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Az OSZK tezaurusz/
Köztezaurusz állapotáról

egy munkaértekezlet
alapján

Az egyetemes magyar nyelvû OSZK tezaurusz/
Köztezaurusz1 1992 és 2000 között készült az
addig megjelent magyar tezauruszok és tárgy-
szójegyzékek figyelembevételével2. Induló lexi-
kai állományának kialakításához felhasználtak
számos bevált, géppel olvasható hordozón hoz-
záférhetõ tezauruszt (OSZKÁR tezaurusz,
Taxaurusz, Videotezaurusz, Oktatási intézmé-
nyek tezaurusza, Szakma tezaurusz, Igazgatási
tezaurusz, különféle web-tezauruszok stb.).

A tezaurusz kezdeti nyers, majd 1.0 változa-
tát 1999-tõl használták közmûvelõdési könyvtá-
rakban próbaosztályozásra. Ez idõ alatt több
közmûvelõdési könyvtár szakembereinek közre-
mûködésével munkaüléseken dolgoztak bõvíté-
sén, továbbá az alkalmazási szabályzat és az
osztályozási példatár tökéletesítésén. A 16 ezer
lexikai egységgel indult állomány ennek során
kb. 23 500 lexikai egységre gyarapodott. 2000
elejétõl a tezaurusz 2.0 változatát a részt vevõ
könyvtárakban professzionálisan használták osz-
tályozásra.

A tezaurusz 3.0 változata 2002. december 31-
én zárult, 35 575 integrált lexikai egységet tar-
talmaz. A lexikai egységek egy részéhez mint
mutatószavakhoz már kapcsolódnak a releváns
ETO-kiadás jelzetei. Az új tezaurusz Relex teza-
uruszkezelõ programmal3 használható mdb-válto-
zata ezen túlmenõen tartalmazza az ETO új ma-
gyar kiadásának jelzeteit is magyarázatokkal és a
jelzetekre utaló többi mutatószóval. Ez utóbbiak
egy része még nincs integrálva a tezaurusz sze-
mantikai szerkezetébe, de a nyár végéig elkészül.

A lexikai egységek az MSZ 3718 szabvány
szerinti relációkkal kapcsolódnak egymáshoz.
Jelentésüket adott esetben a tartalmukra vonat-
kozó általános megjegyzések, használatukat al-
kalmazási megjegyzések, eredetüket olykor for-
rásadatok egészítik ki.

A tezaurusz központi karbantartása jelenleg a
Relex tezauruszkezelõ programmal folyik. Min-
den regisztrált részt vevõ könyvtár javasolhat
módosítást, új lexikai egységek felvételét és tör-
lést, az ehhez alkalmas együttmûködõ karban-
tartási és fejlesztési felület a Kaposvári Megyei
Könyvtár honlapján található. A karbantartási
döntéseket mindenki megismerheti, a hozzáférés
ehhez a felületen nincs korlátozva.

A Relexszel kezelt tezaurusz aktualizált vál-
tozata az OSZK, illetve a kaposvári megyei
könyvtár honlapjáról tölthetõ le, kérésre a re-
gisztrált könyvtárak közvetlenül a karbantartótól
is megkaphatják a tezaurusz mdb állományát. A
tezaurusz 3.0 változata a Magyar Elektronikus
Könyvtár honlapján érhetõ el HTML-, illetõleg
letölthetõ formában (ez az állomány jelenleg
nincs aktualizálva)4.

A tezaurusz kialakítója és a jelenlegi karban-
tartást végzõ Ungváry Rudolf kezdettõl fogva arra
törekedett, hogy ennek a folyton változó szelle-
mi kincsnek a gondozását intézményesítsék, s
erre a feladatra a Könyvtári Intézetet látta legin-
kább alkalmasnak. Ennek megvalósulását szol-
gálta az „OSZK-tezaurusz/Köztaurusz jelene és
jövõje” tárgyú,  június 29-én, a Könyvtári Intézet-
be összehívott munkaértekezlet, amelyre a tezau-
ruszt használó, illetve a fejlesztésében is részt vevõ
könyvtárak képviselõi kaptak meghívást.

