
- 23

7/ilkens, £*:
KCSPOMTI KATALÓGUS l y u q ú r t y á k k a l

/Példa a lyukkúrtya-tachnika alkalmazására a közművelődési
könyvtárakban.-/

A könyvtári központoknak ás a a^gvárosi könyvtárak központi ügy
kezelési igazgatóságainak központi katalógusokra van szükségük, hogy 
segítségükkel meg tudják állapítani a könyvtárhálózatukhoz tartozó 
könyvtárak könyvállományát. Hűdig két központi katalógus-forma alakult 
ki*

A könyvtári központokban használatos egyik megoldás szerint az 
egyea könyvtárak cédulakatalóguasin&k másodpéldányait helyezik egymás 
mellé, s a cédulákat tetü-, vagy azsícrendbe osztják be* Ennek az el
járásmódnak az az előnye, hogy segítségével az egyes könyvtárak könyv- 
állományát könnyen meg lehet állapítani, mert mindössze az illető • 
könyvtár katalógusárak másodpéldányait kell átnézni* Ezek az egymás 
mellé sorakoztatott másodpéldányok azonban sok helyet igényelnek* Elő
állításukhoz és folyamatos kiegészítésükhöz is rendkívül sok kártyára 
van azük8ég*

A központi katalógua második fajtája olyan kartotékcéduIákból áll, 
melyeknek mindegyike egy-egy - a könyvtárhálózat könyvállományában meg
lévő - könyv óimét tünteti fel. Ezeken a kártyákon a oialeirás számára 
fenntartott rész alatt számozott mezőkkel ellátott táblázat van* Min
den egyes mező az ugyanilyen számmal ellátott könyvtárak egyikét je
lenti. Ka tehut egy könyvet ez jí-val és ]>-vel jelölt könyvtárak állo
mányéba helyeznek el, ckkcr az a ée £ mezők megfelelő jelölést /jel
ző tét,illetve a beszerzés fc-ltét/ nyeraoA. A kártyákat betűrendben ren
dezik ol. Az ilyenfajt központi katalógus a másodpéldány-katalógushoz 
viszonyítva kevés teret foglal el és kevés anyagot igényel* Segítségé
vel azonnal megtudhatjuk, hogy milyen könyvekből áll az illető könyv
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térhálósai könyvállománya éc hegy ct?ily könyvtárakban található meg ez 
vagy az e. munka, Viszont e.ss asm tűnik ki bslőlo, hogy ni az egye© 
könyvtárak könyvállománya.

föltehető mármost a  kérdés, letet-e ©lyas központi katalógusfaj- 
tát kialakítani, amely egyesíti magában as addigi fajták ©lányait e 
kiküszöböli hátrányaikat. Ez a kérdés & lyukkártyák alkalmazása utján 
oldható mag.
A lyukkártya-katalsgua

A lyukkártya-katúlőgus falállitáedhoz a következő kellékek aruk- 
ségesek: 1/ lyukkártyák, 2/ ©gy vagy több szelektáló láda, 3/ néhány 
szelektáló tti,

1/ A lyokkártyák. /l.ábra/, melyeket külön a mi használatunkra 
alakítottak ki a reüdsburgi könyvtári központban, Dili A 5 alakúak. 
Hárem r é s z b ő l  állnak: a/ a szöveg felvételére szolgál' rísz, b/ a 
lyukpárok mezője és ó/ a vezetőnyilások.
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8. LcpheVe : A :A

a/ A szövegrész a lyukkártya baloldali, f e l s ő  sarkában található, 
s a címleírást, a könyvtári hálózati jelzetet ás a könyvtárosoport-szá
mát öleli fel, A címleírásra szolgáló rész olyan méretű, hogy a címle
írás akár adráma utján nyomtatható, akár g é p e lh e tő . A könyvtárhálózati 
jelzetet gumibélyegsővel nyomjuk a kártya baloldalára. A könyvtárcsoport 
számát ia gumibélyegzővsl nyomjak rá. Ennek szerepéről az alábbiakban 
részletesebben fogunk szólni.



