni azt is, hogy ki a forrása az eseményeknek, kire
irányul, és milyen eseményről van szó.
„A nyugat-európai országok növekvő elégedetlenséggel szemlélik az Egyesült Államok
Izraellel kapcsolatos politikáját.
Izrael növekvő elégedetlenséggel szemléli a nyugat-európai országok Egyesült Államokkal kapcsolatos politikáját.
Az Egyesült Államok növekvő elégedetlenséggel szemléli a nyugat-európai országok
Izraellel kapcsolatos politikáját.”
Szóstatisztikai elemzések után a három mondat egyenrangú, viszont jól látható, hogy
mindhárom teljesen mást jelent. Ennek feloldása kiküszöbölhető, ha a szöveg bevitelekor
az egyes szövegrészek után feltüntetésre kerül, hogy a „forrás–akció–célpont”87 közül melyikről van éppen szó. Ha az alkalmazó tudomány a pszichológia, akkor például narratív
pszichológiai vizsgálatok88 esetén az előző hármas felosztás helyett a múlt–jelen–jövő
kategóriák meghatározására van szükség.
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A szövegek hatékonyabb elemzési módja a szavak osztályozása, ami kategória-szótárak
alapján történik. Ezek alapvető formája három kategóriát tartalmaz,89 általában azonban
több személy kemény munkájával létrehozott több oldalas kategória-szótárakat használnak.
Az 1967-ben megrendezett amerikai tartalomelemzők konferenciáján már bemutatásra
kerültek számítógépes technikák. Továbbá megoldásokat kerestek a nem verbális kommunikáció rögzítésére, valamint a szabványosított kategóriák létrehozására.
A 1960-as években megjelent, még lyukkártyás adatbevitelre épülő szoftverek a kvantitatív tartalomelemzés fellendüléséhez vezettek. Erre az időszakra a nagymértékű számítógépes kategória-szótárépítés jellemző. A hatvanas években különböző szakterületekhez
kapcsolódó szótárak készültek, majd a hetvenes évekre „fedezték fel a pozitív és negatív
érzelmekkel terhelt szavak és kifejezések szótárának szükségességét.”90 A kvalitatív tartalomelemzés számítógépes támogatásának kiépülése az 1980-as évekig váratott magára.
A fejlődést nagyban segítik az olyan törekvések, mint az Európa Tanács határozata,
mely szerint a 2001. évet a nyelvnek szentelik az EU-ban, és ezen belül kiemelt szerepet
szánnak a nyelvi technológiával foglalkozó intézményeknek.
Míg az 1900-as évek elejéről a teljesség igényével lehet beszámolni a témához kapcsolódó kutatásokról, addig az évszázad végére olyan mértékben megnőtt a tartalomelemző
munkák száma, hogy összefoglalásuk egy teljes könyvet is kitöltene. A fejlődést jól szemlélteti a tartalomelemzés alágainak létrejötte. Ma már beszélhetünk például narratív pszichológiai tartalomelemzésről, melynek lényege, hogy a szövegben teljes narratív kompozíciós mintázatokat keresnek, és az akció-nyelvtan (pl. epizód = bevezetés + bonyodalom +
befejezés; bevezetés = állapot + cél stb.) szabályszerűségeinek feltárására törekednek.91 A
többi tudományágban is kezd egyfajta specializálódás kialakulni, melyet a kutatók igényeihez alakítható számítógépes tartalomelemző szoftverek elterjedése segít.
7.3.4

A tartalomelemzés története Magyarországon

Magyarországon is végeztek tartalomelemzési vizsgálatokat. A század elejéről nem ismerünk kutatókat, de a nyolcvanas évektől nálunk is megindulnak a vizsgálatok. A vizsgálatok a legváltozatosabb témákban fordulnak elő, melyek közül példaként említenék néhányat!
A Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1982-es válogatott napilapok egész éves belpolitikai rovatain, illetve a rádió és televízió egész éves non-fiction műsorain végzett tartalomelemzést és csoportosította a közlések fő témáját.92
89

A pozitív – semleges – negatív kategóriák adott témára történő lefordításának megfelelően (pl.. háború
esetén: barát – semleges – ellenség; cégek pénzügyi helyzetének elemzése esetén: nyereséges – stagnáló –
veszteséges)
90
TÚRI Zoltán: A kvalitatív tartalomelemzés. – In: "Stratégiai kihívások és válaszok a marketingoktatásban és
kutatásban”. – Gödöllő: SZIE Marketing Int.: M. Marketingszövetség. Marketingoktatók Klubja, 2001.
p.153.
91
TÚRI Zoltán: A kvalitatív tartalomelemzés. – In: "Stratégiai kihívások és válaszok a marketingoktatásban és
kutatásban”. – Gödöllő: SZIE Marketing Int.: M. Marketingszövetség. Marketingoktatók Klubja, 2001.
p.156.
92
TERESTYÉNI Tamás: Sajtó-tartalomelemzés, mint a népesedéspropaganda vizsgálatának eszköze. – In: A
népesedési folyamatokat befolyásoló kulturális-tudati tényezők vizsgálatának lehetőségei. – Budapest: KSH,
1986. p.89.

51

REFERÁTUMKÉSZÍTÉS
A népesedéspolitikai elemzések napi- és hetilapokban vizsgálták 1962-től 1982-ig 6 különböző évfolyam számaiban a népesedés témájának előfordulását.93
Napjaink kutatásai egyre szerteágazóbbak: az „élelmiszer fogyasztói szokások” piackutatásaitól – melyet mélyinterjúk tartalomelemzésének vizsgálatával valósítottak meg94 – a
pszichológiai vizsgálatok sokaságáig lehetne példákat hozni.
Az utóbbi két évtizedben a tartalomelemzés hazai fejlődését jól mutatja a különböző tudományágakba való betörése. A társadalomtudományokban, a szociológiában, pszichológiában, politológiában, médiakutatásokban való megjelenésén túl egyre több kutatásban
használják a tartalomelemzés módszerét: a pszichiátriai vizsgálatokban, a néprajzi, nyelvészeti, irodalmi és történelemtudományi kutatások során.
7.3.5

A magyarországi számítógépes nyelvészet

Magyarországon a számítógépes nyelvészet történetét négy korszakra bonthatjuk:95
− A gépi fordítás korszaka (1960–1966) a számítógépes kutatási formák megjelenésével kezdődött. Nagy jelentősége volt az első magyarországi interdiszciplináris
értekezlet, melyen nyelvészek, logikusok és kibernetikusok vettek részt. Ennek
eredményeként jelfogós gépen magyarra fordítottak egy orosz mondatot az MTA
Számítóközpontjában, majd 1962 elején itt kezdték meg az első orosz-magyar gépi
fordítási-algoritmus alapjainak kidolgozását. Még két jelentős tanácskozás jellemzi
a korszakot: A matematikai nyelvészet és a gépi fordítás című munkaértekezlet,
melyet 1962-ben Budapesten tartottak, és A matematika alapjai, matematikai gépek és alkalmazásaik című konferencia Tihanyban.
− A dokumentációs nyelvészeti csoport korszakát (1967–1971) az 1966-ban, az
MTA Számítóközpontjában, a gépi nyelvészeti munkacsoportból átalakult Dokumentációs Nyelvészeti Csoport munkája jellemzi. Munkájukban a hangsúlyt egy
saját fejlesztésű, szintaktikai elemző eljárás részletesebb kidolgozására helyezték.
1967-ben megrendezésre került a szocialista országok első gépi fordítási
szimpozionja. 1971-ben, Debrecenben rendezték meg a Nemzetközi Számítógépes
Nyelvészeti Kongresszust. 1966-tól Debrecen a számítógépes nyelvészet egyik
ága, a számítógépes lexikológia bölcsőjévé vált Papp Ferenc vezetésével.
− A lexikológiai korszak (1972-1978): Budapesten a számítógépes nyelvészeti
munka a Dokumentációs Csoport felszámolásával megszűnt. Debrecenben a Papp
Ferenc vezetésével működő kutatócsoport az irodalmár-filológus kutatók igényeinek megfelelő lexikológiai feldolgozásokra helyezte a hangsúlyt egészen a 70-es
évek végéig. Ezidőtájt a figyelem a nyelvoktatásban használható számítógépes
programok készítésére irányult. A 70-es évek második felében, Budapesten a
kvantitatív elemzések voltak jellemzőek: az MTA Nyelvtudományi Intézetében el93
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készítették a magyar köznyelv és irodalmi nyelv gyakorisági szótárát, a BME
Nyelvi Intézetében pedig műszaki szöveget dolgoztak fel.
− Az újraindulás korszaka 1979-től: A hardver és szoftver fejlődésének köszönhetően Európában mindenhol elterjedtek a nyelvfeldolgozó rendszerek. Magyarországon ez a fejlődés a lehetőségek feltűnését hozta. Ennek megtestesülése a Magyarországon is fejlesztett MI-nyelv, továbbá az, hogy a PROLOG kezdeti
alkalmazásai között egy magyar morfológiaelemző létrehozására is sor került.
Egyre több olyan tanulmány jelent meg, amelyek a természetes nyelvvel foglalkoztak, és a felhasználók részéről is megnőtt az igény a számítógéppel magyar nyelven kommunikáló rendszer iránt. A legfőbb nehézséget a 70-es években meg nem
szerzett tapasztalatok hiánya jelenti.
1990-ben nagy változást jelentett az embargó megszűnése és a személyi szoftverek
megjelenése. „Az emberiség tudása így egyre inkább átkerült a számítógépekbe. A szöveget már nemcsak számítógépen készítették, hanem azon is olvasták.”96
Nemzetközi konferenciák rendezése is mutatja a fejlődést: 1999-ben már a számítógépes lexikográfia szakembereinek részvételével rendezte az ötödik nemzetközi konferenciáját a MTA Nyelvtudományi Intézete.97
Nagy előrelépést jelentett a Prószéky Gábor csoportja által fejlesztett alkalmazás, a magyar nyelv sajátosságainak megfelelő helyesírás-ellenőrző. Algoritmussal írták le a szavak
szerkezetét, azaz a szótő és a toldalékok kapcsolódását. A munkájuk sikerét jelentette,
hogy 1992-ben a Microsoft megvásárolta programjukat, és ettől kezdve a Morphologic cég
a magyar számítógépes nyelvészet meghatározó alakjává vált. A helyesírás-ellenőrző program után nagyon hamar megjelentették az elválasztó programot is. Ezt követően született
meg a nyelvhelyesség-ellenőrző programcsomag, amely a szószintű ellenőrzésre való helyesírás-ellenőrzőből, a nyelvtani vagy mondatellenőrzőből, az elválasztó programból,
valamint egy szinonimaszótárból tevődött össze. Meghatározó alkotásuk a MoBiMouse
technológia, ennek lényege, hogy a felhasználó az egérrel rááll a kívánt szóra, s minden
információ megjelenik, amit csak tudni akar. A program érdekessége nemcsak ebből adódik, hanem abból is, hogy vizsgálja a szövegkörnyezetet, így kiszűr minden olyan értelmezést, amely annak alapján irrelevánsnak tűnik.
A Morphologicon kívül egyre több jelentős hazai intézmény válik világszerte ismertté a
számítógépes nyelvészeti munkájukkal. Az MTA–Szegedi Egyetem Mesterséges Intelligencia Kutatólaboratóriumában készült ILP, azaz az Inductive Logic Programming az
egész világban kísérleti nyelvészeti alkalmazások egész sorát vonultatta fel. A Budapesti
Műszaki Egyetemen több kutatás folyik az interneten megjelenő információk kezelését
segítő nyelvészeti alkalmazások előállítására, szintaktikai elemző rendszerek létrehozására.
Meg kell említeni a Magyar Tudományos Akadémiát, melynek Pszichológiai Kutatóintézetében komoly szövegnyelvészeti kutatásokat végeznek a narratív tartalomelemzés területén, továbbá a Nyelvtudományi Intézetének alkalmazott nyelvészeti kutatásait is.
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Meg kell említeni a TEXTlab Textmining KFT. tevékenységét is, mely úttörő szerepet
vállalt a szövegbányászat hazai elterjesztésében, és jelentős kutató-fejlesztő munkát is
végez a szövegbányászat technológiai fejlesztéseiben.98
7.4

ÖSSZEFOGLALÁS

A tartalomelemzés történetét a különböző kutatások, és fejlesztések vitték előbbre. A
kezdeti zsoltáros könyv szavainak számlálásától hosszú út vezetet a számítógépes tartalomelemzésig, melynek során kialakulhattak a tartalomelemzés ágazatai, fő képviselői.

7.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

98

Milyen elemzéseket végzett Speed?
Milyen elemzéseket végzett Mathews?
Mit jelent a társadalmi időjárás elemzése?
Milyen 4 pontban foglalta össze Berelson és Lazarsfeld 1948-ban a korai tartalomelemzés azon specifikációit?
Milyen hatással volt a számítógépes tartalomelemzés a tartalomelemzés tudományára?

TEXTlab weboldala. <http://www.textlab.hu/>
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8. A TARTALOMELEMZÉS FOLYAMATA
8.1

CÉLKITŰZÉS

A lecke célja bemutatni a tartalomelemzés lépéseit. A tartalomelemzés az adatvételi
egység meghatározásától egészen az adatok feldolgozásáig tartó folyamat.

8.2 TARTALOM
A lecke ismerteti a tartalomelemzés folyamatát, melynek lépései:
– Adatkészítés
– Egység meghatározás
– Mintavétel
– Adatrögzítés
– Adatredukció
– Következtetés
– Elemzés

8.3
8.3.1

A TANANYAG KIFEJTÉSE

A tartalomelemzés folyamata

Sok olyan kutatással találkozhatunk, melyek elkészítésébe rengeteg munkát fektettek,
eredményeiket mégis a „nem elég megalapozott” minősítéssel látják el. 1893-ban már
Speed vizsgálatát is azzal támadták, hogy csupán két időpontban végzett felmérés alapján
nem vonhatók le előrejelzések. Sok esetben a mintavétel meghatározásában alkalmaznak
rossz eljárást a kutatók, és jutnak téves következtetésekhez. Erre olvashatunk példát
Krippendorff99 könyvében is: egy vizsgálat a házassági bejelentéseket figyelte a New York
Times 1932 és 1942 közötti vasárnapi számaiban, és arra az eredményre jutott, hogy a
zsinagógák házasságkötéseit nem jelenteti meg a lap. Pedig a jelenség oka az az egyszerű
tény volt, hogy a vizsgálat csak a júniusban megjelent folyóiratokat figyelte, a zsidó vallás
viszont tiltja a házasságkötést ebben az időszakban.
Az ehhez hasonló hibák kiküszöbölése érdekében – bármilyen vizsgálatról legyen is szó
(célunk akár újságelemzés, trendvizsgálat vagy bármilyen szándékkal végzett szövegelemzés) –, fontos, hogy a tartalomelemzés komponenseinek figyelembe vételével történjen a
kutatómunka. Falus Iván100 ezt a folyamatot két szakaszra bontja, melynek első eleme a
szövegek kódolása, azaz a szöveges tartalom mennyiségileg feldolgozható formába történő
átalakítása, melynek szabályait, kutatási szempontjait maga a kutató határozza meg, majd
ezt követi a második szakasz: a minőségi feldolgozás, a következtetések levonásának és az
általánosításnak a szakasza.
Krippendorff101 a tartalomelemzés folyamának 7 fő komponensét határozza meg, melynek összetevői:
99

KRIPPENDORFF, Klaus: A tartalomelemzés módszertanának alapjai. – Budapest: Balassi, cop.1995. p.71.
FALUS Iván: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. – Budapest: Műszaki, 2004. p. 332.
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KRIPPENDORFF, Klaus: A tartalomelemzés módszertanának alapjai. – Budapest: Balassi, cop. 1995. p. 57.
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8.3.2

Adatkészítés
Egységmeghatározás
Mintavétel
Adatrögzítés
Adatredukció
Következtetés
Elemzés
Adatkészítés

Először is gondoskodni kell arról, hogy a vizsgálatunk tárgyát képező anyag adatok
formájában is rendelkezésünkre álljon. Ez egy dokumentum esetén adott tényező, hiszen a
szavak, a mondatok, a bekezdések vagy akár a teljes szöveganyag is adatként szolgál. Nagyobb gondot okoz a tartalomelemzőknek az előadások, a szóbeli közlések elemzése. Ahhoz, hogy ezek adatokká váljanak, valamilyen formában rögzítenünk kell őket. Szerencsére
a technika rohamos fejlődésének köszönhetően ma már megoldhatók ezek a problémák. A
korábbi gyorsírásos jegyzetelés fárasztó munkáját ma már modernebb eszközök vették át.
Ha diktafonra rögzítjük az elhangzott szóbeli anyagokat, akkor a későbbiekben akár a
hangsúlyt is figyelembe vehetjük elemzésünkkor, a legteljesebb rögzítést pedig videofelvétel készítésével érhetjük el. Minden esetben gondolnunk kell azonban a technikai eszközök
szituációt befolyásoló hatására. Minden vizsgálatnál gondoskodni kell arról, hogy a videó
jelenléte ne befolyásolja a természetes szituációt.
8.3.3

Egységképzés

Vizsgálatunk eredményességét nagymértékben meghatározza arról hozott döntésünk,
hogy milyen egységekre fogjuk bontani adatainkat, tehát milyen egységek képezik az
elemzés alapját. Ez lehet mintavételi egység vagy kontextuális egység.
A mintavételi egység
„… a forrás nyelvi kifejezés áradatának azon részei, amelyeket
egymástól függetlennek tekintenek.”102
A függetlenség azt jelenti, hogy úgy kell kiválasztani az egységet, hogy ha egy adatot
elhagyunk, vagy egy plusz adatot hozzáveszünk az elemzésünkhöz, akkor az ne járjon a
többi egységre vonatkozóan következményekkel. Ilyen egység lehet egy-egy témakör, de
csak akkor, ha nem vizsgáljuk a témakörök közti összefüggéseket, csupán a témakörön
belül végzünk vizsgálatokat. Az egység lehet egy bekezdés, egy mondat; vagy egységnek
tekinthetjük a szavakat is, ezek feldolgozásakor hatékonyan használhatjuk a számítógépet.
Kontextuális egység esetén nem kell megvalósulnia a függetlenségnek. Ez esetben
csupán körülhatárolják a szimbolikus anyag azon részét, amelyet vizsgálni kell. A szövegkörnyezet nagy mennyiségű információt tartalmaz, de ha egy nagyobb szöveganyagot veszünk egységnek, akkor a vizsgálat sokkal időigényesebb, az eredmény megbízhatósága
viszont kisebb.