Ungváry Rudolf itt is hangsúlyozta: nagyon
fontos, hogy a nagy szellemi értéket képviselõ
tezaurusz kezelése, karbantartása, szolgáltatá-
sa biztonságos, intézményi háttérben történjék,
ezért kérte a Könyvtári Intézet igazgatóját, az
intézmény vállalja el ezt a feladatot. Minde-
nekelõtt ennek a biztonságnak a megteremtése
az elsõdleges, késõbb fejlesztésekre is igény,
esetleg szükség lehet. Az eddigi tapasztalatok
nyomán máris látszik: szükségessé vált a teza-
urusz revíziója, aminek során a szakterületi
„képviseletet” (azt, hogy az egyes szakterüle-
teken mennyire kielégítõen szerepelnek a te-
zauruszban a kifejezések) is át kell tekinteni s
az egyenetlenségeket kiszûrni. Résztezauruszo-
kat is létre kell majd hozni a nagyon belül,
hogy a tezaurusz felhasználói saját maguknak
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könnyebben válogathassák ki az állományo-
kat. A tezaurusz jelenlegi aktualizált állomá-
nya  több mint 42 ezer lexikai egységet és 54
ezer ETO-jelzetet tartalmaz. Az ezt kiegészí-
tõ, a földrajzi neveket tartalmazó Geotauruszban
ugyancsak több mint 42 ezer földrajzinév-lexi-
kai egység szerepel, a két tezaurusz tehát együt-
tesen (az átfedéseket és az ETO-jelzeteket és mu-
tatószavakat leszámítva) kb. 70 ezer lexikai egy-
séget tartalmaz. Csak megjegyezzük, hogy a
Kongresszusi Könyvtár angol nyelvû egyetemes
tezauruszának jelenlegi lexikai állománya kb. 100
ezer (1995-ben még csak 20 ezer volt). A teza-
urusz kezelõfelülete jelenleg az MS Access ala-
pú Relex, a központi karbantartást ezzel végzik.

Rá kell arra is mutatni, hogy a tezauruszok
teljes körû, felhasználóbarát professzionális ke-
zelésére az integrált könyvtári rendszerek még
egy ideig nem lesznek felkészítve (még azok
sincsenek rá felkészítve, melyek egyébként a ke-
reséshez és osztályozáshoz a tezauruszt képesek
felkínálni), s ezért a központi karbantartásra, de
még az alkalmazó könyvtárakon belül is a gyors
kezelésre a Relex tezauruszkezelõ programra
szükség lesz. A Relex jelenlegi korlátai miatt a
jövõben törekedni kell új program kidolgoztatá-
sára. Ezzel kapcsolatban Bánki Zsolt a követke-
zõ feltételeket szabta:

– legyen hálózatban használható,
– egy etalonnak tekintett, a hálózaton min-

den regisztrált felhasználó által elérhetõ tezau-
ruszt kezel, és megengedi számukra a módosítá-
sok felvételét, amelyek (természetesen) kontroll-
szerkesztés után válnak véglegessé (esetleg „el-
utasítottá”),

– tezauruszelemzõ modullal kell kiegészíte-
ni a relációk ellenõrzésére.

A tezaurusz fejlesztése a jövõben is csak team-
munkában, intézményesített háttérrel és koordi-
nációval oldható meg.

A meglévõ, még nem integrált résztezauru-
szok besorolása a szakterületekhez 60-70%-ban
automatikus lehet az ETO alapján, más részük
csak kézi munkával építhetõ be. Ez és a prog-
ramfejlesztés bizony pénzbe kerül, a források
megszerzése is a gondozást vállaló Könyvtári In-
tézetre vár.

Czinkné Bükkösdi Valéria a karbantartási és
fejlesztési felületetnek5 webhelyet adó kaposvári
megyei könyvtár képviseletében annak a véle-
ményének adott hangot, hogy a tezaurusz közzé-

tételekor, 2000-ben a könyvtárak azért nem kezd-
ték alkalmazni a tezauruszt, mert az integrált
rendszerek néhány kivételtõl (pl. Huntéka,
Textlib, Aleph) eltekintve nem kezelnek tezau-
ruszt. A könyvtárosok egy részében a tezaurusszal
szembeni idegenkedés is érzékelhetõ, ennek felol-
dására akkreditált tanfolyamokkal is támogatni kel-
lene a tezaurusz alapú tartalmi feltárást!

Gáncsné Nagy Erzsébet beszámolt arról, hogy
könyvtárukban az osztályozási munkához, a leg-
találóbb osztályozási fogalom megállapításához
magát a Relexszel kezelt tezauruszt használják,
mert a Relexen keresztül sokkal egyszerûbb és
könnyebb a tezauruszban keresni és navigálni6.
A Relex-tezauruszában megtalált kifejezést ezt
követõen a könyvtári rendszer katalogizáló mo-
duljában kikeresik és hozzákapcsolják az osztá-
lyozandó dokumentumhoz. Ezt a gyakorlatot
követik egyébként szinte az összes olyan könyv-
tárban (az Akadémiai Könyvtárban, a közmûve-
lõdési könyvtárakban és magában az OSZK-ban
is), ahol a tezauruszt alkalmazzák.