b/ A kártya felületének fő részét a lyukpárok töltik ki* Szak 
2-2 olyan lyukból állnak* amelyek agyoástól 2,5 o® távolságnyira van
nak és a kártya felső szegélyével párhuzamosan futnak* öt lyukpár- 
sort alkotnak; számozásuk 0-tól 52-ig terjed* Mindegyik szám a könyv
tárhálózat egy-egy, azonos számmal ellátott könyvtárára utal* Mivel 
53 lyukpárnál többet a kártyán nem tudunk elhelyezni, egy kártyán 
csak ennyi könyvtár tüntethető fel* Mennyiben a könyvtárhálózat 55 
könyvtárnál több könyvtárból áll, akkor tcbb kartotékot kell ké8Zite- 
nünk; - ezek közül ap első az 1-49*» a másik az 50-99 számú könyvtá
rak. jelzésére szolgál, stb*

Hogy valamely kártyáról mindjárt az első pillanatban megállapít
hassuk, hogy melyik kartotékból való, a következő jelöléseket alkal
mazzuk* Mind a 0-49*, mind pedig az 50-99*számu csoportba tartozó 
könyvtárak kártyáinak azine fehér* Az 50-99*számu könyvtárcsoport kár
tyáit azonban a felső szegély közepén rovátkával látjuk el* Az illető 
könyvtárésöpört első számát, tehát a 0-t, illetve az 50-et, mint 
"könyvtárcsoport-számot" a kártya bal szegélyére bélyegezzük* Ugyan
ezen eljárás szerint a szükségletnek megfelelően másszlnü kártyákat 
alkalmazunk a 100-149*, 150-199*, stb* könyvtájroeoportok jelöléeére 
és egymástól való megkülönböztetésére*

e/ A v-eze tő nyílások a kártya felső Se als.ó szegélyén találhatók. 
Szerepűkről a későbbiek során részletesebben fogunk szólni*

2/ A szelektáló láda /2*ábra/ nagysága 22 x 15 x 23 cm* Részei: 
alaplap, elülső-, és hátsófal, jobboldali oldalfal; baloldalt és fel
felé tehát nyitott* Az elülső és a hátsó falat egy^egy lyukkártya bo
rítja; ezek az oldalak úgy vannak átlyukgatva, hogy a lyukpárok bal
oldali lyukai, a vezetőnyílások és a "rögzitő-lyuk® nyitottak* A "rög- 
zitő-lyuk® az utolsó lyukpár-sorban az utolsó lyuk; A falak teljesen 
sima anyagból készülnek*

3/ A szelektáló tűk /3*ábra/ 30 cm hosszú acéldrőtból készülnek*
A könnyebb kezelhetőség végett végükön fafogóval vannak ellátva* Mind
egyik tűhöz egy-egy gumi dugó is tartozik; ezt a tü másik végére le
het ráhúzni*
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A katalógus kazaléba

1/ A lyukkártyák kezelési módja. A lyukkártyákra rávezetett szö
vegről már tártáét a fentebbiek során smlitős. Abban az esetben, ha 
valamely lyukkártyán szereplő könyv pl# a könyvtári hálózat 3-as és 
12-es számmal jelölt könyvtárába karül, akkor a 3~as ás i2-ea számmal 
jelölt lyukpárok lyukait egymással egybekötik olymódon, hogy a kártyán 
a lyukak közötti részt hasltóvae segítségével kivágják és eltávolítják. 
Ilyaódon a 3-as és 12-es Xyukpárokból a 3»aa és l2~es nyílások kelet
keznek. Abban az esetben, ha ugyanezt a munkát később más könyvtárak 
állományába, mondjuk aa 1-as és 19-ea számú könyvtárba Is íelvesslk, 
akkor ismét a megfelelő lyukpérokat alakítják át nyilasokká,

2/ A kártyák tárolása és rendezése# A kártyákból kartotékot állí
tanak: össze. Az első kartotók űzőket a lyukkártyákak tartalmazza, 
amelyek az 1-49.számú könyvtárak lyukpárait, illetve nyilasait tünte
tik fel A második kartoték azokból a kártyákból áll, nmolysk a *
50-99* számú könyvtárak lyukpárait tartalmazzák, stb. A kártyák betű-,
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vagy szakrendbe oszthatók. Ki a szakrendszer szerinti besorolás mellett 
döntöttünk*