102
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8.3.4

Mintavétel

Elmondhatjuk, hogy az élet minden területén valamilyen mintával dolgozunk, hisz
minden megfigyelésünk, tudásszerzésünk különböző minták alapján történik. A hétköznapi
tudásszerzés és a statisztikailag meghatározott minta között a különbség a reprezentativitásban rejlik. Egy tudományos kutatásban gondoskodni kell arról, hogy a minta reprezentálja a teljes anyagot. Ezért ahhoz, hogy kezelhető mennyiségű és releváns információn
végezhessük elemzésünket, nagyon fontos jól megválasztani a mintavételi eljárást. Feladataink közül az első annak a forrásanyagnak a kiválasztása, amely megfelel a kutatási céljainknak, majd ebből a dokumentumhalmazból választjuk ki a mintát. A továbblépés előtt
nézzük meg a minta és mintavétel definícióját, mely rávilágít a kettő közti különbségre.
Minta: az egységeknek (dokumentumok, újságpéldányok, cikkek, mondatok) az a része, melyre a vizsgálatok kiterjednek.
Mintavétel: az összes egység egy meghatározott részének bevonása a kutatásba.
Ahhoz, hogy kutatási eredményeink alapján általános érvényű következtetéseket vonhassunk le, az előbb említett döntéseket nem hozhatjuk meg önkényesen: a mintavétel
valamely típusának alkalmazásával kell választanunk.

Mintavételi eljárások103
Véletlen mintavétel
Véletlen mintavételről beszélünk, ha a mintavétel során az összes egység egyforma valószínűséggel kerülhet bele a mintába. Akkor használhatjuk ezt az eljárást, ha az egységek
a vizsgált változó szempontjából homogének. Ennek az eljárásnak előfeltétele, hogy rendelkezésünkre álljon egy nyilvántartás, amely az összes releváns egységet tartalmazza,
amelyekre vonatkozóan az általánosítást el fogjuk végezni.
Rétegzett mintavétel
Akkor használjuk, ha az egységek a vizsgálat szempontjából heterogének. A vizsgált
egységeket a rétegképző ismérvek szerint csoportosítjuk, és a mintát az egyes csoportokból
választjuk. Ez a választás lehet:
– Azonos számú: amikor minden csoportból ugyanakkora számú mintát választunk.
– Arányos kiválasztás: az egyes rétegek reprezentánsai olyan mértékben fognak
szerepelni, mint amilyen arányban az egységek képviseltetik magukat az alapsokasághoz képest. Ennek a mintavételi eljárásnak az eredménye a reprezentatív minta.
Szisztematikus mintavétel
Szisztematikus mintavétel esetén a vizsgálni kívánt források minden „k”-adik egységét
vonjuk be a mintába, és véletlenszerűen határozzuk meg a kiindulópontot. Rendszeresen
megjelenő művek elemzésekor ez gyakran használt mintavételi eljárás, de a választott min103

LENGYELNÉ Molnár Tünde – TÓVÁRI Judit: Kutatásmódszertan. Távoktatási tankönyv. – Eger: Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika Intézet, 2001. pp.87-91.
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ta elemezhetősége, illetve a levonható általánosítások érvényessége nagymértékben függ a
„k” értékének megválasztásától. Ugyanis, ha olyan periódust vizsgálunk, amely egybeesik
valamely természetes ciklussal vagy bármilyen szabályszerűséggel, akkor könnyen juthatunk téves következtetésekre. Ezért próbáljunk a havonta megjelenő lapok vizsgálata esetén 12-től eltérő „k” értéket választani, és ugyanígy a napilapok elemzése esetében sem a
7-es „k” érték a legcélszerűbb.
Nem véletlen mintavételi eljárások
A nem véletlen mintavételi eljárások alapján levont következtetésekből nem általánosíthatunk. A kapott eredmények érvényesek ugyan, de csak a minta elemeire vonatkoznak
és nem a teljes populációra.
Változó valószínűségű mintavétel
Ha vizsgálatunk nem kimondottan a megjelent mű elemzésére vonatkozik, hanem inkább azt szeretnénk vizsgálni, milyen hatások befolyásolták a tartalmat, melyek azok a
dolgok, amik a felszín alatt megbújnak. Nem az explicit tartalom vizsgálata a cél, hanem a
szövegkörnyezet kontextusából szeretnénk következtetéseket levonni. Ebben az esetben
használjuk a változó valószínűségű mintavételt, melynek lényege, hogy minden egység
esetén egy számérték határozza meg a mintába kerülés valószínűségét. Ezt az értéket a
kutató az előzetes tudása alapján határozza meg. Habár előre le kell fektetni azokat a kritériumokat, melyek alapján a hozzárendelés történik, ennek a módszernek a használata mégis
nagy körültekintést igényel. Ha a számértékek hozzárendelése az egységek mérete alapján
történik, akkor arányos mintáról beszélünk (ez a leggyakrabban a változó valószínűségű
mintavétel előforduló formája).
Klaszteres mintavétel
Ezt a mintavételt akkor használjuk, ha nincs pontos listánk a vizsgálni kívánt populáció
minden eleméről, de vannak nyilvántartások, melyek a sokaság egységeit csoportosan tartalmazzák.
A mintavétel menete:
– Az egyes csoportokból véletlenszerű mintát veszünk, ez lesz az elsődleges
mintavételi egység.
– Ezeken belül kiválasztjuk a megfigyelni kívánt egységeket, ez lesz a másodlagos mintavételi egység.
Lépcsőzetes mintavétel
Bár a neve alapján ez is egy mintavételi eljárás, valójában a már bemutatott mintavételi
eljárásokra épül. Ha egymásután több mintavételi eljárást használunk, lépcsőzetes mintavételről beszélünk. A tartalomelemző eljárás során általában először választunk kell a források közül. Ezzel a módszerrel dolgozunk, ha azt a döntést, hogy mely periodikumok anyagát, mely szerzők munkáját, mely politikusok megnyilvánulásait, stb. vizsgáljuk, egyfajta
mintavételi eljárással kiválasztjuk. A következő lépcsőben egy másik vagy akár ugyanazt a
mintavételi eljárást használjuk a mintaválasztásra az adott egységen belül, melynek során
eldöntjük, hogy az adott periodikumok milyen időszakban megjelent számait, annak mely
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cikkeit stb. fogjuk feldolgozni. A lépcsőzetes mintavétellel nyert adatok érvényessége az
alkalmazott mintavételi eljárásokon múlik.
8.3.5

Adatrögzítés

Az adatrögzítés a tartalomelemzés nagyon fontos lépése, hiszen az a célunk, hogy nagy
mennyiségű szöveget elemezhessünk. A redukálás legjobb módszere, ha a szöveget kategóriákba soroljuk. Miller a következőképpen határozza meg az adatrögzítés jelentőségét:
„Ha statisztikailag kívánunk feldolgozni nagyobb verbális adathalmazokat, akkor mindenképp redukálnunk kell az osztályozandó alternatívák variációit. Ezt úgy érhetjük el, ha a
különböző szóalakok sokféle variációit egy kategóriába soroljuk.”104 A módszer eredményességét a kategóriák helyes megalkotása határozza meg. Kategóriaalkotáskor több szabályt kell betartanunk:
− A kategóriák legyenek pontosan körülhatároltak és diszjunktak. Ez azt jelenti,
hogy úgy kell megalkotni a kategóriákat, hogy minden egységről egyértelműen eldönthető legyen, melyik kategóriába tartozik, továbbá a diszjunktság kritériuma
nem engedi, hogy egy adott egység több kategóriába is besorolható legyen.
− A kategóriák legyenek teljesek: minden előforduló egység beletartozzon valamely
kategóriába. Ez nagyon nehéz feladat, a problémát gyakran oldják meg „egyéb”
kategória létrehozásával. Viszont ezt a kategóriát nehéz figyelembe venni a későbbi elemzés során.
– Talán elsőként kellett volna említenem az egyik legfontosabb szabályt: a kategóriák feleljenek meg a kutatás céljának.
Az első lépés kategóriák megalkotása. Ahhoz, hogy használni is tudjuk a kategóriákat,
meg kell adni, mely kifejezések tartoznak az egyes kategóriákba.
Fontos arról is döntenünk, hogy milyen egységet válasszunk az elemzés alapjául. Egy
szöveg esetén egységet képezhetnek a szavak. A következő szóba jöhető egység a mondat,
majd a bekezdés, de egységnek tekinthetjük a teljes cikket is.
Veikko Pietila fejti ki azt a módszert105, amikor nem tartjuk elegendőnek a szavak egységként kezelését. Ezt a módszert
diszkurzív vizsgálati módszernek nevezik, mely szerint a szöveg
elemeit nem lehet különálló egységenként vizsgálni, csak nyelvi öszszefüggéseikkel együtt. A diszkurzív vizsgálati mód a mondatokat,
vagy annál nagyobb egységeket fogadja el elemzési alapként.
A másik mód, amely megengedi a szöveg szavakra való felbontását:
az asszociatív vizsgálati mód. A módszer a felbontás után a szöveget a szerint írja le, hogy milyen gyakran fordul elő benne valamely elemi rész, vagy két elemi rész együttesen, tehát statisztikai leírásokat alkalmaz a szöveg tartalmának visszaadására.

104
105
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8.3.6

Adatredukció

Krippendorff tartalomelemzési lépései között szerepel az adatredukció lépése: „Az
adatredukció lehet statisztikai, algebrai, vagy egyszerűen annak elhagyása, ami irrelevánsnak bizonyul”.106 Az adatredukció minden tartalomelemzés során megjelenik, hiszen a
stoplisták alkalmazása is egyfajta redukciót jelent.
8.3.7

Következtetés, elemzés

Az előző lépések lényegesek, mert rosszul vagy hiányosan történő alkalmazásuk az
egész kutatómunka érvényességét veszélyezteti. A kódolási folyamat azonban nem helyettesíti az elemzést.107 Ez az utolsó lépés a munka legfontosabb része.
Bár a két kifejezés használata Krippendorffnál eltér a szó társadalomtudományokban
használt jelentésétől, mivel Krippendorff következtetések (inference108) alatt az adatok és
kontextusuk közti kapcsolat feltárást érti, és ezt követő lépésnek tartja az elemzést
(analysis109) a statisztikailag szignifikáns elemek bemutatását. Én úgy osztanám fel a munkafolyamatot, hogy az adatrögzítés és redukció után következik az adatfeldolgozás, majd
azt követő lépésként az elemzés, a statisztikailag szignifikáns adatok kiválasztása, és utolsó lépésként jöhet a kapott eredmények alapján történő következtetések levonása, megfogalmazása, mellyel lezárul a folyamat.
Nézzük meg, hogy a gyakorlatban ez milyen módszereket jelent, azaz a szöveg vizsgálatát milyen aspektusokból végezhetjük el, illetve a nyelvészek mely statisztikai módszereket állíthatnak a tartalomelemzés szolgálatába!
8.4

ÖSSZEFOGLALÁS

A tartalomelemzés során elengedhetetlen hogy képesek legyünk a szöveget analizálni.
Könnyebb ezt úgy megtenni, ha ismerjük a lépéseket, ehhez remélhetőleg segítséget nyújtott a lecke anyaga.

8.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
6.
7.
8.
9.
10.
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Sorolja fel a tartalomelemzés lépéseit!
Milyen mintavételi eljárásokat ismer?
Mit jelent az adatrögzítés?
Mit jelent, hogy a kategóriák legyenek diszjunktak?
Mi az adatredukció lényege?
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9. A TARTALOMELEMZÉS MÓDSZEREI
9.1

CÉLKITŰZÉS

A tartalomelemzésnek több érdekes válfaja létezik. Ezek közül a lecke a szöveg vizsgálatának egyéb lehetséges módjait: a trendvizsgálatokat, a megjelenéshez; forráshoz vagy
normához való viszonyítás módszereit mutatja be.
Tartalomelemzési módszerek közé tartoznak a statisztikai vizsgálatok is, melyek skálája
elég széles: az egyes események egyedi jellemzőinek feltárásától a csoportot összefogó
tényezők meghatározásán át a gyakorisági vizsgálatokig terjednek.
9.2

TARTALOM

A lecke bemutatja a szöveg vizsgálatának aspektusait:
– A megjelenés időpontja szerinti vizsgálatok: Trendvizsgálatok;
– A megjelenés körülményei szerinti vizsgálatok;
– Forrás szerinti vizsgálatok,
– Normához való viszonyítás
– A leckét átolvasva megismerhetjük a statisztikai vizsgálatok módszereit:
– Asszociációk és kereszttáblázatok,
– Imázs, portré, diszkriminációs elemzés,
– Kontingenciaelemzés,
– Klaszterezés,
– Kontextuális osztályozás,
– Gyakoriságvizsgálatok.

9.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE
9.3.1

A szöveg vizsgálatának aspektusai

A megjelenés időpontja szerinti vizsgálatok: Trendvizsgálatok
A tartalomelemzés egyik legérdekesebb ága a sajtótermékek elemzése. Sok kutatás foglalkozott a mennyiség és minőség viszonyának vizsgálatával (mint ahogy erre már olvashatunk is példákat a tartalomelemzés történetével foglalkozó fejezetben), néhányan ezen
túlmenően próbáltak egy trendet felállítani. A trendvizsgálatok során az elemző a forrás
különböző időkből származó dokumentumait hasonlítja össze, és ez alapján próbál következtetéseket levonni.
Speed 1893-ban a témák változását úgy figyelte, hogy több New York-i napilap 1881es kiadását hasonlította a 12 évvel későbbihez. Vizsgálatai a témák „hígulását” mutatták ki:
az irodalmi cikkek háttérbe szorultak a pletyka, a sport és a szórakoztató cikkek mellett.
Az egyik legtöbb szemponttal rendelkező vizsgálatot Namenwirth végezte 1973-ban.
Namenwirth aki az Amerikai Egyesült Államok politikai pártprogramjában bekövetkezett
értékváltozást vizsgálta 120 éven belül, két cikluson keresztül.110
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A megjelenés körülményei szerinti vizsgálatok
Ha a trendvizsgálatokkal szemben a vizsgálat alapjául szolgáló dokumentumokat
nem különböző időkből vesszük, hanem különböző szituációkból, akkor a forrásokban a
megváltozott körülmények hatását vizsgálhatjuk. Ilyen vizsgálat például annak elemzése,
hogy a konkurencia hatására nagyobb hírértéket állítanak-e elő a lapok.

Forrás szerinti vizsgálatok
Vizsgálatunk középpontjába helyezhetjük a forrást, ha szeretnénk válasz kapni arra,
hogy a különböző források üzenetei között milyen eltérések vannak, és ezek hogyan hatnak
az olvasóközönségre.