Sándor Tibor a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár képviseletében bejelentette, hogy több száz
szavas gyûjteményt adnak át a tezaurusznak (pl.
a szociológiai és zenei kifejezéseket, a zenei rész-
legük és a Budapest Gyûjtemény gyûjtésébõl).
Hangsúlyozta: a tezaurusz karbantartásának, fej-
lesztésének intézményesülése fontos lépés, és se-
gítséget adhat az integrált rendszereket fejlesztõ
informatikusok meggyõzéséhez annak érdekében,
hogy a tezaruszkezelést rendszereikben megoldják.

Rácz Ágnes gyûjteményfejlesztési és feldol-
gozási igazgató elmondta: az OSZK-nak is van
zenei szógyûjteménye, ennek és a többi szakte-
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rületi szógyûjteménynek a beépítésében össze-
hangoltságra van szükség. Az OSZK ezt úgy
oldja meg, hogy az összes szakterület ilyen jellegû
igényét, javaslatát egy munkatárs gyûjti össze.

Cserbák András az MTA-ban négy éve hasz-
nált Aleph és a Relexszel kezelt Köztaurusz
együttes használatának gyakorlatáról számolt be.
Megemlítette, hogy talán erõs közmûvelõdési jel-
lege miatt is alkalmazzák kevéssé szakkönyvtárak
a tezauruszt, remélhetõen a közeljövõben várható
bõvítések ezen érezhetõen segíteni fognak.

Bartos Éva bejelentette, hogy a Könyvtári
Intézet Fejõs Lászlót, az ETO-kiadás7 koordiná-
torát bízta meg a tezaurusz gondozásával és az
ezzel kapcsolatos összes teendõ ellátásával.
Értelemszerûen a tezauruszhoz kötõdõ infor-
mációk is az intézet internetes oldalára kerül-
nek majd át.

Fejõs László–Ungváry Rudolf
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„Az úgy volt…”
Janikovszky Éva meseíró

pályázat 2004–2005
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár ez ideig két
alkalommal hirdette meg a népszerû írónõ nevé-
vel fémjelzett meseíró pályázatot, amelynek cél-
ja egyrészt tisztelgés az írónõ munkássága elõtt,
másrészt a gyerekek alkotótevékenységének ösz-
tönzése, készségeik fejlesztése, irodalomszerete-
tük növelése.

A pályázat szervezõi két kategóriában várták
a 6–10 éves gyerekek és 11–16 éves fiatalok
írásait, akiknek az irodalom felé való fordulását
ezzel is támogatni, az írás-olvasás iránti igényü-
ket növelni szerették volna. Az eredeti szándék
szerint az elsõ pályázati kiírás budapesti diákok-
nak, míg a második a budapestieken kívül négy
határon túli magyar település diákjainak is szólt.
Az érdeklõdés azonban olyan mértékû volt más
városokból és településekrõl mind a határokon
belül, mind kívül, hogy ettõl a pályázati megkö-
téstõl el kellett tekinteni.

A legfeljebb öt gépelt oldalnyi beküldött pá-
lyamûvek bármilyen témájúak lehettek, mûfaji
megkötés vagy korlátozás nélkül. A postai úton
beérkezõ pályázatokat a Központi Könyvtár cí-
mére küldték be a versenyben részt vevõk. A
pályázatok elkészítésére hat hét állt rendelkezés-
re a meghirdetéstõl a beadási határidõig.

A pályázat meghirdetésére sajtótájékoztatón
került sor. A kiírás népszerûsítésére négyszínnyo-
mású plakát és szórólap készült, amely a Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár tagkönyvtáraiba és
azokon keresztül az egyes kerületi iskolákhoz,
oktatási és kulturális intézményekhez jutott el.
A fõvárosi mozik elõcsarnokában felállított ki-
vetítõkön keresztül hat héten át naponta több al-
kalommal vetítették a felhívást. Különbözõ rádi-
ók és tévécsatornák mûsoraikban foglalkoztak a
pályázattal beszélgetések és riportok során.

A beérkezett írásokat könyvtárosokból álló
elõzsûri bírálta el és juttatta el a kiválasztottakat a
szakmai zsûri tagjaihoz. A szakmai zsûri tagjai
2004-ben Tóth Krisztina, Nógrádi Gábor, 2005-
ben Tóth Krisztina és Rigó Béla, a gyerekek köré-
ben már ismert és népszerû szerzõk voltak. Az õ
véleményezésük és ítéletük alapján született dön-
tés a díjak odaítélésérõl.


