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BEVEZETÉS  A cikksorozat következô része az orvostudomány 
határterületeire vezet, bemutatva egy szakterületi adattárat. 
A szakterületi forrásoknak fontos szerepük van az irodalomku-
tatásban, mivel itt a közleményeket mélyebben, részletesebben 
tárják fel, mint egy általános adattárban. A bemutatott forrás 
a PsycInfo, amely pszichológiai és viselkedéstudományi nem-
zetközi bibliográfiai adattár és a pszichológiai irodalmat az 
1800-as évek tôl dolgozza fel. Jelen munkában az adattár jel lem-
zô it és alkalmazásának leglényegesebb lépéseit mutatom be.

PSYCINFO (AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION)  A PsycInfo 
az Amerikai Pszichológiai Társaság, az American Psychological 
Association1 (APA) adattára. Az APA a világ legnagyobb pszi-
chológiai szervezete, központja Washington DC-ben van. 1892-
ben alapították és jelenleg közel 150 000 tagja van. A szervezet 
2009-es elnöke James H. Bray. A társaság célja, hogy elô moz dít-
sa a pszichológia fejlôdését, mint tudomány és szakma; ezáltal 
elôsegítse az emberi jólétet. Vezetô szószólója a pszichológiai 
ismeretek és gyakorlatok tájékoztatásában a politikai döntésho-
zók és a közvélemény felé. Tevékenységei között megtalálható 
különbözô oktatási programok, szakmai csoportok irányítása, 
tájékoztatás, kiadói tevékenység és az ezzel össze füg gô hivatko-
zási rendszer létrehozása.

APA STYLE  A hivatkozási rendszerek célja hogy elkülönüljön a 
szer zô saját gondolata, az átvett szövegektôl, eközben tájékoz-
tatást is ad a felhasznált forrásokról. Az egyik legismertebb és 
leggyakrabban alkalmazott hivatkozási rendszer az APA-féle 
rendszer, amelyet az Amerikai Pszichológiai Társaság dolgo-
zott ki (1).

APA TERMÉKEK  Az APA sokrétû tevékenysége mellett könyveket, 
gyerekkönyveket, folyóiratokat, adattárakat, szoftvereket és 

videókat szolgáltat a szakma iránt érdeklôdôknek és a szakmát 
mûvelôk számára. 

Adattárcsalád (2):
• PsycINFO, bibliográfiai adattár irodalomkutatásra
• PsycARTICLES, az APA és más kiadók folyóiratainak tel-

jes szövegû közleményei
• PsycBOOKS, tudományos könyvek teljes szöveggel az 

APA és más kiadók kínálatából
• PsycCRITIQUES, könyvek és filmek összefoglalói, hetente 

frissítik nagyon aktuális a tartalma
• PsycEXTRA, többnyire teljes szövegû szürke irodalom
• APA Books® E-Collections: elektronikus könyvek gyûj te-

mé nye.

PSYCINFO (3)  Elektronikus bibliográfiai adattár, amely bibliog-
ráfiai rekordokat, kivonatokat és irodalomjegyzéket szolgáltat 
heti frissítéssel. Területei: pszichológia, társadalomtudomány, 
magatartástudomány, egészségtudományok, illetve e tudomá-
nyok határterületei, mint pszichiátria, igazgatás, üzlet, oktatás, 
idegtudomány, jog stb.

Az adattár folyóirati közleményeket (80%), szerkesztôi és szer-
kesztett könyveket, könyvfejezeteket (8%) és értekezéseket (12%) 
tartalmaz az 1800-as évektôl napjainkig, összesen 2,7 milliárd 
rekordot. 2450 folyóiratcímet dolgoz fel, amelyek 49 országból 
érkeznek több mint 27 nyelven. A folyóiratok 99%-a szak ér tôi 
bírálaton átment közleményeket tartalmaz. Az irodalomjegyzéke-
ket is feltárja: 36 millió referencia 2001. évtôl és folyamatosan 
dolgozzák fel a korábbi közlemények irodalomjegyzékét is.2

A PSYCINFO TÁRGYSZÓRENDSZERE  Ez az adattár, sajátos, szak-
területi, ezért nem alkalmazza a Medline általános orvosi adat-
tár tárgyszórendszerét a Medical Subject Headings-t (MeSH), 
hanem saját tárgyszórendszert épített fel, abból a célból, hogy 
a feldolgozott közleményekhez az általános feltárástól eltérôen 
sokkal sajátosabb tárgyszavakat rendelhessenek. Ennek ered-

1  http://www.apa.org
2  2009. augusztusi adatok
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3  A tárgyszavas kereséshez csak egy adattárat választhatunk ki és az Advance Ovid Search keresési módnál a „Map term to Subject Heading” alkal-
mazásával kerestünk. A tárgyszó kiválasztásakor az „Explode” lehetôséget is bejelöltük, ez esetben ugyanis az adott tárgyszó alá tartozó speciális 
tárgyszavakra is keres.