Normához való viszonyítás
A tartalomelemzés akkor alkalmazza ezt a módszert, ha a dokumentum szövegének
vizsgálata alapján a következtetéseinket általánosan elfogadott normákhoz viszonyítjuk. A
normák igazodhatnak népszámlálás útján nyert adatokhoz, vagy bármely kutatás alapján
kimutatott normához. Az egyik ilyen vizsgálat a feketék népességét hasonlította az irodalmi művekben megjelenő fekete szereplők arányához.111
9.3.2

Statisztikai módszerek

Több statisztikai módszer létezik, melyek között vannak csak speciális célú elemzések
során használtak, és vannak olyanok, amelyek a legtöbb tartalomelemzés során elhagyhatatlanok.112

Asszociációk és kereszttáblázatok
A változók közti relációk leírására szolgáló eljárás az asszociációk és kereszttáblázatok
alkalmazása. Az asszociációs vizsgálatok azt elemzik, hogy egy-egy személyről, karakterről milyen tulajdonságokra asszociálunk. Pl. a „bűnüldöző” szó hallatán a jó, semleges
vagy rossz kifejezésre asszociálunk.
A kereszttáblázatokat akkor használják, ha a lényeg nem a típus előfordulásainak a
száma, hanem a két változó közötti kapcsolat. Például mesékben megvizsgáljuk, hogy a
mese hőse inkább a tökéletesség megtestesítője, vagy elnyomott helyzetben, bizonyos képességekben vagy adottságokban hiányt szenved. Kereszttáblázatban egy helyen szemléltethetjük, hogy a pozitív és negatív hős hány esetben rendelkezik az egyik, illetve a másik
kategóriába tartozó tulajdonságokkal.

Imázs, portré, diszkriminációs elemzés
Ezt akkor használjuk, ha a tartalomelemzés célja egy esemény, eszme vagy személy
imázsának meghatározása. Az elemzők összeszámolnak mindent, ami a vizsgálat alanyára
vonatkozik: amiket ő mond, vagy róla mondanak – figyelembe véve, hogy mely réteghez,
111
112
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párthoz, stb. tartozó személy mondja –, újságban megjelent kijelentéseket, továbbá az adott
személy tulajdonságait, tetteit is vizsgálhatják. Ezután elemzik a kapott adatokat: melyek
azok a tulajdonságok, attribútumok, amelyek előfordulásukat tekintve szignifikánsan eltérnek a többi személyre jellemző tulajdonságoktól; mely attribútumok előfordulása jellemző
a legtöbb személyre; és melyek azok, melyek ugyan eltérnek az átlagtól, de nem csak a
vizsgált személy estén (egy egész csoportot jellemeznek).
Azokat a tulajdonságokat, amelyek csak a vizsgálati alanyt jellemzik, és amelyek megkülönböztetik őt a többi alanytól, a személy diszkriminátorainak nevezik.

Kontingenciaelemzés
A kontingenciaelemzés eljárásának alkalmazása esetén az a cél, hogy következtetéseket
vonjunk le a forrás - legyen az egy személy, csoport vagy akár egy teljes kultúra - asszociációs rendszeréről beszélgetéseik, üzeneteik elemzésével. Nem a szavakat vizsgáljuk, hanem arányonként jelezzük az attribútumok lehetséges előfordulásait, majd az együttes előfordulások szignifikanciáját vizsgáljuk.

Klaszterezés
Ha továbbra is együttes előfordulásokat szeretnénk vizsgálni, viszont nagy az adatmennyiség, akkor a klaszterezéshez kell folyamodnunk. A feladat megoldása során törekszünk olyan csoportok, klaszterek létrehozására, melyek elemei a lehető legszorosabban
kapcsolódnak egymáshoz, és minél jobban eltérnek a többi klaszter elemeitől.113 A klaszteranalízis során egy rendezetlen adathalmazból igyekszünk egy strukturált rendszert létrehozni, melyben az egymásra hasonlító elemek klasztereket alkotnak.
Ezt kétféle technika alkalmazásával érhetjük el:
− Az egyik lehetőség, ha adottak a klaszterek, és az adatokat ezekbe soroljuk be.
− A hierarchikus módszer során nem rendelkezünk előre létrehozott osztályokkal,
hanem az adatelemzés során alkotjuk meg azokat.
– A klaszteralkotás történhet alulról is: minden elemet külön osztálynak tekintünk, és az egymáshoz közel állókat összevonjuk. Ezt összevonó eljárásnak
hívják.
– A technikai kivitelezés során több módszert használhatunk. Leggyakoribb a
szomszédos elemek összevonása. Ennek alkalmazása során először minden
elemet önálló klaszternek tekintünk, majd megkeressük a két legközelebbi
klasztert, és összevonjuk azokat. Ezt addig folytatjuk, amíg van két különálló
klaszterünk.
– A klaszteralkotás történhet felülről, amikor is az egységes egészet osztjuk részekre. Ezt felosztó eljárásnak nevezik.114
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Kontextuális osztályozás
A kontextuális osztályozás az adatokban lévő redundanciák eltüntetésére szolgál. Ez
az osztályozási mód abból a megállapításból indul ki, hogy a szavak minél hasonlóbb kontextusban fordulnak elő, annál több a közös vonásuk. Az osztályozás során megvizsgáljuk
minden egyes elem kontextusát, hogy azok eléggé hasonlóak-e ahhoz, hogy kontextuálisan
szinonimnak tekintsük őket.

Gyakoriságvizsgálatok
Zipf volt az első, aki a szöveg szavainak és szerkezeteinek eloszlásában szabályszerűséget fedezett fel. A vizsgálatokat Joyce Ulysses című regényén végezte. Kimutatta, hogy
„a regény szavait előfordulási számuk szerint rendezve a kommulatív előfordulásszámok
és a bennfoglaló gyakoriságértékek szorzata állandó.”115
Ahhoz, hogy gyakoriságvizsgálatokat végezhessünk, a szövegben előforduló szavaknak
meg kell keresni a szótövét – ezt típusnak nevezzük –, és ezeknek a szavaknak a különböző megjelenési formáit, előfordulásait – amit jelnek hívunk – fogjuk összesíteni. Az előfordulásokat gyakoriságuk sorrendjébe rendezzük.
Egy szöveg szavaiból képzett előfordulási lista négy részre osztható:
− Az első csoportot a leggyakrabban előforduló szavak: a névelők, kötőszók képezik.
Ezek általában a szöveg 15%-át teszi ki.116
− A következő kategóriába tatoznak az általános szakkifejezések. (Egy kutatásaimban informatikai szaklapokat elemeztem, és azt tapasztaltam, hogy ebbe a kategóriába kerültek a net, számítógép, szoftver, verzió… szavak).
− A harmadik kategóriában azok a specifikus kifejezések találhatók, melyek leginkább jellemzik a vizsgált időszakot. (A kutatásomban 2001 decemberében megjelent informatikai szaklapokat elemeztem, melynek eredményeként ebbe a kategóriába tartoztak a biztonság, tűzfal, zene, hang, irányítani, katonai, terrorizmus,
Pentagon szavak, ami azt tükrözi, hogy a folyóirat nem sokkal a New York-i terrortámadás után jelent meg, illetve arra az időszakra tehető az mp3 lejátszók betörése a piacra.)
− Az utolsó kategóriát az egy-kétszeri előfordulású szavak alkotják, melyek az író
stílusát tükrözik, továbbá a változatosabb kötőszavakat és a tartalom sajátos megfogalmazásait találjuk ebben a kategóriában.
A gyakorisági vizsgálatok nem állnak meg a szöveg szavaiból képzett előfordulási csoportok felállításának szintjén. A tartalomelemzés elvégzéséhez meg kell határoznunk a
szignifikáns kifejezéseket.
Zipf törvénye szerint a szignifikáns kifejezéseket a gyakorisági lista adott tartománya
alkotja, ami szakterületenként változik, de minden egyes tudományágban igaz, hogy ezek
nem a lista elején és nem is a végén vannak. A szignifikáns szavak listáját megkapjuk, ha a

115
116

64

HORVÁTH Tibor – PAPP István: Könyvtárosok kézikönyve 1. – Budapest: Osiris, 1999. p. 107.
SZALAI Sándor: Gépi kivonatkészítés. – Budapest: Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ, 1963. p.26.

REFERÁTUMKÉSZÍTÉS
gyakoriság eloszlási függvényre rávetítjük a tudományterületre jellemző tapasztalati úton
meghatározott Gauss-görbét.117
Ezért nagyon fontos felkutatni, hogy léteznek-e Magyarországon gyakorisági szótárak,
és ha igen milyen szakterületeken, milyen ezeknek a felépítése, tartalma, és az is nagyon
fontos kérdés, hogy mi alapján állítják össze a gyakorisági szótárakat, mekkora területet
ölelnek fel, mekkora terület képviselnek. Ezekre keressük a választ a következő fejezetben.
9.4

ÖSSZEFOGLALÁS

A szöveg vizsgálatának aspektusai nagyon hasznosak, ha nem a klasszikus módszerekhez szeretnénk folyamodni, hanem új szemszögből akarjuk kutatásunkat felépíteni. Politikusok elemzése során ép oly használhatóak a leírt eljárások, mint – ahogy láthattuk ishagyományosabbnak tűnő folyóirat cikkek elemzésekor.

9.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Milyen a megjelenés időpontja szerinti vizsgálatokat ismer?
Foglalja össze az asszociációk és kereszttáblázatok módszerének lényegét!
Foglalja össze a kontingenciaelemzés módszerének lényegét!
Foglalja össze a klaszterezés módszerének lényegét!
Foglalja össze a gyakoriságvizsgálatok módszerének lényegét!

HORVÁTH Tibor – PAPP István: Könyvtárosok kézikönyve 1. – Budapest: Osiris, 1999. p.56.
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10. GYAKORISÁGI SZÓTÁRAK
10.1 CÉLKITŰZÉS
A lecke célja, hogy bemutassa a Magyarországon megjelent gyakorisági szótárakat, melyek tükrözik a témák sokaságát melyben használhatóak a statisztikai módszerek, illetve az
informatikus könyvtáros hallgatók általános műveltségét is fejlesztendő, a lecke tükrözi a
gazdag munkáját tudósainknak.
10.2 TARTALOM
Az előző fejezetben láthattuk, hogy Zipf törvényének alkalmazásához gyakorisági szótárakra van szükség. Ez a lecke először bemutatja, hogy a gyakorisági szótáraknak milyen
más területeken használhatók fel, majd magyarországi helyzetképet ismerhetünk meg. A
kezdeti szótárépítő tevékenységet a két világháború között szógyűjtés követte, majd láthatunk szótárak a közelmúltból, illetve megismerhetjük, hogy napjainkban hogyan alakul ez
a tevékenység a gyakorisági szótárak a 21. század elején alpontból.

10.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE
10.3.1 Magyarországi helyzetkép
A Magyarországon meglévő gyakorisági szótárak többnyire a szépirodalom területén
jelennek meg – egy-egy szerző műveiből, egy-egy kódex szavaiból képzett gyakorisági
adatokkal – vagy pedig a magyar nyelv egészére vonatkoznak.118 Ezeknek a szótáraknak
fontos történeti értékük van, továbbá segítenek az adott korszak szókincsét feltárni, értelmezni,119 illetve sok más terülten szolgálnak kutatások, fejlesztések alapjául. A felhasználók között nemcsak irodalomelméleti és nyelvészeti kutatásokat találhatunk, hanem a pszichológiában, a filozófiában, illetve a különböző történeti kutatásokban is hasznosítják a
gyakorisági szótárakat. Meg kell említeni a gyermekek szókincsére irányuló vizsgálatokat,
melyekből több esetben önálló gyakorisági szótárak is készültek (lásd később), illetve alapul szolgálnak a gyermekek fejlettségi szintjének meghatározásakor. A legjelentősebb
alkalmazási területnek mégis a nyelvoktatás tekinthető, ahol az elsajátítandó szavak meghatározása – a köznyelv szókincsét összesítő – gyakorisági szótárak adatainak figyelembe
vételével történik.
Az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt a gyakorisági szótárak száma, és egyre több
szótárkészítő vállalkozással találkozhatunk. Szakterülethez kapcsolódó átfogó gyakorisági
szótár azonban továbbra sem létezik magyar nyelven.
A következőkben áttekintem a Magyarországon meglévő gyakorisági szótárakat, részletesen bemutatom a gyakorisági adataikat, ezek elérhetési módjait, illetve a korpusz, vagyis
az alapul szolgáló szöveganyag nagyságát.

118
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Ezenkívül az iskolások, újságok szókincséből készültek gyakorisági szótárak.
A legtöbb szótár a gyakorisági adatok megadásán túl példamondatokkal segíti a szó értelmezését. (Lásd a
későbbiekben ismertetésre kerülő szótárak esetében)
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Szógyűjtés a két világháború között
Az első gyakorisági szótárak megjelenését a gyorsírás létrejötte tette szükségessé. A
gyakoribb szavak gyorsírásban alkalmazott jelét egyszerűvé kellett tenni, míg a ritkább
szavak hosszabb jelölést is kaphattak. Nemes Zoltán a parlamenti gyorsírók munkáját
könnyítette meg az első magyar gyakorisági szótárával: A magyar parlamenti nyelv leggyakoribb szavai című művével 1933-ban. Szótárában 40 977 szót dolgozott fel és a 25nél többször előforduló szavakat vette alapul. A 200 parlamenti beszédrészletből összeállított szótárban a szavak alfabetikus és gyakorisági sorrendben is megtalálhatók, sőt az öszszetett szavakból különálló táblázat is készült. Ha megtekintjük a szótár gyakorisági sorrendben közölt adatait, láthatjuk, hogy a szerző előbb az alapszó ragozott formáinak
számát adja meg (3. oszlop), majd a 4. oszlopban a továbbképzések nélküli előfordulások
számát közli, végezetül a továbbképzett alakok és azok ragozott formáinak (ez az érték
zárójelben található) előfordulásait is megismerhetjük.
Nemes Zoltán: A magyar parlamenti nyelv leggyakoribb szavai – részlet

1.

Az alapszó gyakorisága
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A gyakorisági szótárakra nem jellemző, hogy az összetételekben szereplő szavakból külön szótárat készítsenek, ezért talán érdemes ebből is megtekinteni egy részletet:
2.

Nemes Zoltán: A magyar parlamenti nyelv leggyakoribb szavai – részlet
Összesen
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Nemes Zoltán munkájából azt is megtudhatjuk, hogy a leggyakoribb
szó több mint 50%-át képezi.
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utótagban
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82
98”121
111 szó az összes

NEMES Zoltán: A magyar parlamenti nyelv leggyakoribb szavai. – Szeged: Szeged Városi Nyomda és
Kiadó Rt., 1933. p.28.
NEMES Zoltán: A magyar parlamenti nyelv leggyakoribb szavai. – Szeged: Szeged Városi Nyomda és
Kiadó Rt., 1933. p.42.
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Munkája – mivel parlamenti szövegeken alapul – szakszótárnak tekinthető, és követőre
csak 50 évvel később talált.
A következő műve a beszélt nyelv szóstatisztikájának felállítását célozta meg. Az 1941ben megjelent Szóstatisztika egymillió szótagot felölelő újságszövegek alapján című
könyve már nagyobb korpusszal dolgozott: pontosan122 egymillió szótag alapján készült.
Alapja a Budapesten megjelent összes (26) napilap 1-1 száma, melyből a szerző havonta
egyet, esetleg kettőt dolgozott fel 2 éven keresztül, így biztosítva a rövid életű hírek ismétlődésének kizárását.
A könyv fő része a 25-nél gyakrabban előforduló egyszerű szavak123 gyakorisági sorrendben, illetve az 5-nél többször előforduló szavak alfabetikus sorrendben történő közlése. Emellett azonban számos egyéb táblázatban ismerhetjük meg a magyar és idegen szavakra vonatkozó statisztikákat szókezdő betűik, szótagszámuk, illetve előfordulásuk
gyakorisága szerint csoportosítva.
Példaként nézzük meg a 15–18. leggyakoribb szavakat:
3.

Nemes Zoltán: Szóstatisztika egymillió szótagot felölelő újságszövegek alapján
– részlet
Önállóan

Összetett szó
ElőKözép-

Utó-

Összesen

…
Magyar
1746
461
15
71
2293
Nagy
1417
578
21
117
2133
volt (ige)
2011
4
2015”124
A szerző 7 év alatt cédulázó módszerrel dolgozta fel a saját kezűleg gyűjtött anyagot,
melynek csupán az átlapozása kereken 15 óráig tartott.125

Szótárak a közelmúltból
Jelentős volt a gyakorisági szótárnak a gyorsírás mellett a nyelvtanulásban történő felhasználása is, ahol a nyelvi tankönyvek összeállítói legtöbbször gyakorisági szótárakat
használnak annak eldöntésére, hogy az adott nyelv esetenként több tízezres szókincséből
melyik az az 1500 szó, amelyet tudni kell egy középfokú nyelvvizsgához, vagy amelynek a
tanításával kell kezdeni egy első osztályos kisiskolás képzését. Magyarországon erre a
célra a mai napig a Füredi–Kelemen-féle szótárat veszik alapul.

122

A szerző előbb elhagyta a minta egy millió szótagon felüli részét, majd végül pótolta a feldolgozás során
lekopott szótagokat, hogy tartsa a kitűzött pontos értéket.
123
A nem összetett és az összetett szavak alkotóira bontásával nyert szavak.
124
NEMES Zoltán: Szóstatisztika egymillió szótagot felölelő újságszövegek alapján. – In: Az Egységes Magyar Gyorsírás Könyvtára 190. – Szeged. 1941. p.55.
125
NEMES Zoltán: Szóstatisztika egymillió szótagot felölelő újságszövegek alapján. – In: Az Egységes Magyar Gyorsírás Könyvtára 190. – Szeged: 1941. p.8.
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Füredi Mihály és Kelemen József nagyszabású munkája, A mai magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára az 1965–1977 közötti időszak szépirodalmát dolgozza fel
statisztikai mintavétel alapján. Munkájuk egy részét kézzel végezték, majd a feldolgozás
számítógéppel zárult.