3/ Egy meghatározott könyvtár könyvelnek kiszelektíláea. Ha azt 
akarjuk pl. megtudni, hogy milyen életrajzok találkátok a 19-eo számú 
könyvtárban, akkor abból a kartotékból, amely az l-49>számu könyvtárak 
lyukpárait feltüntető kártyákat tartalmazza, kiemeljük az "életrajzok" 
szakcsoportba tartozó kártyacsomót 8 behelyezzük a szelektáló ládába.' 
Ha ez a csoport olyan nagy, hogy nem fér bele a ládába, akkor meg 
kell osztani. A kártyacsoportot nem szabad a szelektáló ládába bele* 
szorítani, hanem elegendő játékot kell biztosítani a kártyák számára. 
Mihelyt az a kúrtyacsopcrt, amelyből a 19-es számú könyvtárban lévő 
müveket ki akarjuk szelektálni, belekerült a szelektáló ládába, sze* 
lektáló tüt szúrunk át a láda elülső falán, a kártyacsoporton és a 
szelektáló láda hátsó falán. Sgy-3gy szelektáló tüt helyezünk továbbá 
a két vezetőnyilásba és egy harmadikat a 19-es számú lyukba. Ennek 
megtörténtével a szelektáló tűknek a szelektáló láda hátsó falából 
kiálló hegyére gumidugókat erősítünk.

Most jobb kézzel a szelektáló láda mellső, balkézzel pedig hát* 
só falát megfogva, a ládát felemeljük, lefelé billentjük s erősen 
megrázzuk. 1 ár c rázás alkalmával a láda baloldali, nyitott oldala 
lefelé néz, a kártyák mégsem esnek ki belőle, mivel a szelektáló tü* 
kön függve marodnak. Mindazok a kártyák azonban, amelyeken a 19-es 
lyukpárt nyílássá alakították át, a rázás következtében a nyilas 
hosszában lefelé csúsznak. Ezek azok a kártyák, amelyeken szereplő 
könyvek a 19-es számú könyvtárban megtalálhatók. Ha mármost a szelek
táló ládát ismét alapjára állítjuk, a 19-es számú könyvtárban meglé
vő müvek kártyái a kártyacsomóból oldalt ki fognak állni. Hogy a kár
tyákon lévő elmet még kényelmesebben olvashassuk, a következő mozdu
latokra van szükség: azt a szelektáló tüt, amelyet a 19-es számú lyiik- 

' ba toltunk, kihúzzuk és a rögzítő lyukba illesztjük. Ennek a segítsé
gével mindazokat a kártyákat visszatartjuk, amelyek a rázás alkalmá
val nem csúsztak ki és amelyek a 19-es számú könyvtár könyvállományá
ban nem szereplő könyvek címadatait tartalmazzák. Ezután egy szelektá
ló tüt a kirázott kártyák első lyukpár oszlopának egyik baloldali 
lyukjába szúrunk. Ezután a kártyákat a tü segítségével annyira előre
hozzuk, amennyire csak ezt a vezetőnyilás lehetővé teszi. Ilymcdon
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elmüket egészon kényelmesen elolvashatjuk. E kártyákon szereplő vala
mennyi könyv megtalálható a 19-es számú könyvtárban.

Ha a kártyákon lévő címleírásokat minő átnéztük, a szelektáló tű
ket kihúzzuk s a kirázott kartoték-kártyákat vissretoljuk a kartoték- 
csoportba. Ezután az egész kártyacsoport zárt egységként a 0-49.számú 
könyvtárcsoport kartotékjába ismét visszahelyezhető.

4/ Egy egész könyvtári hálózat künyvállcnányárak nyilvántartása.
A lyukkártya-katalógus segítségével nemcsak az állapítható meg, hogy 
milyen könyvek vannak meg egy bizonyos könyvtárban, hanem megtudhatjuk 
azt la, hogy milyen egy adott könyvtári hálózat egész könyvállományá
nak összetétele. Ha pl. azt akarjuk tudni, milyen életrajzok vannak 
meg ez illető könyvtárhálózatban, vagy pedig hogy milyen könyvtárakban 
található meg egy bizonyos életrajz, akkor ez "életrajz'' kártyaosomót 
kell átnéznünk, illetve ebből a keresett müvet kiemelnünk. Ha azt lát
juk, hogy a keresett könyv cinével ellátott lyukkártyán a 2-es, 7-es, 
34-es és 4l-e8 számú lyukpárok vannak nyilassá átalakítva, akkor a ke
resett munka a felsorolt számokkal jelzett könyvtárakban található.