4  Kulcsszavas keresés esetén az általunk beírt kifejezést keresheti a címben, kivonatban, tárgyszavak között. Több találatot kaphatunk így, viszont na-
gyon sok kevésbé megfelelô közlemény lehet az eredmény. Példánkban nem jelöltük be ezt a lehetôséget.

ményeképpen pontosabb találatokat kaphatunk, ha a pszicho-
lógia és a vele határos szakterületeket akarjuk felfedezni, külö-
nösen, ha egy szûkebb terület irodalmát kutatjuk. A PsycInfo 
tárgyszókatalógusának 11. kiadása 2007 júliusában jelent meg 
200 új kifejezéssel. Fölé- és alárendeltség rendszerében, illet-
ve ábécé és téma szerinti elrendezésben adja meg a több mint 
8400 tárgyszót. Minden közleményhez a legsajátosabb tárgy-
szót rendelik; legfeljebb 5 fôtárgyszót és 15 tárgyszót. (3)

A következô ábrák segítségével bemutatjuk a két tárgy szó rend-
szer, azaz a MeSH és a PsycInfo tárgyszórendszere közti kü-
lönbséget. Mindkét keresést az Ovid Technologie OvidSP (4) 
felületén hajtottuk végre. A MeSH tárgyszavas keresést az 
OvidMedline adattárban futtattuk le. Példánkban a depresszió 
kulcsszóra kerestünk tárgyszavakat a két tárgyszórendszerben.

OVIDMEDLINE – MESH  Az OvidSP keresôdobozába beírtuk a „de-
presszió” kifejezés angol megfelelôjét, így megkaptuk a hozzá-
tartozó tárgyszavakat (1. ábra).3 

A „depression” tárgyszóra kattintva, megkaptuk a tárgy szó rend-
szer faszerkezetében elfoglalt helyét. Láthatjuk, hogy a dep-
resszió tárgyszót már nem lehet tovább bontani (nincs elôtte 
[+] jel), de megtudhatjuk, hogy a depresszió mellett milyen 
más magatartásbéli zavarok léteznek (2. ábra).

PSYCINFO TÁRGYSZÓRENDSZER (3. ÁBRA)  A PsycInfo adattárat kivá-
lasztottuk az OvidSP nyitóoldalán és a keresôdobozba beírtuk 
a „depression” kifejezést 4. Ebben az esetben, már több infor-
mációt kaptunk. Megtudhatjuk, hogy milyen tágabb, illetve 
ezzel kapcsolatos tárgyszavak vannak a tárgy szó rend szer ben, 
és ha rákattintunk a „Major Depression” tárgy szó ra, számtalan 
le he tô sé günk van pontosítani a keresésünket (4. ábra).

1. ábra. Depresszió tárgyszavai az Ovid Medline-ban

2. ábra. „Depression” tárgyszó az Ovid Medline MeSH rendszerében

3. ábra. Depresszió tárgyszavai a PsycInfo tárgyszórendszerében

4. ábra. „Major Depression” tárgyszó szûkebb, tágabb tárgyszavai illetve a hozzá 
kapcsolódó tárgyszavak a PsycInfo tárgyszórendszerben
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5  Ezt a számot tovább csökkenthetjük, ha a tárgyszó kiválasztásakor a „Focus” négyzetet is bejelöljük ezáltal a keresést csak a fô tárgyszavak között 
végzi. Találataink száma így 1133.

6  http://www.lib.sote.hu

Nézzünk egy adott példát. A kutatási terület ez esetben le-
gyen az endogén depresszió. Elôször az általános adattárban, 
a Medline-ban kerestünk vonatkozó találatokat a témához. Az 

„endogenous depression” tárgyszót megadva, a Medline csak a 
„depressive disorders” tárgyszót ajánlja fel, azaz az “endogén 
dep resszióra” nincs tárgyszava. Az ezzel kapcsolatos általáo-
nosabb tárgyszót jeleníti meg, illetve felajánlja a lehetôséget, 
hogy kulcsszóként keressünk az adattárban.4 Az így kapott ta-
lálatok száma: 62 801, amelynek csak kis hányada szól valójá-
ban az endogén depresszióról.