1. kép

A mai magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára

A szótár gyakoriságuk szerint csökkenő sorrendben közli a szóalakokat és lexémákat,
melyek együttes megjelenítése megkönnyíti az egyes lexémák előfordulásainak áttekintését. A csökkenő sorrend alapját a módosított gyakorisági adatok képezik, melyek az abszolút előfordulás mellett a szóródás értékét is figyelembe veszik. Így hiába van egy adott
szóalaknak megfelelő számú előfordulása, ha az alapul szolgáló 258 író közül csak néhány
használta, és a szó előfordulása nem egyenletesen oszlik el a művek között, alacsonyabb
módosított gyakorisági értéket kap.
Az alábbiakban megtekinthetjük, hogyan épül fel a csökkenő gyakoriság szerinti lista a
szótárban:126

126

FÜREDI Mihály–KELEMEN József: A mai magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára. – Budapest:
Akad. K., 1989. p.5.
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A
16

B
…
tud
tud
tudom
tudja
tudta
tud
tudod
tudott

C

D

E

10
10

258

módosított
gyakoriság132

diszperzió
százalék131

abszolút
előfordulás

műszám130

homonímia
kód128

szófaj kód129

Füredi Mihály–Kelemen József: A mai magyar nyelv szépprózai gyakorisági
szótára – részlet
Szuperlexémák,
lexémák,
szóalakok

rang érték127

4.

F

G

H

2462
2333
405
339
310
172
173
160

96,26
95,65
93,29
91,59
90,76
94
93,31
91,56

2369,87
2231,46
377,84
310,47
281,36
163,39
161,42
146,49

Ha figyelembe vesszük, hogy a munka egy része kézzel készült, lenyűgöző az adatok
sokasága és jól használható formában történő megadása, amit sok szempontú közreadással
még alaposabbá tettek. A műben a szerzők kiegészítésként – módosítás nélküli – abszolút
gyakorisági adatok alapján is közlik a szóalakokat, illetve a gyakorisági szótár részletes
statisztikai adatokat is tartalmaz a szófajok, igealakok, magánhangzók, grafémák gyakoriságára vonatkozóan.
Papp Ferenc szóvégmutató szótára és A mai magyar széppróza gyakorisági szótár
anyagából készült egy közös adatbázis is: a Debreceni tezaurusz,133 melynek online elérése
<http://romanid.freeweb.hu/DT2/> azonban a gyakorisági adatokat nem közli.

127

Az A oszlopban lévő rangérték a leggyakoribb szavak sorszáma.
1-4. szótári homonima, 5, kérdő; 6. vonatkozó; 7. határozatlan; 8. általános; 9. emfatikus névmás.
129
1x ige, 2x főnév, 3x mn, 4x szn, 5x némás, 9x kötőszó. Részletesen: Füredi Mihály – Kelemen József: A
mai magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára. – Budapest: Akad. K., 1989. p.XXI.
130
Hány műben fordul elő a szóalak (max. 258 lehet).
131
Megmutatja, mennyire egyenletes a szövegszó vagy lexéma eloszlása (alapul a fél millió vizsgált szó szárezres részösszesítései szolgálnak).
132
abszolút gyakoriság diszperziós százalékos értéke
133
Szóvégmutató szótár/ szerk. Papp Ferenc. – Budapest: Akad. K., 1968.
128
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A Debreceni tezaurusz működése közben

Nagyobb tudományterület szakkifejezéseit hosszú időn keresztül nem dolgozták fel, viszont egy-egy író szóhasználatából készültek gyakorisági szótárak.
A legkiemelkedőbb a Petőfi-szótár,134 mely Petőfi összes versére kiterjed és 22 719
önálló szócikket tartalmaz. Mivel a készítők célja nemcsak a szavak érthetővé tétele, hanem Petőfi teljes nyelvezetének, egyéniségének érzékeltetése, a szerzők írói szótárat készítettek. A mű 4 kötete az MTA Nyelvtudományi Intézetében jött létre, ahol egy munkacsoport több mint három évtized alatt135 állította össze az anyagát hagyományos cédulázó
anyaggyűjtéssel. A szótárban az egyes szavak statisztikája a szóalakok adatait is tartalmazza, megadva minden egyes előforduláshoz tartozó gyakorisági értéket, illetve az előfordulások helyét (a zárójelben található számokhoz egy forrásjegyzékben található a kódszámok feloldása).
„füzet
fn 3|-ét 1; -ébe 1; -re 1
’összefűzött kisebb kéziratköteg’: *A meglevő s eddig még ki nem nyomtatott költemények egy füzetre terjedő kézirata. (P 113/7 : 638) +7 : *508
’kisebb lapszámú, fűzött nyomtatvány (kiadványsorozat egy száma)’: a Tavasz második
füzetébe majd összeszedem katonakoromból megmaradt alexandrinus verseimet (P 72/5:
11)”136
A negyedik kötet végén találjuk meg a szavak gyakorisági sorrendben összeállított
jegyzékét, mely a sorrenden, szóalakon és gyakorisági értékek megadásán kívül homonimák esetén a szófaj közlésével segíti az értelmezést (azonos szófaj esetén csak egy sorszám utal a több jelentésre).
134

Petőfi Sándor életművének szókészlete I–IV. / szerk. J. Soltész Katalin, Szabó Dénes, Wacha Imre; Gáldi
László irányításával. – Budapest: Akad. K., 1973–1987.
135
Wacha Imre naplója [online]. [2007.11.24.] <http://www.inaplo.hu/na/2000_10/070.htm>
136
Petőfi-szótár / szerk. J. Soltész Katalin, Szabó Dénes, Wacha Imre. 1. köt., A-F. – Budapest: Akad. K.,
1973. p.1160.
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„… 40.

szép
vagy
ember
szív2

1281
1278
1260
1224”137

Juhász Gyula költői nyelvének szótára nem csak a költő életművéből készült, hanem
az összes (1373) verse is feldolgozásra került Benkő László 1972-ben megjelentetett írói
szótárában. A 12000 szócikk ebben a műben is értelmezésre kerül, továbbá megtalálhatjuk
a szerző kiegészítéseit (pl. alábbi idézetben: ritkán előforduló régies szó; megszemélyesítés, mely hasonlatban fordul elő).
„ábráz ts ige (ritk)
(Képzőművészeti alkotás) ábrázol: A falu tornya. Különb szívemnek, mint a cifra torta,
Mely habból ábráz téged, kölni dóm! 905/56 (vleg ironikus rég) megszem hasonl”138
A szótárban nincs külön gyakorisági lista, hanem a gyakorisági értékek a szócikkek
mellett vannak feltüntetve (az egynél többszöri előfordulás esetén).
Csokonai színműveiből készítette Jakab László és Bölcskei András a Csokonaiszókincstár I. kötetét,139 melyet a szerzők nem tartanak írói szótárnak, mert a szócikkek
jelentéseit nem fogalmazzák meg, hanem példákkal szemléltetik. Ezért kapta a mű a szókincstár elnevezést140. A majdnem 10 000 feldolgozott szócikknek közlik a szófaját, idegen
kifejezés esetén megtudjuk, mely nyelvből származik a szó, továbbá megtaláljuk a szócikk
előfordulásainak számát és versrészleteket is a kifejezés illusztrációjaként.

137

Petőfi-szótár / szerk. J. Soltész Katalin, Szabó Dénes, Wacha Imre. 4. köt., Sz-Zs. – Budapest: Akad. K.,
1987. p.785.
138
Juhász Gyula költői nyelvének szótára /szerk. Benkő László. – Budapest: Akad. K., 1972. p.37.
139
A Csokonai szótár és egyéb kódexek teljes anyaga elérhető a Számítógépes Nyelvtörténeti Adattárban
[online] [2007.11.24.] <http://mnytud.arts.klte.hu/sznyta.htm>
140
Bevezetés. – In: JAKAB László–BÖLCSKEI András: Csokonai-szókincstár I. Csokonai színművei szókincsének szövegszótára és adattára [online]. –Debrecen, 1993. [2007.11.24].
<http://mnytud.arts.klte.hu/sorozat/csoksz/csokbev.htm>
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Számítógépes Nyelvtörténeti Adattár

A szókincstár először alfabetikus rendben közli az egyes szócikkek elemzését, zárójelben feltüntetve az előfordulásának abszolút értékét, mint például:
„gyengeség fn (2)
Még eddig soha nagyobb gyengeséggel nem szerettelek tégedet (10/80). Ki kárhoztatná
az Emberek, az Istenek kőzőtt az Égen, a’ Földőn az én Gyengeségemet? (12/475)”141
Majd a szókincstár végén a 10-nél többször előforduló szócikkeket is feltüntetik gyakoriságuk sorrendjükben. Összesen 1042 szóból áll az itt található lista.

141

Bevezetés. – In: JAKAB László – BÖLCSKEI András: Csokonai-szókincstár I. Csokonai színművei szókincsének szövegszótára és adattára [online]. – Debrecen, 1993. [2007.11.24.]
<http://mnytud.arts.klte.hu/sorozat/csoksz/csokbev.htm>
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Jakab László–Bölcskei András: Csokonai-szókincstár I. Csokonai színművei
szókincsének szövegszótára és adattára – részlet

…
.

„Sorszám

38.
39.
40.
41.

Szó
.

Szófaj
.

szép
isten
mond
lát

Előfordulás
száma
.

mn/fn
fn
i
i

251
250
248
246”142

A szótár nemcsak az író szókincsét összesítő, értelmező mű, hanem a XVIII. század végére jellemző beszédnyelv gyakorisági szótárának is tekinthető.
A mű 1993-ben jelent meg nyomtatott kiadásban. Az eddig tárgyalt szótárak közül ez
az első, melynek teljes anyaga online módon is letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtár
adatbázisából <http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/irodtud/csokonsz/>.
Szintén Jakab László és Bölcskei András nevéhez fűződik a Balassi-szótár, mely Balassi verseit és Szép magyar komédiájának a szókincsét tartalmazza, 4735 szócikket képezve belőlük. Ez már írói értelmező szótár, melyből nemcsak a szavak jelentéseit ismerhetjük meg, hanem a Balassi művekben található szólások magyarázatát is megadják a
készítők.
A műben a következőképpen épül fel egy szócikk (mely 8-szor fordult elő Balassi műveiben):
„felség fn (8)
1. Uralkodó. Mert ő az, akinek hatalmában az Ég, Neki enged tenger, Menny s földi kerekség, Segélli övéit, mint mennyei ~ (99/39). 2. Hatalom, magas tisztség.
Nabugodonozort hét esztendőre Vivéd ismét királyi ~ére (92/38). 3. <Isten megszólítása.>
Én Istenem, ebben ne vesszen el vérem, Őrizz meg gonosztól, ~édet kérem! (65/12) 4.
Fenség, magasztosság. Az Szentháromságnak első személye, Atyaisten dicsőséges ~e,
Mind ez széles világnak teremtője, Tekints reám, ilyen veszett szegénre! (92/2)
~ (92/42), ~edet (1002/68), ~ednek (102/27), ~re (93/8).”143
A forrás megjelölés a feldolgozott 138 vers egyikére, illetve annak sorára utal, továbbá
K betűvel jelzi, ha a Komédia adatairól van szó, illetve még N betűvel is találkozhatunk,
ha a Komédia nyomtatott verziója szolgált forrásul.
A leggyakoribb 938 szócikk gyakorisági statisztikáját a szótár elején találjuk meg,
azonban sajátos módon a szótárkészítők nem közlik a szócikkeket, csak a sorszámot, az
abszolút gyakoriságot és a halmozott gyakoriság értékét:

142

Bevezetés. – In: JAKAB László – BÖLCSKEI András: Csokonai-szókincstár I. Csokonai színművei szókincsének szövegszótára és adattára [online]. – Debrecen, 1993. [2007.11.24.]
<http://mnytud.arts.klte.hu/sorozat/csoksz/csokbev.htm>
143
JAKAB László – BÖLCSKEI András: Balassi-szótár. – Debrecen: KLTE, 2000. p.137.
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Sorszám
1.
2.
…
578-634.
635-719

Jakab László–Bölcskei András: Balassi-szótár – részlet
Abszolút
gyakoriság
1241
676

Halmozott
gyakoriság
1241
1917

9
8

29564
30244144

Ha szeretnénk megtudni, hogy az előbb idézett felség szó hol helyezkedik el a gyakorisági listán, akkor vissza kell fejtenünk, hogy a 8 abszolút gyakorisággal rendelkező szavak
az 578-634. helyen állnak.
A teljes anyag 2000-ben készült el Debrecenben. A szótár online elérését is lehetővé
tették <http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/irodtud/balassi/>.
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144

Letölthető Balassi-szótár

JAKAB László – BÖLCSKEI András: Balassi-szótár. – Debrecen: KLTE, 2000. p.18.
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2004-ben jelent meg Beke József Zrínyi-szótára, a következő olyan írói szótár magyar
nyelven, mely teljességre törekszik a szerző műveinek figyelembe vétele során. Zrínyi
Miklósnak nem csak a verseit, és prózai műveit dolgozza fel, hanem a levelei és a könyveiben található glosszák is beletartoznak a gyakorisági adatok korpuszába, melynek eredményeként 6882 címszót állítottak elő, és annak 127 504 előfordulását dolgozták fel.
A gyakorisági táblázat a mű elején található, melyben a gyakorisági adaton túl a szótárbeli első szófaj is feltüntetésre kerül.
„… 26.
tud
580
i
27.
török 540
fn
28.
vitéz 529
mn”145
A címszavak szótárában különlegesség, hogy megadják az adott szó megtalálható-e az
Értelmező Kéziszótárban. Ha nem, ezt a szó előtti *-al jelölik. A forrásmegjelölésre rövidítéséket használnak (pl.: Le 170:12 A 319 Zrínyi levél közül a 170-ediknek 12. sorából való
az idézet), melyek feloldása természetesen megtalálható a szótárban.
„*királyképe 3 fn (király képe 1)
’a király képviselője, helyettese, királyi biztos’
[egy levelet] győri királyképe uramnak írtam, azt is méltóztassék Kegyelmed megküldeni űkegyelmének Le 170: 12; .. elrontá szép reménségünket egynihány koszos német,
győr[i] király képétül voltak elküldve Le 232:25; Bi 187 (vö. TESz. II. 448; NySz. II.
203)”146
Egy kis érdekesség – mely az idézet tükrében már is tűnik olyan meglepőnek –, hogy a
gyakorisági adattáblában a 4. helyen a kegyelmed szó áll, melyet csak az ’a’, ’és’, ’nem’
szavak előznek meg.
A Zrínyi-szótár egyelőre zárja a teljes életműre kiterjedő magyar írói szótárak sorát, viszont írók legjelentősebb műveiből készült gyakorisági szótárat többet is ismerünk.
Az elsőt Szily Kálmán készítette Mikes Kelemen Törökországi leveleiből 1906-ban.147
Arany János Toldi költeményét Pásztor Emil dolgozta fel. Munkájának eredményét a
Toldi-szótár-t 1986-ban jelentette meg. A szótár a Toldi trilógiából a legismertebb, Toldi
című első rész szókincsét tartalmazza, melyből 3059 szócikk állt elő. Némelyik szócikket
grafikával is szemlélteti a szerző.
„király fn 41 (vö. kiskirály)
’monarchikus állam férfi uralkodója’ (minj nélkül): Felmegyek Budára bajnok katonának, Mutatok valamit ottan a királynak, Olyat, a mi nem lesz bátyám szégyenére (6: 15);
(8: 2, 3);…”148

145

Zrínyi-szótár / szerk. Beke József. – Budapest: Argumentum, 2004. p.35.
Zrínyi-szótár / szerk. Beke József. – Budapest: Argumentum, 2004. p.469.
147
Készült „II. Rákóczi Ferencék hamvainak hazahozatala alkalmából… (Az emlékkiadás utószavaként jelent
meg, de ugyanabban az esztendőben a Magyar Nyelv című szakfolyóiratban is kiadták.)” KERÉNYI Ferenc: Az írói szótárak hasznos voltáról [online]. [2007.11.24.] <http://forras.rkk.hu/0505/kerenyi.html>
148
PÁSZTOR Emil: Toldi-szótár. – Budapest: Tankönyvkiadó, 1986. p.135.
146
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Király, illusztráció

