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Historikus adattár
Jehoda Imola könyvének alcíme – Az orvos- és

egészségtudományi szakirodalmi információs

rendszer fejlõdése – voltaképp mindent elárul a
mû tartalmáról, de sokkal kevesebbet a szerzõ
választott nézõpontjáról, témája földolgozásának
módszerérõl. Az utóbbiakat ugyanis akként jel-
lemezhetnénk, hogy történeti fejlõdésében veszi
számba az egyetemes és a magyar kultúrhistória
horizontján az orvoslás szakirodalma gyûjtésé-
nek, megõrzésének, földolgozásának, keresésé-
nek és szolgáltatásának módszereit, azaz a szink-
rón és diakrón leírás metódusát párhuzamban,
illetõleg váltogatva alkalmazza. A szerzõ teljes
körû képet ad arról, hogyan fejlõdtek az orvosi
szakkönyvtárak és szolgáltatásaik az ókortól nap-
jainkig, ám ezt a  hagyományosnak is mondható
históriai tablóképet úgy rajzolja föl, hogy annak
minden adata, ténysora, megállapítása – a jelen felé
mutatva – korunk orvosi és egészségtudományi in-
formációs rendszerének elõzményét adja össze.

A faktográf szemléletû, monografikus fölépí-
tésû „históriai adattár” öt fõ fejezetre tagolódik,
éspedig aszerint, miként lehetett hajdan és lehet-
séges manapság a fölgyûlt tudományos informá-
ciót szolgáltatni. Az elsõ részben a szerzõ törté-
neti fejlõdésrajzot ad az orvosi könyvgyûjtemé-
nyek évezredes múltjáról, az elsõ ránk maradt
orvosi szövegekrõl (a Kr. e. 1550 táján keletke-
zett ún. Ebers papíruszokról vagy az asszírok
agyagtábláiról). Röviden bemutatja az elsõ orvo-
si dokumentumgyûjteményt, amely Hippokraté-

szé volt; képet ad Galenus munkásságáról, majd
megemlékezik az elsõ honi szakirodalmi munká-
ról, a XV. századi lõcsei ispotályosrendi pap,
Aranyasi Gellérffi János pestisrõl írott értekezé-
sérõl, és persze Pápai Páriz Ferenc Pax

corporisáról. A szerzõ szinkronban tárgyalja a
nemzetközi és hazai orvostörténet könyvtári vo-
natkozásait a kolostori könyvgyûjteményekben
található munkáktól a Pest-Budai Orvosegyesület
1837-ben alapított tékáján át napjainkig, az or-
szágos Dokumentumellátási Rendszerben (ODR)
részt vevõ könyvtárak együttmûködéséig. Külön
alfejezetben olvashatunk áttekintõ igényû ismer-

tetéseket az orvostudományi periodikumokról –
országonként és sajtótörténeti nézõpontból, kü-
lönös tekintettel a hazai szaksajtó kialakulására
és terebélyesedésére, a vásárokon árusított „csí-
zióktól” a jelenkori állapotokig, amikor is 176
orvosi szaklap vagy határterületi periodikum je-
lenik meg Magyarországon nyomtatásban vagy
elektronikus formában. A nagyvilágon manap-
ság mintegy tízezer egészségügyi lap jelenik meg,
az ezekben föllelhetõ hatalmas mennyiségû in-
formációról aligha lehetne áttekintést nyerni
korszerû információs rendszerek alkalmazása
nélkül. A kötet további fejezetei éppen ezekrõl a
rendszerekrõl, típusaikról, alkalmazásukról szólnak.