A PsycInfo adattárban az „endogenous depression” kifejezés 
egyben tárgyszó is, így valóban csak azokat a közleményeket 
jeleníti meg, amelyek erre a sajátos területre vonatkoznak. Ta-
lálataink száma már csak 1249!5

A PSYCINFO ADATTÁR HASZNÁLATA AZ OVIDSP FELÜLETEN (5)  
A Semmelweis Egyetemen 1999-tôl napjainkig folyamatosan 
elér he tô az adattár. Az elérést vagy intézményi elôfizetés vagy 
országos szerzôdések biztosítják. Az Oktatási Minisztérium 
(OM) és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 
(OTKA) Bizottság pályázat keretében támogatni kívánta az 
elektronikus adathordozókon, illetve hálózatokon elérhetô adat-
tárak és folyóiratok (teljes szöveg eléréssel) közös beszerzését. 
A 2000-ben meghirdetett – 2001. évi felhasználással – Könyv-
tár pá lyá zaton (6) a PsycInfo pályázata is támogatást nyert. 
Az együtt mû kö dé si szer zô dést, amely 2005-ig biztosította az 
országos hozzáférést a hazai felsôoktatási és akadémiai ku-
tatóintézetek számára, az Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum szervezte meg. 2007-tôl ez az országos szer zô dés az 
Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) keretén belül jött 
létre és 2009 májusáig folyamatosan biztosította a hozzáférést 
a PsycInfo-hoz. Az EISZ Iroda továbbra is támogatni kívánja 
az adattár közös beszerzését, de e közlemény írásakor még nem 
fe je zô dött be a beszerzési eljárás. Várhatóan októbertôl indul 
újból a szolgáltatás, de a szolgáltató személye még nem ismert. 
A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának honlapján6 
keresztül továbbra is elérhetô az OvidSP felületén.

Bár egyidejûleg több adattárat is kiválaszthatunk ke re sô kér dé-
sünk lefuttatására az OvidSP nyitóoldalán, akkor azonban nem 
lesz le he tô sé günk a tárgyszavas keresésre, hiszen a különbözô 
adattáraknak eltérô lehet a tárgyszórendszere, illetve vannak 
adattárak (folyóirat, elektronikus könyv gyûjtemény), amely-
nek nincs is tárgyszórendszere. A tárgyszavas keresés pedig 
ajánlott, mivel sokkal pontosabb találatokat kaphatunk ered-
ményül. Az OvidSP nyitóoldalán az adattárak elôtti kis kék 
ikonra, illetve ké sôb biek ben a „Database Field Guide” ugró,-
pontra kattintva leírást kapunk az adott adattárról, milyen terü-
leteket fed le, milyen rövidítéseket alkalmaz, illetve a logikai 

ope rá to rok (AND, OR, NOT, FREQUENCY stb.) használatára 
is kitér. (7)

Az adattár kiválasztása után a keresôoldalra jutunk. A keresé-
sek lefuttatására az OvidSP számos lehetôséget kínál fel.

1. „Basic Search” keresési mód a természetes nyelven való ke-
resést jelenti. Nem szükséges ismernünk a keresés szintaxisát 
vagy a terület szakkifejezéseit. Hétköznapi nyelven megfogal-
mazva kérdésünket, körülbelül 500 releváns, a megadott feltét-
eleink alapján rangsorolt találatot kaphatunk. Segítô funkció a 
helyesírás ellenôrzô, illetve a keresés kiterjesztése a kapcsoló-
dó fogalmakra is. 

2. „Find Citation” keresés akkor lehet segítségünkre, mikor egy 
konkrét közleményt keresünk néhány adat birtokában, pl. a köz-
lemény megjelenésére, címére vagy szerzôjére vonatkozóan.

3. „Search Tool” keresési mód segít megtalálni kulcsszavainkhoz 
a megfelelô tárgyszavakat illetve a keresést is felajánlja. Ezek a 
lehetôségek az „Advance Ovid Search” részét is képezik.

4. „Search Field” további keresômezôket nyújt a kereséshez, 
például intézményi név, DOI szám, ISSN szám, kiadó stb.

5. „Advance Ovid Search” talán a leggyakrabban alkalmazott 
keresési mód. Lehetôségünk van kulcsszóra, szerzôre, közle-
mény címére, valamint folyóiratcímre keresni. Abban az eset-
ben, ha csak egy adattárat választunk ki, az Ovid felajánlja a 
tárgyszavas keresést is. 