A függelékben található gyakorisági szótár a 10-nél többször előforduló szavakat tartalmazza:
„ 7.
nagy 85
8.
de
75
9.
Miklós 71”149
Katona József Bánk bán című drámája a keletkezésekor is régies nyelvezetű volt. Értelmezése mára még nehezebb feladat, hiszen sok benne található szó nem része a mai
szókincsnek, vagy jelentése módosult. Beke József Bánk bán-szótára átsegíti az olvasót a
nyelvi értelmezés nehézségein, így joggal ajánlják a mű bevezetőjében színészeknek, tanároknak, diákoknak segédeszközként. A szótár felépítésében a Balassi Bálint-szótárhoz
hasonlít a legjobban, itt is megtaláljuk az Magyar Értelmező Kéziszótárral való párhuzamot, és a csillag jelet azon szavaknál melyek nem találhatók meg a Kéziszótárban. Beke
József még bevezetett 3 új jelölést: a népies (nép), a tájjellegű (táj) és a ma már szokatlan
szavak (ritk) jelzésére. Az egyes idézetek esetén nem csak a szöveget olvashatjuk el, hanem megtudjuk azt is, hogy ki mondta (esetleg kinek) az adott idézetrészletet, sőt Beke
József feloldotta az idézetekben szereplő névmásokat, utalásokat is és [] jelben megtalálhatjuk, hogy melyik szereplőre vonatkozik a szöveg.
„zsivány
2
fn
’törvényen kívül élő rabló; szegénylegény’: ez’/Asszonynak [=G-nak] a ’ hatalma
bűntetlen / teszi azt, mint a ’ közönséges zsivány/ talán fizetne életével is?! B 2: 262; Vigyázz, hogy egyj / zsivány, tömött erszényeiddel együtt, / ne lopja-el nagylelkűségedet T
B-nak 3: 265”150
149
150

PÁSZTOR Emil: Toldi-szótár. – Budapest: Tankönyvkiadó, 1986. p.264.
BEKE József: Bánk bán-szótár : Katona József Bánk bán c. drámájának szókészlete. – Kecskemét: Kecskeméti Lapok, 1991. p.338.
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(Az utóbbi idézetet Tiborc mondja Bánknak a 3. jelenet 265. sorában).
A Bánk bán-szótárban 2882 címszót találhatunk, melyek közül a 20-nál többször előfordulókról készített a szerző gyakorisági listát.
„… 10.
de
122
11.
Melinda
111
151
12.
oh, óh 110”
Jakab László és Bölcskei András nemcsak Csokonai műveiből készített szókincstárat,
hanem 2003-ban Egy XVI. századi emlékirat szókincstára címmel jelentették meg újabb
gyakorisági szótárukat. A két szótár felépítése hasonló, itt is megtaláljuk a címszavak szófajait, gyakorisági adatait, illetve a szó eredetét, majd példamondatokkal történő magyarázatot. Az emlékirat több mint 15000 kifejezéséből 2172 címszó készült.
Az előző Jakab–Bölcskei-művekhez hasonlóan a gyakorisági lista a szótár végén, a
gyakorisági adatok pedig az egyes szócikkek mellett is megtalálhatók (zárójelben):
„gyülekezet fn
(4)
Merth Ew nekyek annal Egyeb Sem Kell woth, az gywlekewzethbe Bp gywlnek Ky Ky
mynd fegyweres Kezzel (27/10).
gywlekewzethyk (35/28), gywlekewzetewth (25/26, 35/5).”152
A szótár teljes anyaga letölthető. <http://mek.oszk.hu/01200/01220/>
Nemcsak a szépirodalom terén létezik gyakorisági szótár. Meg kell említeni, hogy van
Orosz– magyar kémiai gyakorisági szótár, amely Egyed László szerkesztésében 1984ben jelent meg, azonban ennek felépítése jelentős mértékben eltér az eddig ismertetett szótáraktól. A szerző célja az orosz szaknyelv elsajátításának segítése volt, így az egyetemi
oktatásban használt kémiai szöveg alapján kiválasztotta a területre legjellemzőbb 2500
szót, és a szótár ezen leggyakoribb orosz kifejezések jelentését adja meg, de nem tartalmaz
gyakorisági adatokat.
„pl. AKTИBATOP – aktiválószer; -anyag, aktivátor, gyorsító”
A mű címe alapján úgy tűnt, végre sikerült fellelni gyakorisági szótárat szakterület esetén is, azonban kiinduló hipotézisemet, mely szerint létezik magyar nyelvre készült gyakorisági szakszótár ezzel a művel nem sikerült alátámasztani.
Léteznek a gyermek beszélt- vagy írott nyelvét feldolgozó szótárak. Többet könyv formájában is megjelentettek, illetve sok kutatás épül ezen szótárak anyagára.
Cs. Czachesz Erzsébet és Csirik János a 10–16 éves tanulók írásbeli szókincsének
gyakorisági szótára címmel írt, 2002-es munkája a tanulók 2170 írásbeli fogalmazását
elemezte, így közel 600 000 szó képezte szótáruk forrását. A szótárat sokoldalú közreadás
jellemzi. A szavak alfabetikus (bár folyamatos írásmódú) közlését a leggyakoribb 1000 szó
feltüntetése követi, majd a leggyakoribb 600 szót szófajonként is megtalálhatjuk. Jól használható a könyv, ha a kutatásunk valamely korosztályra irányul, ugyanis évfolyamonként is
feltüntették a szerzők a leggyakoribb szavakat, sőt itt is van szófajonkénti bontás. Minden
esetben a szócikk, a szófaj kódja és az abszolút gyakoriság értéke kerül feltüntetésre (sorszám nélkül). Sorszámot a mű végén található gyakorisági eloszlások megadásánál talá-

151

BEKE József: Bánk bán-szótár : Katona József Bánk bán c. drámájának szókészlete.– Kecskemét: Kecskeméti Lapok, 1991. p.339.
152
JAKAB László – BÖLCSKEI András: Egy XVI. századi emlékirat szókincstára [online]. [2011.03.25.]
<http://mek.oszk.hu/01200/01220/>
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lunk csak, ahol viszont a szócikk nem kerül feltüntetésre, helyette kumulált gyakorisági
értékkel egészítették ki az adatsort.
Nézzünk meg egy részletet a leggyakoribb 1000 szó listájából:
„… család N
1340
dolog N
1329
érdekes A
1274”153
Majd a gyakorisági eloszlások nézegetésével tudhatjuk meg, melyik helyre is kerültek
az előző szavak a gyakorisági listán:
„… 64
1340 299588
65
1329 300917
66
1274 302191”154
A szótár teljes anyaga elérhető interneten, a Szeged Korpusz adatbázisába bedolgozva
<http://www.inf.u-szeged.hu/projectdirs/hlt/>.

6. kép

153
154

Szegedi Korpusz

CSIRIKNÉ Czachesz Erzsébet – CSIRIK János: 10–16 éves tanulók írásbeli szókincsének gyakorisági
szótára. – [Szeged]: BIP, 2002. p. 104.
CSIRIKNÉ Czachesz Erzsébet – CSIRIK János: 10–16 éves tanulók írásbeli szókincsének gyakorisági
szótára. – [Szeged]: BIP, 2002. p. 254.
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A siket gyermekek beszédkészségének javítására készült Beszédmester szoftver előállítása közben jött létre az első osztályosok olvasástanításában leggyakrabban előforduló
2000 szó szótára. Bácsi János és Kerekes Judit összefoglalója 2003-ban jelent meg a kapott
eredményekről: Az első osztályos olvasókönyvek szóanyagából készült gyakorisági
szótár: „Van szó” címmel, melyből megtudhatjuk, hogy 15 iskola első osztályosainak
szókincsét vették alapul. 12 226 szóalak gyakorisági értékének vizsgálata után határozták
meg azt a 10-nél többször előforduló 1953 szót, mely a szoftverük adatbázisát képezi (a
leggyakoribb ige a „van”, a leggyakoribb főnév pedig a „szó”). Mivel a munka célja nem
egy gyakorisági szótár összeállítása volt, csak a leggyakoribb igék, állat- és tulajdonnevek,
növények listája került publikálásra.
7.

Bácsi János és Kerekes Judit Az első osztályos olvasókönyvek szóanyagából
készült gyakorisági szótár: „Van szó” – részlet
„Igék
1. Van
2. Olvas
3. Mond

(1/2952/2,55204)
(3/896/0,77460)
(5/827/0,69939)”155

Az értékek feloldása nem történik meg, csak következtetni lehet, hogy az első szám az
összesített (csoportosítás nélküli) gyakorisági listában elfoglalt helyett mutatja, majd az
abszolút- és végül a relatív gyakorisági értékek kerültek feltüntetésre.
Az újságok szövegének vizsgálatából nem csak Nemes Zoltán készített gyakorisági szótárat, 1986-ban került kiadásra Csirikné Czachesz Erzsébet és Csirik János oktatási célból
készített Újságnyelvi gyakorisági szótára. A feldolgozásuk alapját 14 különböző témakörökben kiadott (Pl. Népszabadság, Füles, Ludas Matyi stb.), de legalább 200 000 feletti
példányszámmal megjelenő újság 1-1, de teljes anyagú példánya képezte. Szótárukban az
5-nél többször előforduló szavakat közlik alfabetikus, majd gyakoriság szerinti sorrendben,
azonban mindez folyamatos szövegként teszik, megadva a szócikket, szófajkódot, és az
abszolút gyakoriság értékét.
„… méter F 159 így K 156 cél F 153 család F 153 magas M 153 éppen H 152…”156
Ha kíváncsiak vagyunk arra, hogy a ’család’ szó milyen helyezést kap a gyakorisági
listán, a külön megadott gyakorisági eloszlás táblázatát felkeresve megkapjuk, hogy 119edik leggyakoribb szava az újságoknak.
„… 118
156
77962
119
153
78421
122
152
79029”157
Akár az írói szótárak, akár a gyermeknyelvi szótárak kiadási éveit vizsgáljuk meg, láthatjuk, hogy egyre nagyobb aktivitás figyelhető meg a szótárépítők körében. A gyakorisági
adatok iránti keresletet mutatja az is, hogy a Magyar értelmező kéziszótárat a 2003-as
155

BÁCSI János és KEREKES Judit Az első osztályos olvasókönyvek szóanyagából készült gyakorisági szótár: „Van szó”. – In.: Módszertani közlemények 43. évf. 2. sz. (2003). p.53.
156
CSIRIKNÉ Czachesz Erzsébet – CSIRIK János: Újságnyelvi gyakorisági szótár. I.–II. kötet. – Szeged:
Juhász Tanárk. Főisk., 1986. p.235.
157
CSIRIKNÉ Czachesz Erzsébet – CSIRIK János: Újságnyelvi gyakorisági szótár. I.–II. kötet – Szeged:
Juhász Tanárk. Főisk., 1986. p.XLIII.
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kiadástól kezdődően kiegészítették gyakorisági mutatókkal. A szóhasználat gyakorisági
értékeinek meghatározásához a 150 millió szót tartalmazó Magyar Nemzeti Szövegtárat
vették alapul. Az Magyar értelmező kéziszótár az eddigi gyakorisági szótáraktól eltérően
nem egy abszolút gyakorisági értéket közöl, hanem egy ötös skálán rangsorolja a szavakat.
1. rangsorba kerül az első kétezer leggyakoribb szó
2. rangsort kap 2001–10 000 közötti leggyakoribb szó
3. helyre 10 001–30 000 leggyakoribb szó
4. helyre 30 001–60 000 leggyakoribb szó került
5. rangsort kaptak azon szavak, melyek nem tartoznak a 60 000 leggyakoribb szavunk
közé.
A szótárban a következő formában találkozhatunk ezekkel az adatokkal:
„gyermektelen 3 mn Akinek nincs gyermeke”158
A szerzők a gyakorisági adatbázis részletes adatait egy különálló gyakorisági szótár
formájában szeretnék kiadni.159

Gyakorisági szótárak a 21. század elején
Napjaink egyik legnagyobb szótárépítő munkája a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Média Oktató és Kutató Központjának Szószablya projektje, mely 2003
májusában zárult. A munka magába foglal mindenki számára ingyen elérhető helyesírásellenőrző, szótövező és morfológiai elemző programot, illetve a Szószablya Gyakorisági
Szótár létrehozását, mely köznyelvi írott szöveget dolgozott fel. A gyakorisági szótár alapjául szolgáló Webkorpusz forrását az origo+vizsla 18 millió mentett weboldala szolgáltatta.
A 18 millió weboldal közül 3,5 millió weboldal tartalmazott szöveget, mely 1486 millió
szövegszavas forrást jelent. A gyakorisági értékek vizsgálatához szükséges a készítők
weboldal szűrési módszerének áttekintése:
A 3,5 millió weboldal közül kiszűrték a nem magyar dokumentumokat, mégpedig azon
oldalakat meghagyva, ahol az ismeretlen szavak száma 40% alatti (így 3,125 millió oldal
maradt).
Következő lépésben az ismeretlen szavak száma nem haladhatja meg a 8%-ot, melynek
hatására kiestek a nem ékezetes betűket tartalmazó oldalak.
Majd képeztek egy még szűkebb korpuszt, melyben a hibás szavak száma nem haladhatja meg a 4%-ot, és ennél a „határnál már csak azok a lapok maradnak meg, amik kevesebb hibát tartalmaznak, mint egy átlagos nyomtatásban megjelenő szöveg.”160 Ez a küszöb
felel meg a köznyelvi szókincsnek.

158

Magyar értelmező kéziszótár. – Budapest: Akad. K., 2003. p.462.
Magyar értelmező kéziszótár. – Budapest: Akad. K., 2003. p.XV.
160
Szószablya Projekt. – In: BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék – Média Oktatási és Kutató Központ [online] [2011.03.25.] <http://mokk.bme.hu/eszkozok/webkorpusz/index_html/view>
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Összefoglalva:
„Korpusz mérete
Oldalak
(millió)

szövegszó (millió)

szóalak
(millió)

teljes

3,5

1486

19,1

40%

3,125

1310

15,4

8%

1,918

928

10,9

4%

1,221

589

korpusz

7,2”161

A szótár anyaga egy regisztrálás után letölthető a
<http://mokk.bme.hu/eszkozok/webkorpusz/index_html/view> címről.
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A készítők a 4%-s küszöbnek megfelelő majdnem 600 millió szócikkből álló korpuszból készült gyakorisági szótár letöltését teszik lehetővé. Nézzünk meg a leggyakoribb 20
szó adatait:
8.

A szószablya projekt korpuszának 20 leggyakoribb szava 4%-os küszöb esetén
szócikk

Sorrend

Teljes korpuszon

40% korpuszon

8% korpuszon

4% korpuszon

1

A

91905116

89013997

65868724

43050309

2

az

32836302

32483167

24383179

16189184

3

és

26216677

26038935

19288013

12398358

4

A*

18411067

18160755

13490177

8867291

5

hogy

16291361

16118673

11902102

7654795

6

is

15782647

14271378

10097022

6285293

7

nem

14228895

14018094

9918516

6151477

8

egy

9574168

9446422

6440405

3746912

9

Az*

6550604

6488579

4802398

3179607

10

the

6421561

326080

45627

9377

11

meg

6347261

6239032

4316594

2739125

12

de

5265870

4691559

3103363

1799351

13

csak

4589178

4523654

3156043

1919291

14

vagy

4518453

4447767

3329093

2319038

15

van

4491634

4388915

2857807

1711747

16

volt

3915837

3873285

2776863

1653452

17

of

3899809

290642

58256

15077

18

már

3848697

3833176

2728287

1625065

19

#

3808091

3397264

2733003

2229385

A szavakat megvizsgálva látható, hogy az angol nyelvű oldalak kiszűrése a teljes korpuszon még nem valósult meg, azonban a 4%-os korpusznál található értéket vizsgálva
már nem jelennek meg.
Az elkészült munka a korpusz nagyságával, és az adatok nyílttá tételével egyedülálló.
10.4 ÖSSZEFOGLALÁS
Átfogó gyakorisági szótár egyelőre nem létezik magyar nyelven. Azonban mindenképp
szeretném megemlíteni a Magyar Nemzeti Szövegtárat,162 melyet 2002-re készített el a
Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. 150 millió szavas korpuszával
magyar nyelven példa nélküli. A szövegtár a magyar írásos nyelvhasználatot reprezentálja,
a forrásként szolgáló szöveganyaga 5 nagy területről származik:

162

Magyar Nemzeti Szövegtár [online]. [2011.03.25.] <http://corpus.nytud.hu/mnsz/>
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Sajtó online kiadásaiból 75 millió szót vettek alapul, a szépirodalmat a Digitális Irodalmi Akadémia anyagai képviselik. 15 millió szó került a korpuszba erről a területről, 2020 millió szót választottak a tudományos prózát képviselő Magyar Elektronikus Könyvtár
adatbázisából, a hivatali nyelvet a minisztériumok, önkormányzatok anyagai képviselik, a
személyes közlést pedig az Index.hu Törzsasztal anyagából választották.163
A szövegtárat bárki használhatja, aki regisztrálja magát weboldalukon, ahol a keresőkifejezés szófaját, megjelenési helyét is korlátozhatjuk.

