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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.

Mezey László Miklós

Jehoda Imola: Kõtáblától a világhá-
lóig. Az orvos- és egészségtudományi
szakirodalmi információs rendszer fej-
lõdése. – Budapest : Semmelweis Egye-
tem Egészségügyi Fõiskolai Kar, 2004.
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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
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módszertani háttérrel is. Két közismert tényezõ
különösen indokolja, hogy a könyvtárak bekap-
csolódjanak a kultuszkutatás áramlatába. A tör-
ténelmi-irodalmi személyek és események tisz-
teletének hajdani és mai megnyilvánulásait rög-
zítõ dokumentumok tetemes hányada – fõleg az
egykorú könyvek, füzetek, újságcikkek, apró-
nyomtatványok stb. – gyûjteményeinkben talál-
ható, és ez a gazdag forráskincs már puszta lé-
tével arra ösztönözheti, sõt szinte predesztinál-
hatja a munkatársakat, hogy kiaknázásával fel-
tárják, miként keletkezett egy-egy kiválóság nim-
busza, „mit gondol róla az utókor, mit tart fon-
tosnak munkásságából, örökségébõl felmutatni,
hogyan igyekszik ezt a saját korában aktualizál-
ni és felhasználni.” Miután kultusz csakis kima-
gasló személyiségek, illetve rendkívüli, korszak-
formáló történelmi események körül formálódik,
a könyvtárak a lokális jelenségek felszínre hoza-
talával, ábrázolásával jelentékeny mértékben ki-
egészíthetik, árnyalhatják az ún. országos képet.
Akár ki is mondhatjuk: éppen a helyi informáci-
ók ismeretében alakulhat ki ténylegesen a kul-
tusz országosnak nevezhetõ rajza, így érzékelhe-
tõ igazán, hogy a magyarság, a nemzet lelkében
miért és hogyan bontakozik ki egy-egy nagy
ember vagy egy-egy históriai pillanat tisztelete,
szeretete, és miként marad meg hosszú idõre vagy
örökre a nemzet emlékezetében.

A kultuszkutatás szép példája a zalaegerszegi
Deák Ferenc Megyei Könyvtár nemrég napvilágot
látott kiadványa. A névadó születésének bicen-
tenáriuma alkalmából állították össze, és az igaz-
gató – egykori helyismereti szakreferens –, Kiss

Gábor szerkesztette. Az õ elõszavából/köszöntõjé-
bõl származik az elõbbi bekezdésben olvasható
idézet. A kötet címe a kortárs költõ, Bajza József

1845-ben írt tisztelgõ versének egyik gyönyörû és
a „haza bölcsére” roppant jellemzõ sora: „Hasz-

náld a jók benned vetett bizalmát…” Alcíme köz-
vetlenül utal a tartalomra: Deák Ferenc tisztelete

és emlékezete Zala megyében. Mondandónk szem-
pontjából lényeges, hogy kissé részletesebben is-
mertessük az opus szerkezeti egységeit.

Az elsõ rész – amelynek címe megegyezik a
könyv alcímével – két fejezetre tagolódik. Kiss
Gábor a szerzõje annak a tudományos igényes-
séggel papírra vetett, jegyzetekkel ellátott tanul-
mánynak, amely elõbb a politikus életútjának
szülõföldjéhez, Zala megyéhez kapcsolódó állo-
másait, mozzanatait, majd emléke ápolásának

hullámzó folyamatát vázolja fel. Ezt egy doku-
mentumválogatás egészíti ki, mégpedig szerve-
sen: szám szerint huszonhat egyidejû forrásszö-
veg (1817-tõl 2001-ig) erõsíti, színezi a dolgo-
zat állításait, felvetéseit.

A második, terjedelmileg legrövidebb (alig
több mint öt oldalnyi) részben Gyenes Imre so-
rolja fel a zalai Deák-emlékhelyeket: az emlék-
táblákat, a szobrokat, valamint az egy-egy em-
lékmûvet, kopjafát és emlékszobát; mindegyik-
rõl közli a helyszínt és – ha kideríthetõ volt – a
többi azonosító adatot.

A harmadik rész, Fatér Bernadett bibliográ-
fiája a kötet közel kétharmadát teszi ki. Deák

Ferenc a zalai sajtóban címmel az 1865. szep-
tember 1-jétõl 2003. december 1-jéig megjelent
közleményeket gyûjtötte össze szorgos és hoz-
záértõ igyekezettel. A 908 sorszámozott tételt
szoros idõrendbe állította és általában annotálta,
a visszakeresést összevont személy- és földrajzi
névmutató könnyíti meg. A hírek, nyilatkoza-
tok, versek, nekrológok, különféle tudósítások,
késõbb a visszaemlékezések, levélrészletek, elem-
zések, ünnepi beszédek és egyéb írások sokasá-
ga demonstrálja a helyi kultusz kialakulását,
kiteljesedését, majd mélypontját és újjáéledését.
És példázza mindazt, amirõl a recenzió bevezetõ
gondolataiban szó esett.

Igen, a példa. A zalaegerszegi vállalkozás
belsõ tartalmi értékei minden bizonnyal kiérdem-
lik a történész és könyvtáros szakma elismeré-
sét. A könyvtárak számára nagyon fontos a
metodikai hozadéka is: követhetõ és követendõ
példát ad arra, hogy a kultuszkutatás terén intéz-
ményeink – akár a községi és iskolai gyûjtemé-
nyek is – mit tehetnek, hogyan élhetnek a kínál-
kozó esélyekkel. Hiszen a nyomtatott dokumen-
tumok kiválogatása, az emlékhelyek adatainak
egybegyûjtése, egy retrospektív bibliográfia,
netán egy kronológiai táblázat összeállítása von-
zó, nemes és megoldható feladat lehet bármely,
a téma iránt érdeklõdõ és kellõen felkészült kollé-
ga számára. S talán – mint a mostani példa bizo-
nyítja – sokaktól a tanulmány írása sem idegen.

Bényei Miklós

Fatér Bernadett–Gyenes Imre–Kiss Gá-
bor: „Használd a jók benned vetett
bizalmát…” Deák Ferenc tisztelete és
emlékezete Zala megyében. Dokumentu-
mok, emlékhelyek, bibliográfia / szerk.
Kiss Gábor. – Zalaegerszeg : Deák Ferenc
Megyei Könyvtár, 2004. – 141 p.