6. „Multiple Field Search” keresés pedig tetszôleges számú ke-
resési mezôt nyújt számunkra, így egyidejûleg több feltételnek 
megfelelô közleményeket kapunk.

A lefuttatott kereséseink a „Search History” mezôbe kerülnek 
és itt további mûveleteket hajthatunk végre velük. A felesleges 
kereséseinket törölhetjük vagy meghatározhatjuk két vagy több 
keresés közti kapcsolatot. Alapszolgáltatásként az AND és az 
OR operátorokat használhatjuk. Amennyiben további operáto-
rokat szeretnénk alkalmazni, azt a keresôdobozba kell beírni 
a meg fe le lô szabályok szerint. Az 5. ábrán látható, hogy két 
keresésünket az AND kapcsolattal kötöttük össze, ennek ered-
ménye került a 3. sorba, illetve a keresôdobozban a „frequency” 
logikai operátort alkalmaztuk: „depression.ab/freq=5”. Ebben 
az esetben, olyan találati listát kapunk, ahol a közlemények ki-
vonatában a depresszió kifejezés legalább 5-ször elôfordul.

A keresôkérdéseinkre kapott találatainkat szûkíthetjük, hogy 
pontosabb, relevánsabb találatokat kapjunk. A keresôdoboz 
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7 http://nektar2.oszk.hu/LVbin/LibriVision/lv_search_form.html?SESSION_ID=1252896262_1554567089&lv_action=LV_Search_Form&HTML_
SEARCH_TYPE=SIMPLE&DB_ID=3 

8  http://www.ovid.com/site/resources/index_support.jsp

alatt található néhány tetszés szerint beállítható szûkítési le he-
tô ség mellett az „Additional Limit” gombra kattintva a teljes 
szû kí té si kínálatot megkapjuk. Itt lehetôség van korra, nemre, 
nyelvre, dokumentumtípusra és még sok más feltételre szû kí te-
ni találatainkat.

A keresésünkre kapott találati listát sorba rendezhetjük kü lön bö-
zô szempontok alapján. Néhány lehetôség: szerzô, közlemény 
cím, folyóirat, megjelenés éve. A „Search Aid” további le he-
tô sé get nyújt a találati lista szûkítésére, illetve emlékeztet rá, 
hogy az adott találati listához milyen kifejezésekre kerestünk. 
Ez leginkább a „Basic Search” alkalmazásánál ad fontos in-
formációt, amikor az általunk begépelt kifejezésekhez további 
kapcsolódó kifejezések is társulnak.

A közlemények leírásánál található „Complete Reference” 
hasznos információkat tartalmaz, többek között a közlemény-
hez rendelt tárgyszavakat is, ahol a fôtárgyszavakat csillaggal 
jelölték meg.

AZ OVIDSP ÉRTÉKNÖVELT SZOLGÁLTATÁSAI  Az Ovid Technoloh-
gies az OvidSP felületén további szolgáltatásokkal segíti a kua-
tatók, tudósok munkáját. Ezek lehetnek bejelentkezés nélkül 
el ér he tô szolgáltatások, vagy bejelentkezéshez kötött.

REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL IGÉNYBE VEHETÔ SZOLGÁLTATÁSOK

1. UGRÓPONT A TELJES SZÖVEGÛ ELÉRÉSHEZ  A PsycInfo bibliográfiai 
adattár, ami azt jelenti, hogy a dokumentum adatai (szerzô, 
cím, forrás) mellett csak kivonatot kínál fel. Azonban az Ovid 
Technologies – a Linksolver (8) segítségével – teljes szövegû 

elérést biztosít az adattár közleményeihez, amelyek az adott 
intézmény, illetve az intézmény számára érvényben lévô or-
szágos konzorciumok által elôfizetett online folyóiratokban, 
valamint az Open Access lapokban jelentek meg. Ez a szolgál-
tatás nem automatikus. Az intézményi rendszeradminisztrátor 
állítja be a számukra hozzáférhetô folyóiratok ugrópontjait a 
szolgáltató – esetünkben az OvidSP felületen – internetes hon-
lapján. A kapcsolatok beállítását folyamatosan ellenôrizni kell 
és rendszeresen frissíteni.

2. „INTERNET RESORCES”  A közleményekhez külsô, tetszés szerint 
– elôfizetô által – kért internetes forrásokat kapcsol.