8. kép

A Magyar Nemzeti Szövegtár keresőfelülete

A keresés eredményeként a kifejezés összes előfordulásáról kapunk egy-egy mondat
részletet:

163
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Magyar értelmező kéziszótár. – Budapest: Akad. K., 2003. p.XIV.
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9. kép

A Magyar Nemzeti Szövegtár találati listája

A rendszer ezenfelül közli a forrás adatait is:

10. kép

A Magyar Nemzeti Szövegtár – a találat forrásadatai
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Összességében:
Igaz, nem tartalmaz gyakorisági adatokat, de a szótárkészítések alapjául szolgál (már a
Magyar Értelmező Kéziszótár is ezt vette alapul). Mint láthattuk, a szövegtár az egyes
szócikkekhez eltárolja a forrást is, így véleményem szerint nemcsak egy átfogó gyakorisági szótár alapja lehet, hanem az 5 terült mindegyikéhez rendelkezik elegendő korpusszal,
így forrása lehetne egy szépirodalmi-, hivatali-, és sajtó terültére vonatkozó gyakorisági
szótárnak is a köznyelvin kívül.
A kutatások számának növekedése mindenképpen biztató. A jövőben véleményem szerint egyre több gyakorisági szótárral fogunk találkozni, melyek közül néhánynak az alapját
talán a Magyar Nemzeti Szövegtár szolgáltatja. Ahogy növekszik a tartalmi feltárásra való
igény, illetve az itt elért technikai eredmények, úgy fognak nőni a korpuszok méretei és az
ezeket felhasználó projektek is.

10.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
6.
7.
8.
9.
10.
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Milyen Magyarországon a gyakorisági szótárak helyzete?
Melyek voltak az első megjelent munkák?
Mely híres szerzőink műveiből készítettek gyakorisági szótárakat?
Milyen egyéb témában jelentek meg gyakorisági szótárak?
Mi várható a közeljövőben?
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11.SZÁMÍTÓGÉPES TARTALOMELEMZŐ SZOFTVEREK
11.1 CÉLKITŰZÉS
A lecke célja a tartalomelemzés módszereit a gyakorlatban is megtanítani. Ezért nagyon
sok (közel 20) tartalomelemző szoftver sajátosságait mutatja be a lecke. Lesznek olyan
programok, melyeknek csak a jellemzőit ismerhetjük meg, és lesznek olyanok, melyek
részletes használatába vezet be a tananyag. A lecke végén található egy táblázat, mely a
teljességre törekvően veszi számba a ma elérhető tartalomelemző szoftvereket. Két fő csoportra bontja ezeket (kvantitatív-, illetve kvalitatív tartalomelemző szoftverek). Mindegyiknek megtalálható az elérhetősége is, ezért a lecke eredményes elsajátítása érdekében
mindenki nézze is meg az adott oldalakat, és indítsa el, próbálja ki a szoftvereket. Érdemes
elgondolkodni azon, hogy miért kapunk különböző eredményeket, és megpróbálni választ
is adni az eltérések okaira. Ebben segítségre lehet a lecke, hiszen ha ismerjük a programok
alapelveit, az outputok eltéréseit is be fogjuk tudni azonosítani.

11.2 TARTALOM
A leckében olyan tartalomelemzéssel foglalkozó szoftvereket ismerhetünk meg, melyeket nem magyar nyelvre fejlesztettek. Ennek oka egyszerű: kutatások ugyan léteznek, de
jelenleg nincs ilyen szoftver.
A lecke a tartalomelemző szoftvereket több csoportban ismerteti. Az első kategóriát
azok képezik, melyek használatához egy-egy terület szakkifejezéseit tartalmazó szótár
szükséges. Ezek a szótár alapú szoftverek. A teljesség kedvéért megemlítésre kerülnek a
tezaurusz alapú szoftverek, de ma már nem használjuk őket. Annál nagyobb kereslete van
a szövegvisszakereső programoknak, melyek a szövegben lévő kapcsolatok feltárására
szolgálnak. Másfajta logikát követnek a kódalapú elméletépítő programok, melyek a szöveghez rendelt kódok, megjegyzések hierarchikus rendszerét képesek kezelni. Szintén más
kategóriának számít, ezért külön foglalkozik a lecke a hírelemző programokkal, amelyekkel zárul a szoftverek részletes ismertetése. A szoftverek bemutatása a fő sajátosságuk, de
a tartalomelemzés történetét ismerve tudhatjuk, hogy alapvetően kvantitatív tartalomelemzésről és kvalitatív tartalomelemzésről beszélhetünk. Ezért a lecke végén ebben a csoportosításban is megtaláljuk a bemutatott szoftvereket. Ezek listáját kiegészíthetjük egyéb
tartalomelemző szoftverekkel.

11.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE
11.3.1 Csoportosítás
A számítógépes tartalomelemző programok több szempont szerint csoportosíthatók.
Beszélhetünk zárt vagy nyitott kódolással történő tartalomelemzésről.164 Zárt vagy rögzített kódolás esetén a kategóriák előre meghatározottak. Ezt a kutató előzetes tudására tá164

TÚRI Zoltán: A kvalitatív tartalomelemzés. In: „Stratégiai kihívások és válaszok a marketingoktatásban és
kutatásban”. – Gödöllő: SZIE Marketing Int.: M. Marketingszövetség. Marketingoktatók Klubja, 2001. p.
154.
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maszkodva vagy standardok alapján, esetleg korábbi vizsgálatok adataihoz viszonyítva
állítja össze. Nyitott kódolás esetén a kutató feldolgozás közben alkotja meg az adott vizsgálathoz leginkább illeszkedő kategóriarendszert.165
Csoportosíthatjuk a programokat aszerint is, hogy kvalitatív vagy kvantitatív tartalomelemzést valósítanak meg. Azonban ez a határ közel sem egyértelmű a két kategória
között. A kvalitatív tartalomelemzést nyújtó programok mindegyike előállít kvantitatív
kimutatásokat, és a kvalitativitás pedig több esetben kimerül a memokkal, annotációkkal
való ellátás lehetőségében.
Vannak programok, melyek a megjelenítést is figyelembe veszik (pl. kiemeléssel történő hangsúlyozás), mások megmaradnak a szó tartalmi besorolásának szintjén.166
Fontos szempont, hogy a szoftver ingyenesen használható vagy licence-díjjal tudunk
hozzáférni, továbbá, az hogy csak angol nyelvű szövegek kezelésére alkalmas, vagy más
nyelven megírt állományokat is tud fogadni.
Echmann Bea csoportosítási rendszere167 már jóval összetettebb. Ő működési elvük
alapján sorolja be a programokat, de alapvetően időrendi szempontot követ, mely csoportosításban az általa korai szoftverek közé sorolt programok újabb verziókkal jelentek meg,
és ma is jelentős szerepet töltenek be a piacon.
A következőkben Echmann Bea csoportosítási rendszerét átdolgozva, működési alapelvük alapján csoportosítsuk a tartalomelemző szoftvereket az alábbiak szerint, kitérve a
fentebb leírt szempontokra is. Így az alábbi kategóriákba oszthatók a szoftverek:
− Szótár alapú szoftverek
− Tezauruszokra épülő szoftverek.
− Szövegvisszakereső szoftverek
− Kódoló és kódvisszakereső programok
− Hírelemző szoftverek
Nagyon sok tartalomelemző szoftver létezik. Olyan 50 tartalomelemző szoftverrel listáját weboldalukkal együtt a fejezet végén felsorolok, de közülük néhányat nézzünk meg
részletesen is. Minden kategóriából nézzük meg a legnépszerűbb programokat, illetve még
néhányra ki fogok térni, melyek valamilyen szempontból különlegességgel rendelkeznek
(pl. speciális technikai megoldást használnak, vagy például kínai szövegek tartalomelemzésére vállalkoznak).
Nézzük meg a közelebbről e szoftvereket!

165

Interjúk során nyert adatok nyitott kódolással történő feldolgozására olvashatunk példát következő műben:
MOHLER, Peter – ZUELL, Cornelia: Applied text theory: Quantitative analysis of answers to open-ended
questions. – In: MARK Douglas West: Applications of Computer Content Analysis. – Praeger/Greenwood:
Ablex Publishing, 2001. pp. 1–17.
166
LAM, Patrick – KUNCKAT, Viktor – RINARD, Martin: Crosscutting techniques in program sepcification
and analysis. – In: Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory. – MA: Cambridge, 2005. p. 171.
167
EHMANN Bea: A szöveg mélyén. A pszichológiai tartalomelemzés. – Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2002. pp. 16–36.
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11.3.2 Szótár alapú szoftverek
A szótár alapú szoftverek a szótárban található szavak szófelismerését valósítják meg,
majd ez alapján összesítik és kategorizálják a bemenő szöveg szavait.

GENERAL INQUIRER168
Az első számítógépes tartalomelemző szoftver a General Inquirer program is ebbe a
kategóriába tartozik, melynek fejlesztését 1961-ben kezdték169 a Harvard Egyetemen Philip
Stone és munkatársai. Megvalósították, hogy programjuk tudjon működni egyetemes szótárak, illetve a felhasználók által épített egyéni szótár felhasználásával is.
Mivel a program alapjául szolgáló szótár cserélhető volt, szoftverüket több tudományágban tudták hasznosítani. A népszerűségét mutatja az a nagy szótárépítő munka, melynek
során több általános és szakszótárt is készítettek. Az általános szótárak vagy hierarchikus
felépítésűek vagy az irodalom nagy alakjainak (Shakespeare, Bacon) életművei alapján
törekednek az angol nyelv lefedésére. A korszak legjelentősebb szótárai a következők:
− A III. Harvardi pszichológiai szótár (1964)
− A Standfordi politikai szótár (1963)
− A Santa Fe-i harmadik antropológiai szótár (1966)170
Bár a program fénykorát kétségtelenül a 1980-as években élte, még a mai napig használhatjuk a szoftver újabb verzióját, ami egy 182 kategóriát tartalmazó szótárra épül, melyet több szótárból hoztak létre (ha nem adunk meg ettől eltérőt).171 Napjainkban használt
PC-s és Mac-es verziója jól kezeli a homonimákat és egy millió szót tud feldolgozni egy
óra alatt.172
Internet General Inquirer néven weboldalukon ingyenes tartalomelemzési lehetőséget is
kínálnak.173 Ez összesítő statisztikai adatokat jelenít meg, mely a bemenő angol nyelvű
szöveg kategorizálását valósítja meg, továbbá megadja az adott kategóriához tartozó szövegen belüli előfordulási gyakorisági adatait. A New South Wales-i Egyetemen kidolgozott, majd a Harvardon továbbfejlesztett 13 000 szótövet tartalmazó szótárt veszik alapul.
A szótáron alapuló tartalomelemző szoftverek a mai napig jelennek meg.

WORDSTAT174
A számítógépes szövegelemző program a bemenő szavakat kategorizálja, és megadja,
hogy az alapjául szolgáló szótár kategóriáiba a szöveg hány százaléka tartozik.
168

General Inquirer honlapja [online]. [2007. 11. 14.] <http://www.wjh.harvard.edu/~inquirer/>
MORRIS, John M. : Statistical techniques for free-text processing, – In: ACM SIGLASH Newsletter, Vol.
13 , Issue 2, June (1980). p. 27.
170
EHMANN Bea: A szöveg mélyén. A pszichológiai tartalomelemzés. – Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2002. pp. 17–19.
171
KELLY, Edward – STONE, Philip: Computer recognition of english word senses. – North-Holland, Amsterdam 1975. p.17–21.
172
NEUENDORF, Kimberly A.: The content analysis: guidebook. – Beverly Hills; London: Sage Publications,
1963. p. 231.
173
Internet General Inquirer [online]. [2007. 11. 14.] <http://www.webuse.umd.edu:9090/>
174
WORDSTAT honlapja [online]. [2007. 11. 14.]
<http://www.provalisresearch.com/wordstat/Wordstat.html>
169
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11. kép

A WordStat program kategorizálási eredménye175

Több szótár helyezhető a program alá, melyek felépítésére nézzünk meg egy példát: az
angol Visszatérő hasonlatok szótára (Regressive Imagery Dictionary (RID)) az elsődleges
megismerési folyamatra 29 kategóriát tartalmaz, a másodlagosra 7 kategóriát, és 7 kategóriába sorolja az érzelmeket.
A program előállítja a visszatérő kifejezések listáját, széleskörű statisztikai kimutatások
készítésére alkalmas, ábrázolja a szavak szomszédsági viszonyait két-, illetve háromdimenziós grafikonokon.

LIWC176 (Linguistic Inquiry and Word Count)
A dallasi Francis és Penebaker által 1993-ban kifejlesztett szövegfeldolgozó program.
A James Pennebacker által feljlesztett szótár alapján a szavakat skálákba sorolja be. Az
eredetileg 61 skálát tartalmazó program a szófaji és érzelemkifejező kategóriákon kívül a
feldolgozás típusának megfelelően alakítható tartalmi skálákat is tartalmaz, de egyéni szótárral is dolgozhatunk. A feldolgozás eredményeként megkapjuk, hogy a különböző skálákba a szavak hány százaléka tartozik.
175
176
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WordStat [online]. [2007. 11. 14.] <http://www.provalisresearch.com/assets/images/WS2page3.gif>
LIWC honlapja [online]. [2007. 11. 14.] <http://www.liwc.net/>
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12. kép

LIWC weboldala

TEXTPACK177
Angol és spanyol nyelvre fejlesztett tartalomelemző, mely készít szógyakorisági –
KWIC –, KWOC listát, konkordanciaelemzést, valamint két szöveg szóhasonlósági vizsgálatát. Lehetőséget ad a szöveg filterekkel való szűkítésére, és a feltételeknek eleget tevő
részeken végzett elemzésre. Tud kódolást végezni, ha a felhasználó megad egy szótárt. E
funkciója miatt a program nagyon népszerű a politikatudományokban, ahol kiáltványok
automatikus kódolására használják.178

Diction179
Szótár alapú szövegelemző szoftver, mely a beépített szótáron kívül egyéni szótárhasználatot is engedélyez. Szóbeli üzenetek hangsúlyainak elemzése a fő profilja, mely alapjául

177

TEXTPACK honlapja [online]. [2007. 11. 14.] <http://www.gesis.org/en/software/textpack/index.htm>
LOWE, Will: Software for content analysis – a review [online].[2007. 11. 14.]
<http://people.iq.harvard.edu/~wlowe/Publications/rev.pdf>
179
DICTION honlapja [online]. [2007. 11. 14.] <http://www.dictionsoftware.com/>
178
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egy 10 000 szót tartalmazó szótár szolgál, melyet emberi kommunikációk elemzése alapján
fejlesztettek.180

13. kép

14. kép
180

92

A program felülete

Eredménylista

HART, Roderick P.: Redeveloping diction. theoretical considerations. – In: Mark D West: Theory, Method,
and Practice in Computer Content Analysis. – Praeger/Greenwood: Ablex Publishing, 2001. p. 45.
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DIMAP181
A DIMAP rendkívül gazdag fejlesztői környezettel rendelkező szótár alapú szövegelemző rendszer, melynél több szótár közül választhatunk (a Webster-féle szótár 120 000
szóval, a New Oxford Dictionary of English, és a Macquarie-féle szótár és tezaurusz). A
DIMAP képes számítógépes szótárt építeni a felhasználó igényeinek megfelelően egy géppel olvasható szótárból.
Tartalomelemző modulja, a Minnesota Contextual Content Analysis’ (MCCA) végez
szintaktikai elemzést, elemez egy vagy több dokumentumot általános vagy adott témához
kapcsolódva, visszaadja a dokumentum tartalmi kivonatát. Mindezt beépített szótár alapján
végzi, melyet a felhasználó átalakíthat.
11.3.3 Tezaurusz alapú szoftverek
A tezauruszon alapuló programok nagyon ígéretesnek tűntek az 1980-as évek elején.
Mára azonban lemaradtak, és napjaink tartalomelemző szoftverei inkább szótárakat használnak mint tezauruszokat, vagy a szótárak mellett kiegészítő lehetőségként kínálják fel a
tezaurusz alapú elemzést (pl. DIMAP).
Tisztán ezt a megoldást alkalmazó programok korai időszakból:

VIA
A VIA (Verbally Indexed Association) szoftver a Webster's Dictionary of Synonyms
szótárra, a Roget's International Thesaurusra, továbbá a Roget's University Thesaurus-ra
épül.182 A program feltárja a szöveg struktúráját, fogalmait, illetve témaköreit,183 továbbá
meghatározza a leggyakrabban előforduló szavakat, majd listázza őket a tezaurusz és szinonimaszótár alapján.
A szoftver ma már nem érhető el a kereskedelmi forgalomban.
11.3.4 Szövegvisszakereső programok
A szövegvisszakereső programok szókapcsolatok és szövegkörnyezeteik elemzését teszik lehetővé. A következő feladatok ellátásában foglalhatjuk össze a programok által
megvalósított leggyakoribb műveleteket:184
− Szógyakorisági lista: mely megadja, hogy az egyes szavak milyen gyakran fordulnak elő a dokumentumban.
A tiltott szavak listáján (Stopwords) szereplő kifejezések rendszerint nem képezik
az elemzés részét. Gyakran tartalmaznak egy szótövező részt is, mely összesíti az
181

DIMAP honlapja [online] [2011.03.25.] <http://www.clres.com>
SEDELOW, Sally Yeates: Stylistic analysis [online]. – System Development corp Santa Monica CA, 1967.
[online] [2011.03.25.]
<https://portal.acm.org/poplogin.cfm?dl=GUIDE&coll=GUIDE&comp_id=356568&want_href=delivery%
2Ecfm%3Fid%3D356568%26type%3Dpdf%26CFID%3D108987649%26CFTOKEN%3D35755061&CFI
D=108987649&CFTOKEN=35755061 >
183
SEDELOW, Sally Yeates: Tasks for computer assistance [online]. – In: Compuing Surveys, Vol. 2, No. 2,
June 1970. p. 94. [online] [2011.03.25.] <www.idi.ntnu.no/~letizia/blog/p89-sedelow.pdf>
184
Content analysis software [online] [2011.03.25.] <http://www.audiencedialogue.net/>
182
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azonos szótővel rendelkező szavak előfordulásait. Pl. intend, intended, intends,
intending, intent, intention, intentions stb.
− Fogalomkörök gyakorisága: az egy kategóriába tartozó szinonim szavak csoportosítása, majd annak megjelenítése, hogy hányszor fordulnak elő az egyes kategóriák a szövegben.
− Szómutató vagy KWIC: a dokumentumban található szavakat mutatja meg alfabetikus sorrendben szövegkörnyezetükkel együtt.
− Klaszteranalízis: a hasonló szövegkörnyezetben előforduló szavak csoportosítása.
− Szótársítás: a szerző által használt összetartozó szópárok megjelenítése.
Ebbe a kategóriába sorolható napjaink legtöbb tartalomelemző szoftvere. Nézzünk meg
néhányat példaként.

