
DestBŐ Zsigmondné

LYÜKKÁRTYA-TIPUSOK ELNEVEZÉSÉNEK EGYSÉGESÍTÉSE

Annak ellenére, hogy a hájrom alapvető lyukkártyatipust mi nem a 
szerző által ajánlott magyar kifejezésekkel jelöltük e d d i g  ( nalvilági*-9 
tó", " perenúyukasztásos", "rése it" ), örömmel csatlakozunk -a z  elneve
zések egységesítésének g o n d o l a t á n  túl is* a  javasolt k ifejezések 
h a s z n á l a t á h o z ,

Egy— egy uj fogalom V Lolákulásakor igen sokszor okoz nehézsége?! a meg

felelő elnevezés. Vannak szerencsés esetek, amikor az idegen név nemzetközi 

használata terjed el, magyaros írásmóddal, illetve kiejtéssel átveszünk egy kife*- x 

jezést, amely annyira meghonosodik, hogy már nem is érezzük rajta az  idegen 

izt. Ilyenek pL a mikrofilm, prospektust bibliográfia stb. Máskor viszont sikerül

az idegen kifejezés egyértelmű fordítása, mint pl. Egyetemes T izedes  Osztályo-
*

zás, lyukkártya stb. A  név minden félreértés nélkül je lzi a mögötte álló fogal

mat, illegve ugyanarra a fogadómra az egész országban ugyanazt az elnevezést 

használják, a külföldi szakiroda dómban való lapozgatás esetén is azonnal tudjuk, 

hogy az ott előforduló könyvtári eszköz vagy eljárás melyik magyar megfelelőjé

ről van szó. *

Sajnos ez azonban nem minden esetben van igy. Szakterületünkön is szájon— 

tálán fogalom létezik, amelynek különböző elnevezései vannak használatban. Né

ha két-háromféle hangalak je lez teljesen azonos fogalmat, gyakran árnyalatnyi 

finom megkülönböztetésekre nyílnék alkalom egy-egy  kifejezés helyes használatá

val ( amit azonban igen ritkán használunk ki megfelelően) , nem egyszer pedig az 

alkalmazó egyéni véleményétől, elképzeléseitől függ, melyik elnevezést ife választ

ja - ilyenkor pedig megint más kérdés, hogy a címzett mit is ért alatta. Ez nem

csak nálunk van igy, világszerte Ismert jelenség* Ezért szóalkotóinktól, fordítóink

tól sem vehetjük rossznéven, hogy a külföldi szakirodalomban talált variánsokat 

átvéve -  teljesen jóhiszeműen ugyan — de mégis csak tovább fokozzák a  zűrza

vart.

Kétségtelen, hogy országos szerveinkre vár az a feladat, hogy a  kérdést 

szabványosítással, megfelelő thesaurusok kiadásával rendezzék.

Amíg azonban erre sor kerül, jö lenne legalább egy kicsi, de egyre  töb~
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bet emlegetett részletkérdésben közös nevezőre jutni* A  lyukkártyaroi Van s/D, 

melynek átfogó elnevezése, maga a l y u k k á r t y a  szó, valóban jól eltalált és ki

fejező, Egyes fajtáinál azonban már baj van. Itt vannak a "m ező” , " peremlyukasz- 

tásut1t " optikai” f "vizuális” félrevezető, nehézkes és magyartalan szavaink. Miért 

csak a "réseit" lyukkártya " m ezős"? amikor az "átnézeti" is mezőkre van osztva, 

sőt a " peremlyukasztásu" szegélyén is vannak mezők?

E tárgyban felvettük a kapcsolatot dr. K e l e m e n  Józseffel, az M TA  Nyelv

tudományi Intézetének tudományos munkatársával, aki a kérdés rendezésére az 

alábbi kifejezések egységes használatát ajánlotta:

Fénylyukkártya ( átvilágító, optikai, vizuális, átnézeti helyett) 

német: Sichtlochkarte 

angol: visual, feature, peek-a— boo

francia^ üche surimposable, fiche á sélection visuelle, fiche super-

308



oo
oo

oo
o 
OO

P
Perenúyukkártya ( perernlyvúcasztaLSoa helyett)

német: K orblochkarte, Rancüochkarte

angol r edge- notched card, margínai punched card

francia^ carte á préperforation marginale, carte á encoches, fiche a 

préperforations marginales 

űche a encocháge marginal

College l l b r ^ i e s *  Recor^neoded standardé  
of l lb r& ry  p ro v ia ioa  ia  oollegea  o f taohno-O  
logy  arjd ethar establíshxaant o f  furtfcar ad 
oatioö. Coapile £and ad}* by the Co lleges  
of Techolo^y and J'urtbar Sducatioo Sub-^Tao-O 
t ion  of the L ib ra ry  Asaoclatíocu London* q  
1965* 2* p. 25 ;£
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VéleményUnik szerint a, javasolt elnevezések ellen semmiféle szakmai k ifo

gás nem merülhet fel, hiszen tisztán és világosan kifejezik a lényeget* Igaz,hogy 

a lyukkártyák első csoportját * átvüágitják” , azokon "átnézünk", eligazodásunkban 

azonban mégis csak a lyukkártyákon átbocsátót! "fény" segít, használata valami

lyen fényforrás nélkül nem lehetséges* A  másik két csoport neve is nyilvánvaló, 

hiszen az útbaigazító kódot a kártya "peremére" lyukasztjuk, illetve arra "rése 

ket" vágunk*

A z  elnevezések általános bevezetése viszont azzal az előnnyel jár, hogy 

kiküszöböli a félreértéseket és segíti azok tájékozódását is, akik a szakmai tol

vajnyelv útvesztőjében még nem annyira járatosak.

Emellett az ajánlott elnevezések valamennyi eddig alkalmazott kifejezésnél 

rövidebbek, egyszerű, tömör és világos magyar szavak. Nem lehet elhanyagolandó 

szempont az sem, hooy általános elterjesztésükkel egy kis lépéssel tovább halad

va  szaknyelviünk egyértelműségének kialakítása felé, egyben nyelvünk szépségére 

és tisztaságára is ügyelünk*

MOST JELENT MEG

Ebben a kiadványban — csekély 

válogatással — mindazok a kül

földi periodikám ok szerepelnek, 

amelyeket a magyarországi 

könyvtárak és intézmények a 

Posta Központi Hiralpirodán 

keresztül rendeltek meg, e- 

zen kívül pedig hat buda

pesti nagykönyvtár nemzet

közi csere  révén m egszer

zett anyaga .

kbw 13 OOO folyóiratcímet, 

ezeknek kb. 65 000 lelőhelyét

gyűjti ö ssze
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