3. „LIBRARY HOLDINGS”  Ez a szolgáltatás nagy segítség, ha online 
teljes szövegû elérést nem találunk a közleményhez. Elvezet 
bennünket az Országos Széchényi Könyvtár Nemzeti Periodi-
ka Adattár honlapjára7, ahol megtudhatjuk, hogy mely magyar-
országi könyvtárak fizetik elô papír alapon az adott folyóiratot, 
így könyvtárközi kéréssel hozzájuthatunk a közlemény teljes 
szövegéhez.

4. „ASK A LIBRARIAN” ÉS A „SUPPORT&TRAINING”  Hatékony segítséget 
nyújt, ha kérdésünk merül fel, vagy szeretnénk jobban megis-
merni az OvidSP lehetôségeit. Az „Ask a librarian” mögött az 
adott intézmény könyvtárosa áll, hozzá kerülnek az itt feltett 
kérdések. A ”Support&Training” ugrópont az Ovid oktatási 
oldalára8 vezet, ahol online oktatási anyagokat, nyomtatható 
tájékoztató füzeteket találhatunk, sôt bejelentkezhetünk online 
elô adá sok ra is.

5. HIVATKOZÁSRENDEZÔ ALKALMAZÁSA  Amennyiben rendelkezünk 
hivat ko zás ren de zô szoftverrel – például a Thomson Reuters gaz-
daságos terméke az EndNote vagy a Refworks, Reference Mane-
ager –, lehetôségünk van a kiválasztott közlemények rekordjait 
elküldeni a hivatkozásrendezôkbe. Így bibliográfiát állíthatunk 
össze, formázhatjuk, akár APA stílusnak meg fe le lô en.

BEJELENTKEZÉSSEL IGÉNYBE VEHETÔ SZOLGÁLTATÁSOK

1. KERESÉSEK MENTÉSE  A jól felépített kereséseinket menthetjük, ké-
sôb biek ben bármikor módosíthatjuk.

2. „ÉRTESÍTÔK” – ALERTS, RSS  Naprakész tájékoztatást kapunk az el-
mentett keresésünknek megfelelô, az adattárba érkezô új rekord-
ról. Az értesítést kaphatjuk elektronikus levél formájában vagy 
ún. RSS (Really Simple Syndication) szolgáltatáson keresztül.

3. MEGJEGYZÉSEK  A találati lista közleményei mellett megjelenik 
egy kis sárga ikon, amelyre kattintva megjegyzéseket írhatunk 
az adott közleményekhez. Ezek a jegyzetek késôbbiekben is 
hoz zá fér he tôek.

5. ábra. Logikai operátorok alkalmazása az OvidSP felületén
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AZ ORVOSTUDOMÁNY HATÁRTERÜLETÉN  A szakterületi adat-
bá zi sok fontos kiegészítôi az általános adatbázisoknak, bizo-
nyos esetekben pedig, mikor egy tudományterület szûk met-
szetét kutatjuk, elengedhetetlen információforrás. A PsycInfo 
adattár jól felépített tárgyszórendszere révén biztosítja fel-
használói számára az eredményes, hatékony szakirodalmi 
áttekintés le he tô sé gét. Elmondhatjuk, hogy az OvidSP fel-
használóbarát felülete, egyszerû használata és értéknövelt 
szolgáltatásai nagy segítséget nyújtanak a PsycInfo adattár-
ban tör té nô kutatáskor.
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BICEGÔ MONDATOK
Berényi Mihály

„Eredmények: A külföldi adatokkal ellentétben járásképtelen gerincvelô sérülteknél önálló járást nem értünk el.”
A külföldi adatok szerint a gerincvelôsérültek járásképesek voltak? Akkor miért eredmény az, hogy hazánkban önálló 
járást nem értek el? Javaslat: Eredmények. A külföldi adatokkal ellentétben a járásképtelen gerincvelôsérültjeink kép-
telenek voltak az önálló járásra.

„Vaszkularizált tumorok, melyek vérellátásuk túlnyomó tészét a karotis externa ágrendszerébôl kapják.”
A tészét már bosszankodás nélkül olvastam, de a carotis kerékbe törése felmérgesített. Javaslat: Tumorok, amelyek a 
vérellátásuk túlnyomó részét a carotis externa ágrendszerébôl kapják.

„Az antibiotikumok rezisztencia viszonya világszerte, így hazánkban is, rosszabbodik.”
Csak sejtem, hogy mire gondolt az elôadó, de azt nem, hogy kinek mivel van viszonya, és az hogyan rosszabbodik. 
Javaslat: Az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia világszerte fokozódik.

„Az irodalmi adatok adatai szerint.”
Bürokratikus világban élünk, ha már az adatokról is adatokat vesznek fel. Javaslat: Irodalmi adatok szerint.