WordSmith Tools185
Az Oxfordi Egyetemen kifejlesztett1996-ban kiadott szövegelemző program, mely több
bemenő szöveges állományból készít:
− szómutatót (szövegkörnyezettel együtt történő szómegjelenítést),

15. kép
−

185

94

A WordSmith TOOLS szoftver szómutatója

szógyakorisági listát,

WordSmith Tools honlapja [online]. [2011.03.25.] <http://www.lexically.net/wordsmith/>
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16. kép
−

A WordSmith TOOLS szoftver szógyakorisági listája

kulcsszóelemzést, mely a szokatlanul gyakran előforduló szavakat listázza. A bemenő szövegből felállít egy gyakorisági listát, és megvizsgálja, hogy melyek azok
a szavak, amik a szövegben gyakoriak, de egyébként nem rendelkeznek magas
gyakorisági értékekkel. A készítők szerint ezek a szavak a szövegre legjellemzőbb
szavak listája.

TACT (Text Analysis Computing Tools)186
15 programból álló DOS-os alapú szövegelemző és visszakereső szoftver, mely bemenő
ASCII fájlok elemzésére szolgál. A Torontói Egyetemen 1984 óta fejlesztett szoftver készítői közé tartozik John Bradley és Ian Lancashire is. A programot irodalmi tanulmányok
támogatására fejlesztették ki, de jól használható társadalomtudományi kutatások során is.
Nemcsak angol nyelvű szövegek kezelésére képes a program, hanem a német, francia,
görög (a szerzők által „modern európai nyelvek”187 kategóriájába sorolt nyelvek) szövegek
elemzésére is. Azonban az ezen a kategórián kívül található héber, arab, cirill, kínai nyelvű
szövegek nem képezhetik a bemenetet.
A program a szógyakorisági listán kívül – mely megadja az egyes szavak előfordulásainak számát, illetve grafikonon is ábrázolja az eredményt – rendelkezik statisztikai elemző
résszel, mely számol átlagos szóhosszúságot, betűgyakoriságot, illetve típus/jel arányt. A
program rendelkezik a szövegkörnyezet vizsgálatára alkalmas funkcióval is, melyet KWIC
vagy Variable-in-Context listák formájában valósít meg.
Nemcsak a komplett szövegek elemzésére van lehetőség, hanem kijelölt szövegrészek
önálló vizsgálata is megvalósítható, illetve bizonyos szavak szöveg kontextusainak kiemelésére és különálló vizsgálatára is van lehetőség.

CAPTAC188
Az angol nyelvű állományok kezelésére alkalmas szoftver az alapvető feladatok ellátását valósítja meg. Klaszteranalízise és többdimenziós skálák megjelenítésére képes, mely
186

TACT honlapja [online]. [2007. 11. 14.] <http://www.chass.utoronto.ca/tact/index.html>
Description of the programs [online]. [2007. 11. 14.] <http://www.chass.utoronto.ca/tact/TACT/tact1.html>
188
CAPTAC honlapja [online]. [2007. 11. 14.] <http://www.terraresearch.com/> prodakt menüpont alatt
187
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művelet paramétereit a felhasználó állíthatja be. A többdimenziós kódolás jóval több információt biztosít a szöveg szerkezetére vonatkozóan.189

CONCORDANCE190
Egy általános célú szövegelemző és szómutató program, mely indexeli és előállítja a
szövegben található szavak listáját, megadja a gyakorisági értéküket, összeveti a különböző megjelenési formáit. Angol és kínai szövegek kezelésére alkalmas.

HAMLET191
Ez az ingyenesen letölthető szoftver megszámlálja a szavak együttes előfordulásait
(co-occurrence192), klaszteranalízist végez vagy többdimenziós skálát ad eredményül.

T-LAB193
Azon ritka tartalomelemző programok egyike, melyet több nyelvre fejlesztettek ki: spanyol, olasz, francia és angol nyelvű szöveg elemzésére alkalmas.

189

DÖNMEZ, Pinar – ROSE, Carolyn – STEGMANN, Karsten – WEINBERGER, Armin – FISCHER, Frank:
Supporting CSCL with automatiy corpus analysis technology. –In: Computer Support for Collaborative
Learning, Proceedings of the 2005 conference on Computer support for collaborative learning: learning
2005: the next 10 years! 2005, Taipei, Taiwan May 30 – June 04, 2005. p. 125.
190
CONCORDANCE honlapja [online]. [2007. 11. 14.] <http://www.concordancesoftware.co.uk/>
191
HAMLET honlapja [online]. [2007. 11. 14.] <http://www.apb.cwc.net/homepage.htm>
192
LANCIA F.: Word Co-occurrence and Similarity in Meaning [online]. – In Salvatore S., Valsiner J. (eds.),
Mind as infinite dimensionality, Roma, Edizioni Carlo Amore (forthcoming, 2008). p. 8.
[online] [2011.03.25.] <http://www.mytlab.com/wcsmeaning.pdf>
193
T-LAB honlapja [online]. [2007. 11. 14.] <http://www.tlab.it>
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17. kép

T-LAB eredményoldala

1. ábra: T-LAB fogalomkapcsolat kimutatása
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Lexa194
A program lexikai analízist végez, szógyakorisági listát képez, a szöveg szókészletéből
egy sűrűségi táblát állít elő, továbbá lehetőséget ad arra, hogy a szöveget átkonvertáljuk
egy adatbázisba a felhasználó által megadott módon.

18. kép

A lexa felülete

11.3.5 Kódalapú elméletépítő programok
Ezek a programok egyszerre kezelik szöveget és a szöveghez rendelt kódokat (memokat) és hosszabb megjegyzéseket (annotációkat).

ATLAS/ti szoftver195
A Berlinben készült program egyszerre jeleníti meg a szöveget, illetve a képernyő oldalán a hozzátartozó kódokat. Az automatikus kódolási funkcióján túlmenően, mely megjelöli az adott szavak különböző formáit vagy adott szókategóriákat tartalmazó szövegrészeket,
mi magunk is végezhetjük a megjelölést, így feltárhatjuk a mélyebb összefüggéseket is. A
program a megjelölt szövegeket külön állományba tudja exportálni, illetve kimenetként a
kódolási folyamat eredményét statisztikai formában is előállítja.
A program az automatikus tartalomelemző funkciója a programnak egy automatikus
kódolás, mely során a kutató által megadott kódokat, vagy egy kiválasztott kódolási séma
alapján a program visszakeres szövegrészeket egy vagy több dokumentumban. Megadható
a visszakeresett szövegrészek nagysága (szó, sor, mondat stb.).

194
195
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LEXA honlapja [online]. [2007. 11. 14.] <http://nora.hd.uib.no/lexainf.html>
ATLAS/ti honlapja [online]. [2007. 11. 14.] <http://www.atlasti.com/index.html>
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19. kép

Atlas/ti szoftver felülete

Nézzük meg a folyamatot részletesebben:
A program lehetőséget ad arra, hogy miközben olvassuk a szöveget kijelölhetünk magunknak részleteket. Ennekcélja, hogy a szöveget különböző szempontok szerint elemezzük, illetve ezeket utólag könnyen visszakereshetjük.
Létre is hozhatunk kódokat, melyeket hozzárendelhetünk kijelölt a szövegekhez, majd
utólag ezekhez a kódokhoz tartozó – a szövegben szétszórtan lévő részeket – együtt tudjuk
kezelni.
Meg is fordíthatjuk a dolgot, és meg lehet tekinteni hogy az egyes kódokhoz milyen
szövegrészek tartoznak, megnézhetünk teljes szövegű kiemeléssel, vagy olyan formában,
hogy minden megjelölt rész első sorát adja vissza a program. Ha egyszerre több állományunk meg volt nyitva, akkor a kódok megtekintése során minden állományból hozza az
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odatartozó részeket (ha van olyan kód valamelyik állományban) és a program megjelöli,
hogy az adott részlet melyik állomány szövegében található.
A kódok jól használhatóak olyan dolgok megjelenítésére melyek egyszerű kereséssel
nem találhatók meg.
Készíthetünk memo-kat, megjegyzéseket is. Ezek hasonlóak a kódokhoz, de lehetnek
lényegesen hosszabb, állhatnak önállóan, vagy kapcsolódhatnak más memo-khoz is.
Azért, hogy a nagyobb mennyiségű megjegyzéseket, kódokat könnyebb legyen kezelni,
átlátni, családokba szervezhetjük őket. Családba rendezhetők:
− A kódok
− A memo-k, megjegyzések
− Az elsőleges dokumentumok (ha több dokumentum van megnyitva).
A rendezés sokkal kifinomultabb módja a hálózatok alkalmazása. Ennek során a kódok
között kialakítunk egy fogalomhálót, összekapcsolva a fogalmakat, melynél a gráf csomópontjai lesznek a kódok, a köztük lévő vektorok pedig a kapcsolatok. Meg lehet adni a
kapcsolat típusát is, ami lehet:
− Kapcsolatban van vele: A fogalom kapcsolatban van B fogalommal (például A fogalom: közoktatás; B fogalom: politika→ A fogalom kapcsolatban van a B fogalommal).
− Része: A fogalom része a B fogalomnak (a fogalmak közé elhelyezésre kerülő
vektoroknak iránya van, mely meghatározza a hierarchikus viszonyt, például A fogalom: tezaurusz B fogalom: deszkriptor, akkor a vektornak a B fogalomtól kell az
A fogalomhoz mutatnia).
− Oka: A fogalom oka a B fogalom. (például A fogalom: magatartási zavarok; B fogalom: hiperaktivitás → A oka B).
− Ellentmond: A fogalom ellentmond B fogalomnak (pl. a kódok legyen szerzők: A
szerző ellentmond B szerzőnek).
− Ez egy… : A fogalom egy B fogalom (például: A fogalom legyen egy alma, B fogalom a gyümölcs, akkor a kettő közé elhelyezhetjük az „ez egy” kapcsolatot).
− Névtelen kapcsolat
Tulajdonsága: A fogalom tulajdonsága a B fogalom (A fogalom: referátum B legyen: tömörség, B tulajdonsága az A-nak)
− és mi magunk is létrehozhatunk kapcsolattípusokat.
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20. kép

Az ATLAS/ti szoftver fogalomhálója

Lehetőség van a kódok megjeleníteni
– felsorolásszerűen,
– a hierarchiát szövegesen leíró módon.
Nézzük meg a gyakorlatban!
Ezen kívül a program lehetőséget ad arra, hogy folyamatosan külön ablakba írhassuk
megjegyzéseinket, melyek a szöveg olvasása közben jutnak eszünkbe, és ezeket szabad
megjegyzésekként eltárolja, a szövegrészektől függetlenül.
Mint említettem több dokumentumot is meg lehet nyitni, és lehetőség van ezeket együtt
kezelni. Készíthetünk statisztikákat, hogy egyes szavak vagy általunk megjelölt kódok
hányszor szerepelnek az egyes dokumentumokban külön-külön és összesen.
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21. kép

Atlas/ti szoftver felülete

Lehetőség van arra is, hogy a több dokumentumban megjelölt részeket egy lépésben
egy új dokumentumba exportálja a program, és a további vizsgálataink alapja ez az állomány legyen.
A szoftver előnyei közé tartozik, hogy széles skálájú formátum kezelésére alkalmas.
Tud fogadni HMTL és XML állományokat, sőt videó és hangállományokat is, viszont a
szöveges formátumok közül csak egyszerű szöveg (txt állományok) fogadásra képes.

NUDIST / NNIvo7196
Az Nnivo 7 az utódja a Nud/Ist szoftvernek, melynek utolsó 6-os verziója 2002-ben jelent meg, az Nnivo 7-et pedig 2006 márciusában adták ki.
Az ausztrál kutató cég szoftvere „Glaser–Strauss-féle „megalapozott elmélet” modelljét
követi… …az elmélet lényege a prekoncepciók minél nagyobb mérvű kiiktatása a tudományos kutatás folyamatából.”197 Ezt úgy valósítják meg, hogy a kutató a rendelkezésre álló
196

A NudIst honlapja [online]. [2007. 11. 14.] <http://www.qsrinternational.com/products_previousproducts_n6.aspx>
NNIVO honlapja [online]. [2007. 11. 14.] <http://www.qsrinternational.com/products_nvivo.aspx>
197
LEHOTA József: A marketinginformáció jelentősége, a piackutatás folyamata [online]. online tankönyv. –
2001. <http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b156/ch02s09s04s02.html>>
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szöveganyagból létrehozza az adott mintacsoportra jellemző nyelvi mintát, mely független
a szövegtől. A program egyszerre több ablakban jeleníti meg a szöveget, a hozzá készített
memokat és annotációkat, illetve a szövegfelépítését szemléltető dendogramot. Lehetőséget ad a munkafolyamat közbeni kategóriabővítésre (szabad kódolás), illetve az elkészített
kategóriáinkkal több szöveg elemzésére van lehetőség, találati arányai további elemzések
alapjául szolgálnak.
NUD/IST nagyon hasonló az Atlas-ti szoftverhez kevesebb interfésszel, de több előre
adott annotációs sémával rendelkezik.
Christine Barry198 részletes összehasonlítást ad a két szoftver működéséről, véleménye
szerint az Atlas/ti könnyebben tanulható, összetettebb kapcsolat-felépítéssel, hipertextstruktúrával rendelkezik és sokkal intuitívebb, mint a Nud/Ist, mely inkább szekvenciális,
lineáris struktúrájú.

2. ábra: NNIVO felülete

198

BARRY, Christine: Choosing Qualitative Data Analysis Software: Atlas/ti and Nudist Compared. In:
Sociological Research Online [online], vol. 3, no. 3. (1998). [2007. 11. 14.]
<http://ideas.repec.org/a/sro/srosro/1998-33-1.html>
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3. ábra: NNIVO találati oldala

MaxQDA199
A szoftver széles körű kódolási lehetőségekkel rendelkezik. Van saját kódrendszere,
melyet a felhasználó kiegészíthet egyéni kódokkal. A program szkenneli a szöveget, és
megjeleníti a kódokhoz tartozó szövegrészeket. Képes arra, hogy csak a szöveg egy adott
részét tekintse bemenetnek, például interjúk esetén a csak az adott alany válaszaira hajtsa
végre a kódolást. Az új verzió fő sajátossága a vizuális opciók bővítése, így a kódokat akár
különböző színekkel is jelölhetjük, a diagramjai pedig interaktívak, kattintásra az alapjául
szolgáló szövegrészre ugrik.