A lyukpáxok mellett természetesen alig van elegendő hely ahhoz, 
hogy rajta bejegyzéseket eszközölhessünk. Éppen ezért nem is jegyez
hetjük fel azt, hogy az illető könyv ebben vagy abban a könyvtárban 
milyen jelzet alatt szerepel, vagy pedig, hegy mikor szerzeményezték. 
Ilivel azonban könyvtári központunkban o-ekre az adatokra az újabban 
azerzeményezett könyvek központilag történő könyvtártechnikai feldol
gozásához szükség van, a lyukkártya-katalógcson kivül, a fentebbiek 
során második helyen ismertetett betűrendes központi katalógust is 
készítünk. így egymással párhuzamosan két központi katalógussal ren
delkezünk: ezek a következő, egymást kölcsönösen kiegéozi-tő funkciók
kal bírnak:

a /  Az egyik katalógus betűrendben, a másik pedig szakrendben 
tünteti fel, hogy a könyvtárhálózat mely könyvtáraiban, a 
hány példányban, található meg a keresett munka, 

b/ A betűrendes cédulakatalógus az újonnan azerzeményezett köny
vek könyvtártechnikai feldolgozásához nyújt adatokat, 

c/ A szokrundszor szerint rendezett lyukkártya-katalógus a bizo
nyos könyvtárakban noglévő valamennyi könyv kiszoloktáláodt 
teszi lehetővé.
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Kérdések

Aki tisztában van a lyukkártyák szerkesztésének technikai eljárá
saival^ minden bizonnyal a következő kérdéseket fogja feltenni:

1/ Miért nem az általánosan használt formájú peremlyukasztásu kár- 
' tyákat, hanem a külön erre a célra kialakított középlyukasztá- 
su kártyákat alkalmazzák?

2/ Az egyes könyvtárak számát miért nem a lyukkártya-szerkesztéa 
számos kód-eljárásainak egyike szerint lyukgatják ki?

Ad 1/ A peremlyukasztásu kártyáknál a lyukpárokat nem a kártyák 
középső mezejére, hanem széleire helyezik. Ha tehát azt a tényállást, 
amelyet valamely peremlyukkártyának kall tartalmaznia /a mi esetünk
ben tehát egy könyv címadatait/, egy bizonyos lyukpár által kell ki
fejezésre juttatnunk /a mi esetünkben az illető könyvvel rendelkező 
könyvtár számának megfelelő lyukpárról van sző/, akkor az illető lyuk
párt a kártya szóiéig terjedő nyilas utján teljes egészében ki kell 
nyitni* Ez azután azzal a következménnyel jár, hogy a szelektálás so
rán a kártya minden olyan esetben kihull, amikor a szelektáló tüt a 
"nyitott lyukpárba dugjuk* Viszont a lyukkártyák teljes kiesése csak 
annak okozhat örömet, aki nem helyez súlyt erra, hogy nyugalmi hely
zetben a kártyák bizonyos elv szerint rendezettek legyenek* Ilyenkor 
ugyanis nem kell azzal vesződni, hogy a kihullott kártyákat nagy ügy
gye l-bajjal ismét helyükre rakjuk. Ehelyett a kártyákat a kartoték 
bármelyik helyére lehet visszatenni. Aki ezzel szemben a kártyákat 
nemcsak szelektálás céljaira, hanem arra is fel akarja használni,hogy 
általuk bizonyos tájékozódást szerezzen, annak rageazkodnla kell ah
hoz, hogy a kártyák sorrendje továbbra is fennálljon. Ilyenkor tehát 
olyan lyukkártyák alkalmazása az előnyösebb, amelyekben a lyukpárok 
a kártya középső mezején vannak; ezek a kártyák ugyanis a szelektálás 
alkalmával csak a lyukpár-nyilások hosszában fognak kicsúszni, Így az
után minden fáradság nélkül könnyen visszatolhatókeredetl helyzetükbe.

Ad 2/ A lyukkártyák technikai szerkesztésénél számos olyan kód
rendszert lehet használni,' amelyeknek alkalmazása esetén kevés számú 
lyukpár is elegendő. A mi esetünkben példaként felhozhatjuk ezt az el
képzelhető lehetőséget, hogy 10 lyukpár szolgálna a könyvtárakat jelző 
szánok százas, 10 másik lyukpár a tizes és további 10 lyukpár az egyes



