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NYELVHELYZET

Mint ahogy a tisztelt olvasónak nyilván föl fog tûnni, már lapunk
elôzô számában is � akkor ugyan még csak a Hírek rovatban �
szóltunk az Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyv-
tár (MEDINFO) által nyert pályázatról, illetve az ezzel összefüg-
gô komoly, a szakmát és a szaknyelvet egyként érintô munkáról,
illetve annak menetrendjérôl. Talán az elsô pillantásra nem tûnik
a téma különösebben fontosnak vagy épp érdekesnek.

Ám ez nem így van!
A MEDINFO tevékenysége, figyelembe véve, hogy egy olyan

költségvetési intézményrôl van szó, amely a magyarországi ma-
gyar és nem magyar orvosi-egészségügyi szakirodalom gyûjtésé-
nek, figyelésének, földolgozásának és hozzáférhetôségének leté-
teményese, világos, hogy az ottani események, folyamatok nnaa--
ggyyoonn  mmaaggaass  sszziinntteenn  bbeeffoollyyáássoolljjáákk  ��  ttööbbbbeekk  kköözzöötttt  ��  aa  mmaaggyyaarr  oorr--
vvoossii  sszzaakknnyyeellvv  ssoorrssáátt,,  ffeejjllôôddéésséétt  ééss  mmaajjddaannii  éérrttéékkéétt!!

Éppen ez indokolja, hogy figyelmesen kövessük a MEDINFO
programjának megvalósulását: hiába is próbálkoznánk magunk a
szaknyelv ápolásával foglalkozni, csiszolni és óvni azt, ha ez a �
valóban elhivatottságot és odaadást, lelkesedést, sôt, felelôsség-
érzetet igénylô � tevékenységünk nem megfelelô mértékben
kapcsolódik a nagy súlyú hivatalos intézmények és fórumok te-
vékenységéhez. Itt is eeggyyüüttttmmûûkkööddééssrree,,  aa  mmuunnkkáállkkooddáássbbaann  hhaarr--

mmóónniiáárraa,,  aa  kköözzööss  éérrttéékkeekk  ttiisszztteelleettbbeenn  ttaarrttáássáárraa  vvaann  sszzüükksséégg!! � e
nélkül fönnáll a veszélye, hogy minden jó szándékunk, tenni
akarásunk, közös erôfeszítésünk csak hagymázas vágyakozássá,
álmodozássá fokozódik, fokozódhat le.

Az alábbiakban tehát három dokumentumot, írást szeretnénk
bemutatni. Az elsô Szekeres Zsuzsannának, az Országos Egész-
ségügyi Információs Intézet és Könyvtár könyvtárigazgatójának,
a pályázati program témafelelôsének összefoglalója az eddigiek-
rôl, a második dr. Kincses Gyulának, az Országos Egészségügyi
Információs Intézet és Könyvtár mb. fôigazgatójának egy alapve-
tésül szolgáló, témába vágó tanulmánya. A harmadik írás egy
szerkesztett változata a program egy külsô szemmeli értékelésé-
nek. Ennek elkészítése ügyében � s ez nagy megtiszteltetés szá-
munkra � a Magyar Orvosi Nyelv szerkesztôségét kereste föl az
Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár.

Tisztelettel kérjük kedves olvasóinkat, hogy figyelmesen, a
magyar orvosi szaknyelv ügyének és az intézményben folyó ko-
moly program jelentôségének megfelelôen gondolják végig az
alábbiakat.

Természetesen a továbbiakban még visszatérünk a témára.
Megjegyzéseiket véleményüket, meglátásaikat pedig máris

nagy érdeklôdéssel várjuk!

Ú J  R O V A T U N K R Ó L

Ebben a rovatban olyan, voltaképpen a hírek közé is sorolható eseményekrôl, programokról, (adott eset-
ben politikai, kultúrpolitikai) döntésekrôl, folyamatokról, jelenségekrôl szeretnénk szólni, olyanokat
szándékozunk figyelni, nyomon követni, amelyek a magyar orvosi nyelv, illetve annak alakulása, fejlô-
dése szempontjából kiemelkedô jelentôséggel bírnak.

Természetszerû, hogy ezek a �nyelvhelyzeti� áttekintések, jelentések hosszabbak, gyakran több rész-
bôl állóak, ezért határoztunk úgy, hogy ezeknek a társadalmi méretekben is jelentôs témáknak külön ro-
vatban adunk helyet s nem próbáljuk ôket a Hírek rovatba �begyömöszkélni�.

A szerkesztôség bevezetôje


