
A MediArt jogelôdje, a tel-
jesen hasonló elvek szerint
szerkesztett MRE-INFO,
majd a REUMA-INFO ed-
dig 64 kiadott számából 36
esetben jelent meg a
„Szerkesztôség rovata”.
Vannak olyan periodikák
(nem csak orvostudomá-
nyiak), amelyek mindig
élnek ezzel az eszközzel.

Sokszor van is értelme a figyelemfelhívásnak,
de néha puszta szájbarágásról van szó. A
MediArt 1. száma után helyénvalónak tûnik a
rovat megszólalása.

Érthetô, hogy amikor márciusban kézhez
kapták a régi-új folyóirat, a MediArt 1. számát,
az új küllem és a kiadóváltás meglepetést kel-
tett. Sokan ki is fejezték megelégedettségüket,
és elküldték gratulációikat – amit ezúton a
Szerkesztôség és a Kiadó nevében is hálásan
köszönünk.

Mint látható, ez a mostani szám is azt bizo-
nyítja, tovább haladunk az úton, amikor soha
nem volt orvostudományi és orvostörténeti
dolgozatok mellett széles kitekintéssel és érde-
kes olvasnivalókkal igyekszünk az olvasókat
szolgálni. Ugyanakkor szembe kell nézni azzal
a ténnyel, hogy az olvasótábor fokozatosan
megváltozik. Néhány gyógyszercég példamu-
tató tudományos és kulturális támogatása ré-
vén pár százan szponzoráció révén megkapják
az idei számokat, jó néhány egyéni elôfizetô
igényt tart a folyóiratra, és remélhetôleg, lévén
szó az Akadémiai Kiadó termékérôl, egyre több
intézmény és könyvtár is elôfizetôjévé válik. Az
általánosabb olvasótábor miatt egyre több új
szerzôt vonunk be a folyóiratba, és messze nem
csak az orvostudomány területérôl.

Mindezek miatt – legalább egy alkalommal–
érdemes felvázolni, hogy e folyóirat szerkesz-
tése mennyire különbözik más folyóiratokétól.
A tisztán tudományos dolgozatokat közlô la-
pok esetében a beküldött cikkeket általában
lektorálásra küldik, majd az idôben lassan le-
zajló folyamat keretében a dolgozatok külön-
bözô mértékû javításokkal visszaérkeznek a
szerkesztôségbe. Ezután az adott lapszámba
szánt publikációkat átadják a kiadónak, ahol a
nyomdai elôkészítô tördelés keretében kiderül,
hogyan jönnek ki a szövegek az oldalakra. Ek-
kor derül ki, hogy az oldalakon üres területek

maradhatnak, amiket kiadói anyagokkal tölte-
nek fel. A MediArt és elôdje esetében a fôsz-
erkesztô igyekszik a terjedelmet úgy kérni,
hogy az adott írás terjedelme a nyomdai olda-
lak egész számú többszörösének feleljen meg,
de ezt nem mindig lehet elérni. Így a nyomdai
elôkészítés a fôszerkesztôre nagy munkát ró,
mert a rések betöltésére anyagokat készít elô,
hogy azokat majd a tördelés során „beszabják”
az üres részekre. Ily módon egy-egy negyedévi
szám elôkészítése folyamatos (!) munkát igé-
nyel – a szerzôkkel való levelezés, a megkapott
anyagok többszöri összeillesztése miatt. Ez
örömteli szellemi munka. Minden szerzô ön-
zetlenül, anyagi ellenszolgáltatás nélkül nyújt
közremûködést, a velük való egyezkedés, a
tartalmi és terjedelmi konszenzuskeresés álta-
lában zökkenômentesen zajlik. Külön nehezíti
még folyóiratunk helyzetét a különbözô tech-
nikájú és minôségû képanyag beküldése, így
közölhetôségük és beilleszthetôségük felméré-
se. A REUMA-INFO idejében konstans nyom-
dai elôkészítô partner után, a MediArt esetében
új viszonyok várták a folyóiratot, de a kiadónál
szokatlan szerkesztési elv és gyakorlat sikeres
befogadást nyert.

És érdemes még egyszer leszögezni a folyó-
irat ars poeticáját. A 17 év alatt kifejlesztett
gyakorlat folytatásaként, a tágan értelmezett
orvostudomány iránt érdeklôdôknek igyek-
szünk olvasmányos, tudományos véleménye-
ket közölni, figyelemre méltó írásokat közre-
adni az orvostörténelem ki nem apadó forrá-
saiból és a medicinával kapcsolatos vagy attól
teljesen független, érdekes kulturális, mûvé-
szeti cikkeket megjelentetni. Nincs új a nap
alatt – mondhatnánk, s különben is szinte
minden megtalálható a világhálón. De a Gu-
tenberg-galaxis fennmaradását meggyôzôdés-
sel támogatva hisszük, hogy egy folyóiratpél-
dány a maga komplexitásában a karosszékbe
ülô olvasónak egy csomagban nyújtja mind-
ezt. Rövidített megoldásban ezt képviseli a
2001/3. szám óta már 20 alkalommal megje-
lenô „Tudta-e Ön, hogy…” rovat.

Mivel a folyóirat történetében ez a fordulat
éve, barátsággal kérünk mindenkit, hogy min-
den tekintetben támogassák ezt a szellemi kö-
zösséget. Küldjenek közölnivalókat, hozzá-
szólásokat, pl. az „Anekdoták” rovatba!

Tisztelettel és barátsággal
a Fôszerkesztô

3

2008/2 MediArtS Z E R K E S Z T Ô S É G I  R O V A T