- 30 -

számértékü számjegyek jelölésére. Ablan az esettan tehát, ka ilyen neg 
oldás mellett foglalnánk állást, ekkor 999 könyvtár jelölésére nem 999 
hanem mindössze }0 lyukpárra lenne szükségünk. Könnyen rájöhetünk esőn 
bán arra, hogy ilyen kulcs alkalmazása esetén egy-egy könyveimhez nem 
egyetlen kártyára, hanem annyira lenne szükségünk, ahány olyan könyv
tárral kell számolnunk, amelyben az illet5 könyv megtalálható, .áblaft 
az esetben ugyanis, ha egyetlen kártyán mindazokat a lyukpárokat ki* 
lyukgatnók, amelyek az alkalmazott kulcsnak megfelelően az illető 
könyvvel rendelkező könyvtárak jelölésére szolgálnak, akkor a követke
ző helyzet állna elő;

Tegyük fel, hogy Zugén Diesel-nek atyjáról irt életrajza a 27-es 
és J4-es könyvtárban található meg. Ebben az esetben a Diesel által 
irt könyv elmével ellátott lyukkártyán a tizes számértékü számsor
párban a 2—es és a 3-as lyukpár, az egyes számértékü számsorpárban pe
dig a 7*«a és a 4-ea lyukpár kihesitására kerülne sor. Ka mármost a 
szelektálás alkalmával a 24-el jelelt könyvtár könyveit keressük, 
akkor a szelektáló tüt a tizes számértékü számpárok közül a 2-ee 
lyukpárba, az egyes számértékü számoszlopban pedig a 4-es lyukpárba 
kell beletolnunk. Ebben az esetben azonban szükségképpen a Diesel ál
tal irt életrajz is kiosusznék, annak ellenére, hogy ez nem a 24-el 
jelölt könyvtárban, hanem oaak a 27-es és 34-es könyvtárak állományá
ban található meg.

Ha tehát abbéi a célból, hogy a könyvtári hálózatban meglévő 
azonos könyvek előfordulását egy zillantésra megái lepi thc.sc uk, egy és 
ugyanazon kártyákba minden olyan könyvtár jelzésére szolgáló számot 
bslelyukgetnánk, amelyben ez illető könyv megtalálót9 , akkor minden 
könyvtár számára külön lyukpárról kellene gondoskodnunk. Ennélfogva 
a fentebb említett kulcsok egyikének alkalmazására sem kerülhet nor.

isszefoglaláa
Befejezésül állapítsuk meg iuégegyszer, hogy a lyukkáríya-renű- 

szerrel dolgozó központi katalógus o következő teljesítményt nyújtja:
1/ Könnyen megállapítható általa, hogy egy bizonyos munka mely * 

könyvtárakban található meg. A katalógus az egész könyvtári 
hálózat könyvállományára vonatkozóan is felvilágosítást tud 
ryijt «.



2/ Ezenkívül a katalógus arra is lehetőséget ad, hogy szelektálás 
utján az egyes könyvtárak könyvállományának összetételére vo
natkozóan nyerjünk tájékoztatást.

Amint ebből megállapíthat6, a lyukhártya-rendszerü központi kata
lógus az eddig alkalmazott mindkét katalóguarendszer előnyeivel rendel
kezik, ugyanakkor nélkülözi az azoknál fellelhető hibákat.

Utalások
A fentiekben példával szolgáltunk arra, miképpen lehet a lyukkár

tyákat közművelődési könyvtárhálózatban felhasználni. A mi sajátos 
célkitűzésűnk azt kívánta mag, hogy a kártyákat és a hozzávaló eszkö
zöket saját szükségleteink tekintetbevételével készítessük el.

Elképzelhető azonban más alkalmazási terület is. így pl. az olva
sók kötelezvényein ki lehetne lyukgatni az olvasócsoportok statiszti
kai adatait abból a célból, hogy bizonyos olvasócsoportokba tartozó 
olvasók számát és nevét könnyen meg lehessen állapítani. Erre a célra 
akár peremlyukkártyákat, akár pedig olyan lyukkártyákat lehetne álta
lánosan használt alakjukban alkalmazni, amelyeken a lyukpárok a kár
tya középső mezejében vannak.

Befejezésül hadd nevezzük még meg egy munkát, amely jó áttekin
tést nyújt a lyukkártyák technikájáról. Ez a munka Martin Scheele:
"Die Lochkartenverfahren in Forschung und Dokumentatlon mit besonde- 
rer Berücksichtígung dér Biológia.n /A lyukkártya-eljárás alkalmazá
sa a kutatáa és dokumentáció terén, különös teklntottel a biológiára./ 
/Stuttgarti Schweizerbart'sche Ysrlagsbuchhandlung, 1954. 144 1./

Bücherei und Bildung, 1957. 6.sz. 273-276.1.