199

MAXQDA honlapja [online]. [2007. 11. 14.] <http://www.maxqda.com/index.php/maxqda>

104

REFERÁTUMKÉSZÍTÉS

22. kép

MaxQDA felülete

11.3.6 Hírelemző programok
A legfrissebb hírek elemzésére szakosodott kereskedelmi cégek a tartalomelemzés vívmányainak fontos felhasználói rétegét alkotják.200

KEDS / TABARI201
Ingyenesen használható nyílt forráskódú szoftver, mely az újságok szalagcímeiből szolgáltat információt. A KEDS program a Mac/Windows-s operációs rendszerekhez készült, a
TABARI pedig a Linux/Unix-s verzió.
A program automatikusan kódolja az angol nyelvű újságcikkeket politikai adatokká, a
Közel-Keletre, a Balkánra és Nyugat-Afrikára összpontosítva. A statisztikai adatok előrejelző modellként működnek, megjósolva a politikai változásokat.
200

Automated Content Analysis: Review of Recent Trends [online]. – In: Making sense of online textual
information and information management technologies, September 14, 2003. [2007. 11. 14.]
<http://www.kpraxis.com/archives/content_analysis/automated_content_analysis_review_of_recent_trends.html >
201
KEDS/TABARI honlapja [online]. [2007. 11. 14.] < http://web.ku.edu/~keds/software.dir/tabari.html >
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A készítők úgy gondolták, hogy a hangsúlytól kezdve a szavak megválasztásán át több
tényező is meghatározza a mondanivalót, ezért egy kidolgoztak egy sajátos kódrendszert,
mely feltárja a szöveg látens tartalmát.
Jelenleg szótáralappal működik, de a készítők tervezik a szótár leválasztását, hogy ne
csak a társadalomtudományi elemzéseket támogassák, hanem a nyelvészeti kutatásokhoz is
jól használható legyen a szoftverük.

23. kép

KEDS weboldala

Visual Text202
A Visual Text információ kiemelő rendszer és szövegelemző program, mely ingyenesen
letölthető. A TAIPrase modulja végzi a kivonatolást, mely az előre meghatározott információk alapján elemzi a szöveget. A rendszer hibátlanul kivonatolja, viszonyítja és szabványosítja a szövegben lévő információt. Például átalakít egy üzleti cikket strukturált üzleti
adatbázissá. A rendszer helyesen felismeri a neveket, helyszíneket, dátumokat és egyéb
elemi jellemzőit a rendszernek. A „summarization” opciója a szöveg tartalmának tömör
leírását adja vissza. Az előre megadott információk egy naprakész információbázisból
származnak. A szoftver ezenfelül indexelést, kategorizálást, szövegvisszakeresést, a talált
adatok összegzését, automatikus kódolást, a természetes nyelvű kérdések kezelését bizto202

VisualText honlapja [online]. [2007. 11. 14.] <http://www.textanalysis.com>
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sítja, ezenfelül a szöveget átalakítja XML vagy SQL formátumúvá. A cég úgy hirdeti magát, hogy a szövegelemzés alapjául szolgáló lexikon a beszélt nyelv 94%-át tartalmazza.

4. ábra: A VisualText felülete
Nézzünk meg, mely szoftverek állnak meg az adatelemzés kvantitatív szintjén, és melyek engednek szabad beavatkozást a kutatóknak, és valósítják meg a kvalitatív adatelemzés lehetőségét. A következő táblázat tartalmazza a fenti szoftvereket, valamint a piacon
jelenlévő jelentősebb tartalomelemző szoftverek listáját.203
11.3.7 Kvantitatív tartalomelemző szoftverek
Szoftver neve
CATPAC
CHILDES
CoAn
Concordance
Diction
DIMAP
General Inquirer
HAMLET

203

Elérhetősége
http://www.galileoco.com/
http://childes.psy.cmu.edu/
http://www.coan.de/
http://www.concordancesoftware.co.uk/
http://www.dictionsoftware.com/
http://www.clres.com/
http://www.wjh.harvard.edu/~inquirer/
http://www.apb.cwc.net/homepage.htm

Gyűjtőoldalak felhasználásával: Software for content analysis: Links to external sites [online]
<http://bama.ua.edu/~wevans/content/csoftware/software_menu.html> HILL, Karl: G. School of Social
Work Doctoral Program [online].
<http://courses.washington.edu/socw580/contentsoftware.shtml>
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Elérhetősége

Szoftver neve
Intext
Lexa
LIWC
MCCA
Metamorph
PCAD
Profiler Plus
PROTAN
SALT
SATO
SPSS Text Analysis for Surveys
SWIFT
TABARI / KEDS
TACT
TAPoRware
PolyAnalyst
TextQuest
TEXTPACK
TextQuest
T-LAB
VBPro
Verbastat
StatPac
VisualText
WebLyzard
WinATA
WordCruncher
WordSmith
WordStat

http://www.intext.de/
http://nora.hd.uib.no/lexainf.html
http://www.liwc.net/
http://www.clres.com/cata/
http://www.thunderstone.com/texis/site/pages
http://www.gb-software.com/pcad2000.htm
http://www.socialscienceautomation.com/
http://www.psor.ucl.ac.be/protan/protanae.html
http://www.saltsoftware.com/salt/
http://www.ling.uqam.ca/sato/demos/index.html
http://www.spss.com/textanalysis%5Fsurveys/
http://www.swiftsoftware.com/
http://www.ku.edu/˜keds/
http://www.chass.utoronto.ca/tact/index.html
http://cheiron.mcmaster.ca/~taporware/
http://www.megaputer.com/polyanalyst.php
http://www.textquest.de/eindex.html
http://www.gesis.org/en/software/textpack/index.htm
http://www.textquest.de/tqe.htm
http://www.tlab.it/default.php
http://www.yoshikoder.org/vbpro.html
http://www.spss.com/de/verbastat/
http://www.statpac.com/content-analysis.htm
http://www.textanalysis.com/Products/products.html
http://www.weblyzard.com/
http://www-users.aston.ac.uk/~roepj/guide/guide.htm
http://www.wordcruncher.com/
http://www.lexically.net/wordsmith/
http://www.provalisresearch.com/wordstat/Wordstat.html

11.3.8 Kvalitatív tartalomelemző szoftverek
Szoftver neve
AQUAD
ATLAS.ti
CAQDAS
CDC EZ-Text
Code-A-Text
CodeRead
ETHNO
Ethnograph
HyperRESEARCH
HyperSoft
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Elérhetősége
http://www.aquad.de/eng/index.html
http://www.atlasti.com/index.html
http://caqdas.soc.surrey.ac.uk/
http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/software/eztext/index.htm
http://www.code-a-text.co.uk/index.htm
http://perrin.socsci.unc.edu/CodeRead/
http://ezinfo.ucs.indiana.edu/~heise/Download.html#SECTION2
http://qualisresearch.com/
http://www.researchware.com/
http://www.hypersoft.com/
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Elérhetősége

Szoftver neve
Kwalitan
MAXqda
NUDIST
NVivo
Qualifiers
Qualrus
Storyspace
TAMS Analyzer

http://www.kwalitan.net/engels/index.html
http://www.maxqda.com/index.php/maxqda
http://www.qsrinternational.com/products_previousproducts_n6.aspx
http://www.qsrinternational.com/products_nvivo.aspx
http://hisii.hawaii.edu/qualifiers/qualifiers.html
http://www.ideaworks.com/qualrus/index.html
http://www.eastgate.com/storyspace/index.html
http://tamsys.sourceforge.net/

11.4 ÖSSZEFOGLALÁS
Látható, hogy az angol nyelvű programok listája rendkívül bőséges. A szótár alapú
szoftverek rendkívül sikeresek, de ha a tudományterület nem rendelkezik jól megszerkesztett és aktuális szótárral, akkor a többi közül kell választanunk. A többi szoftver a szöveg
elemzését úgy valósítja meg, hogy szóstatisztikai listákat készít, illetve a szövegkörnyezeteket próbálja elemezni. A kódalapú elemző programok az emberi fogalomhierarchiát
igyekszenek követni, és ezáltal a szövegelemzést más alapokra helyezni. Mint látható a
kínálat – angol nyelven – bőséges, ezért érdemes többet ismerni közülük, illetve ha nem
angol nyelvű szövegekkel dolgozunk, akkor is érdemes a listához fordulni, mert a leckében
több programnál is láthatjuk milyen szövegeknél vehetjük hasznát.

11.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

Soroljon fel szótár alapú szoftvereket!
Soroljon fel tezauruszokra épülő szoftvereket!
Soroljon fel szövegvisszakereső szoftvereket!
Soroljon fel kódoló és kódvisszakereső programokat!
Soroljon fel hírelemző szoftvereket!
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12.ÖSSZEFOGLALÁS
12.1 A KURZUSBAN KITŰZÖTT CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA
A kurzus célja a tartalomelemzés módszereinek megismertetése. Ezek a módszerek
használatosak a referátumkészítésben. A cél eléréséhez szükséges a tudás gyakorlatba történő átültetése, és minél több mű referátumának elkészítése, illetve a tudásunk folyamatos
fejlesztése.
12.2 TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁS
Az első részben a tartalomelemzés módszereinek kialakulását és a tartalomelemzés folyamatát tekintjük át. A második részben a referátumkészítésről van szó. Mindkét rész
elméleti és gyakorlati jellegű leckéket tartalmaz.

12.3 A TANANYAGBAN TANULTAK RÉSZLETES ÖSSZEFOGLALÁSA
12.3.1 Referátum szerepe a könyvtári tájékoztatásban
A referátumkészítéshez elengedhetetlen, hogy ismerjük a referátum szerepét a
könyvtári munkafolyamatban. Ezért az első lecke bemutatja a könyvtári tájékoztatás eszközeit, melyek közül a témához különösen fontos ismerni az analitikus másodlagos információforrásokat, mégpedig a referátumnál szűkebb információtartalmú címleírásokat, címfordításokat, valamint annotációk jelentését, természetesen magát referátumot, illetve a
nála bővebb információtartalmú tömörítvényeket. A referátumok gyakorlati hasznosítását a
szintetikus másodlagos információforrások is képviselik, melyek közül a bibliográfiák
ritkán tartalmaznak referátumot, de a szemlék, szemletanulmányok, és referáló lapok alapjait képezik.
12.3.2 Alap- és nyelvészeti fogalmak
A második lecke a kurzus elméleti megalapozásául szolgál. Fogalmi szinten helyezi
el a referátum a szöveg fogalmához képest, majd összefoglalja az egyes típusait. A referátumok típusai a lecke legfontosabb részét képezik, mivel ismeretük elengedhetetlen a végső cél: a referátum készítésének eléréséhez. A lecke bemutatja a kapcsolódó fogalmak
közül a kivonat fogalmát, melyet nagyon sok esetben összetévesztenek a referátum fogalmával, ezért is fontos hogy tisztában legyünk a két fogalom közti különbséggel.
A lecke két részre osztható. A második feléből mindenki egy kis ízelítőt kap a nyelvészet fogalomvilágából. A bemutatásra kerülő meghatározások akkor válnak igazán fontossá, ha az automatizálás területén szeretnénk szakértővé válni és tudásunkat a fejlesztések
során kamatoztatni.
12.3.3 Referátumkészítés szabványai, ajánlásai
A téma fontos követelménye, hogy ismerjük a referátumkészítésre vonatkozó szabványokat. Bár érvényben lévő magyar szabvány nem létezik, de a hosszú ideig használt MSZ
3436:1987 A dokumentumok referátumai és annotációi elnevezésű szabványt mindenképp
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érdemes áttekinteni. A referálás gyakorlatának elősegítése céljából a lecke bemutatja az
amerikai ANSI/NISO Z39-1995 nemzetközi szabványt és a DIN 1426-es német szabványt
is.
A szabványok gyakorlati megkövetései, illetve a problémás területek részletes elemzései nagyon jól használhatók a gyakorlati munka során, remélhetőleg a lecke olvasói is érzékelték ezt.
12.3.4 Referátumszolgáltató adatbázisok működési elve.
Referátumkészítési gyakorlat
A lecke bemutatta, hogy a referátumszolgáltatóknak működésük során milyen lehetőségeik vannak a referátumok előállításában. Fontos, kiemelni, hogy a referátumkészítés
eredményét nagymértékben meghatározza a referátumkészítő személye, illetve hogy a
munka nem rutin feladat, minden egyes referátum különbözik az előzőtől. Az eredeti mű
megértése, (esetleg lefordítása), a lényegének kiemelése, vagyis komoly készségeket vár el
a referátum készítőjétől, a végső termék megírásához pedig szükség van tanulmányok írása
során szerzett tapasztalatokra. A referátumszolgáltató adatbázisokon kívül megismerhetjük, milyen referáló lapok és referátum megjelenési lehetőségek léteznek elsősorban a
könyvtár informatika területén. A leckében gyakorlati tanácsok is találhatók a referátum
elkészítéséhez, melyeknek remélhetőleg mindenki hasznát vette.
12.3.5 Tartalomelemzés fogalma, típusai
A referátumkészítés folyamata után a kurzus a tartalomelemzés területére kalauzolt
mindenkit. Az első leckéből megismerhettük a tartalomelemzés fogalmának kialakulását.
Remélhetőleg a lecke végére mindenki képessé vált összefoglalni a tartalomelemzés fogalmi kialakulásának főbb állomásait illetve felvázolni a típusait. Ha önálló kutatást végzünk – még ha nem is tartalomelemzés – akkor is hasznos ismerni a tartalomelemzés kutatási jellemzőit, ezen témakör művelőinek pedig be is kell tartaniuk ezen követelményeket.
12.3.6 A tartalomelemzés története
Mint minden tudománynak a tartalomelemzésnek is van története. A svédországi
zsoltáros könyv perétől induló történet megismertetése volt a lecke célja, ami érdekes sajtókutatásokkal folytatódott és a második világháború alatt propagandaelemzés is tükrözi
milyen sok területen kapcsolódik össze a tudomány a politikával. A saját berkeken belül
végzett rádió és televízió kutatások után megjelentek a különböző tudományágak, melyek
sorra ismerték fel a tartalomelemzésben rejlő lehetőségeket és a kutatásokat olyan szintre
fejlesztették, hogy a korábbi kvantitatív tartalomelemzés kvalitatív tartalomelemzéssé fejlődött. A lecke fontos része volt a számítógépes tartalomelemzés kialakulásának története,
melynek Magyarországi vonatkozásai remélhetőleg ösztönzően hatnak az olvasóra. Ha
érdeklődik a tudományterület iránt, Magyarországon is több kutatóhely létezik, melyek
hasznosíthatják munkáját.
12.3.7 A tartalomelemzés folyamata
Ha elismert, szakmailag helytálló kutatást szeretnénk végigvinni, nemcsak a szakmai
következtetésekre kell figyelni. Ha nem tartjuk be a lépéseket, az első adatkészítéssel in111
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dulva, majd ezután az egység meghatározásával, a helyes mintavétel használatával, illetve
a megfelelő adatrögzítéssel, melyet az adatredukció követ, akkor nem lesznek helyesek és
helytállóak a következtetéseink és elemzéseink. A folyamat ismerete mindenki számára
szükséges követelmény.
12.3.8 A szöveg vizsgálatának aspektusai. Statisztikai módszerek
Ha a tartalomelemzés az eddig a leckéig tartó bemutatása nem keltette fel az érdeklődést, ebben a leckében mindenki megtalálhatja azt a gyakorlati rész, mely felkelti az érdeklődését. A leckét elolvasva láthatjuk, mennyire széleskörűen lehet alkalmazni a tartalomelemzést, és használatával felállítani a jövőre vonatkozó prognózisokat, elemezni az
anyagokat a megjelenési körülményeik vagy a forrásaik alapján, de a kapott eredményeket
egy normához viszonyítva, egy normával összevetve is elemezhetjük.
A tartalomelemzés automatizálásához meg kell ismerni a statisztikai vizsgálatok módszereit, melyek között a klaszterezés, a kontextuális osztályozás, a gyakoriságvizsgálatok
szerepelnek az automatizálási folyamatokban, de a statisztikai vizsgálatok ennél szélesebb
körűek, így a lecke bemutatja még az asszociációk és kereszttáblázatok szerepét, az imázs,
portré, és diszkriminációs elemzést, valamint a kontingenciaelemzést. A leírásban szereplő
példák próbálták a megértést elősegíteni és a téma iránti elszántságot felkelteni.

12.3.9 Gyakorisági szótárak
A magyarországi gyakorisági szótárak bemutatása az olvasó műveltségét hivatott fejleszteni, azon túlmenően, hogy a referátumkészítés automatizálása nagy segítségre számíthat a szótárépítés fejlődésétől. Érdemes a bemutatott szótárak közül minél többet fel keresni, és megtekinteni, vagy ennek hiányában nagyon alaposan elolvasni a lecke anyagát.

12.3.10 Számítógépes tartalomelemző szoftverek
Az utolsó lecke gyakorlatba önti az eddig tanultakat, és bemutat számos kvantitatív, illetve kvalitatív tartalomelemző szoftvert. Ha sikerült mindenkinek kipróbálni ezeket, akkor
elérte a lecke a célját, ha pedig ezen felül sikerül saját kutatások során felhasználni bármelyik szoftvert, akkor tényleg nem volt hiába való hozzákezdeni a félév anyagához.

12.4 ZÁRÁS
A kurzus során törekedtem egyensúlyt kiépíteni a gyakorlati és elméleti megközelítések
között, hogy szakmailag nagyon felkészült hallgatóként végezzen mindenki a tárggyal.
Remélem hamarosan megjelennek a referáló folyóiratok rovataiban a végzett hallgatóink
neve referátumkészítőként, és tényleg sikerül hasznosítani a félév során elsajátított ismereteket.
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