A szerzõ mindenekelõtt bemutatja a gyûjtött
információk tartalmi föltárásának legkorábbi for-
máját – ha teszik, mûfaját –, a bibliográfiát.
Ennek elsõje a Kr. u. 3. században élt alexand-
riai Kallimakhosz szisztematikus rendû kézirat-
katalógusa volt. A következõ korforduló az 1506.
évhez köthetõ, ekkor jelent meg Lyonban az elsõ
orvosi szakbibliográfia, amely szerzõik nemzeti-
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sége szerint vette számba a korabeli Európa or-
vosi szakmunkáit. És 1879-tõl jelenik meg az
orvosi szakbibliográfiák ma is élõ talán legte-
kintélyesebb sorozata, az Index Medicus. A szak-
bibliográfiák történetének áttekintése után Jehoda
Imola a referálás honi históriáját foglalja össze,
megemlítve pl. Weszprémi István 1774 és 1787
között kiadott nagyszabású orvoséletrajzát. Az
1960-as években került napirendre a hagyomá-
nyos szakirodalmi dokumentáció gépi földolgo-
zása, tárgyszavas, lyukkártyás formában, majd
megjelent és kibontakozott napjaink szakterüle-
te, az orvostudományi informatika, amelyet a
harmadik fejezetben mutat be a szerzõ. Magyar-
országon az 1970-es évek elejétõl formálódott ki
a tájékoztatástudomány, illetve ennek orvosi
szakága; megkezdõdött a nemzeti bibliográfiák
számítógépes elõállítása; az Egyesült Államok-
ban kiépült az orvosi könyvtárak visszakeresõ
rendszere (MEDLINE), kialakult a tájékoztatási
rendszerek közötti integráció, a számítógépes
hálózatok összekapcsolása, amelyhez viszont az
ún. bemeneti adatokat, a tartalmi és formai kö-
vetelményeket nemzetközi méretekben egysége-
síteni kellett. Hazánkban 1991 óta készülnek szá-
mítógépen az orvos- és egészségtudományi bib-
liográfiák, azóta megfogalmazódtak a korszerû
tartalomszolgáltatás kritériumai, megkezdõdött az
indexelés automatizálása, a szövegek gépi for-
dítása stb. A szerzõ sorra-rendre bemutatja a
jelentõsebb orvostudományi adatbázisokat, jel-
lemzõiket, mûködésük rendszerét, típusaikat (há-
lós, hierarchikus, relációs, objektum orientált),
tervezésük szempontjait stb. Számba veszi az
adatbázisok létrehozásának mûveleti sorrendjét,
az információ keresésének módjait, jellemzi az
orvostudományi adatbázisok legismertebbjeit
(multidiszciplináris, interdiszciplináris és szak-
területi adatbázisok), és bemutatja korunk elekt-
ronikus folyóiratait. Az utolsó elõtti fejezet az
orvostudományi információ és az internet össze-
függéseit világítja meg. Korunkat, az információ
korát a korlátlan lehetõségek jellemzik; manap-
ság már interaktív szakmai fórumok mûködnek,
lehetõvé válik az archívumokban való kulcssza-
vas keresés, az interneten való gyors tájékozó-
dás. Praktikus segítségként a szerzõ számba ve-
szi a fontos nemzetközi és hazai orvosi portálo-
kat, keresõ rendszereket és röviden bemutatja
használatukat. Az utolsó rész a trendek és prog-
nózisok vázlata. A jövõ fejlõdésének irányát az

egyenlõ hozzáférés esélyében látja, vagyis az
orvosi és egészségügyi információkhoz való
korlátlan hozzájutás gyors kialakítását tartja kö-
vetendõ célnak.

Jehoda Imola könyve – mint említettem –
adatközlõ, faktográf munka, históriai nézõpontú
rendszerezõ összefoglalás, amely tárgyában a
teljesség igényével igazít el. Nem tartalmaz teo-
retikus vagy módszertani fejtegetéseket, hanem
történeti (diakrón) és leíró (szinkrón) módon ad
tablóképet korunk orvostudományi információ-
ellátásának évezredes fejlõdésérõl. Adatok, cí-
mek, intézmények, nevek, statisztikák, fölsorolás-
szerû számbavételek és sûrû szakirodalmi hivatko-
zások adják össze a kötet textusát. Mondhatnánk
tehát, hogy könyve nem „olvasmány”, hanem his-
tóriai adattár, ugyanakkor olyan lendületes stílusú,
frappáns szövegezésû, célirányos gondolatmenetû,
feszes szerkezetû és közérthetõ szintézis, amely
képes magával ragadni olvasóját.
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A kultuszkutatás
könyvtári példája

Néhány éve hazánkban is fokozott figyelem
fordul a kultuszkutatás felé. Elsõsorban az iro-
dalomtörténészek (Praznovszky Mihály kollé-
gánk, Dávidházi Péter és mások) jeleskednek,
de a nemrég lezajlott (1848–49, Széchenyi,
Kossuth, Deák stb.) és a most folyamatban lévõ
(Rákóczi, Bocskai, Balassi stb.) évfordulók a
történészek érdeklõdését is újra felkeltették a
tárgykör iránt; a néprajztudomány mûvelõi szin-
tén fontos adalékokat publikáltak.

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a könyv-
tárak, a könyvtárosok egy része is felismerte:
ezen a téren vannak lehetõségeink és teendõ-
ink. Mindenekelõtt a helyismereti gyûjtõ- és
feldolgozómunka teremtette meg azt az ala-
pot, amire építhetünk; a korábban végzett hely-
történeti vizsgálódások és bibliográfiai tevé-
kenység eredményeire ugyancsak bátran tá-
maszkodhatunk, és rendelkezünk a megfelelõ


