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Mi az, ami nélkül nem tudnánk élni? A felso-
rolásban bizonyára elõkelõ helyen szerepel-
ne az internet, amelyen levelezünk, tanulunk,
pénzügyeket intézünk, szállást foglalunk,
repülõjegyet veszünk, könyvtárba járunk,
beszélgetünk, vírusokat kapunk, barátkozunk
és dühöngünk. Fájdalom: egy lakatlan sziget-
re nem tudnánk magunkkal vinni.

A számtalan funkció mellett egyre fonto-
sabb, hogy otthon érezzük magunkat a net
világában, nemcsak abban az értelemben,
hogy birtokában legyünk a használatához
szükséges készségeknek, hanem abban is,
hogy azt a saját képünkre formáljuk, megter-
vezzük webes arculatunkat, berendezzük sa-
ját környezetünket a virtuális világban. 

Ez nemcsak magánügyeinkre igaz: tudo-
mányos „dolgozószobánkat” is berendezhet-
jük. Telerakhatjuk digitális könyvespolcunkat
könyvekkel és cikkel, virtuális katalógusunkat
mindenféle bitekbõl összeálló cédulákkal,
meghívhatjuk környezetünkbe a legkiválóbb
szakértõket vagy éppen kedvenc kollégáin-
kat is. Ennek a modul rendszerben felépíthe-
tõ digitális dolgozószobának az „extráit” mu-
tatjuk be e szám hasábjain. 

Építkezzenek bátran: minden alkatrész a
kezük ügyében van, az összerakás gyerek-
játék, a tartósság… Hát igen, biztos, hogy az
elemek folyamatosan változni fognak, de
kivenni, beilleszteni, újraszerkeszteni egy pil-
lanat kérdése csak. És senki sem nyújt be
számlát érte. (OÉ)

A böngészõk nemcsak a weblapok megje-
lenítésére valók, hanem egyre inkább megfi-
gyelhetõ, hogy a fejlesztõk célja a testreszab-
hatóság. Minden felhasználó egyéni igényei
szerint, programozói tudás nélkül alakíthatja
ki a leghasználhatóbb felületet. Ne csak a meg-
jelenítés átalakítására, egyes menüpontok
elrejtésére vagy a gombok átrendezésére,
esetleg a „homokóra” kicserélésére gondol-
junk! A fejlesztõ szakemberek és az önkéntes

BioBAR – biológiai információk és adat-
bázisok kereséséhez
A keresõsáv beépül a böngészõablak tetejé-
re. Különféle adatbázisokban futtathatjuk le a
keresést, legyen az genetikai, mûködésre
vagy felépítésre irányuló, irodalmi adatra vo-
natkozó, taxonómiai, az állat- vagy növény-
világot érintõ kérdés. Hol kereshetünk: EBI
(European Bioinformatics Institute) adat-
bázisa, DDBJ (DNA Databank of Japan)
PubMed, Google Scholar, SCIRUS. A találatok
új ablakban jelennek meg, onnan léphetünk
tovább. Ez a kiegészítõ csak a Firefox 2.x
verzióival mûködik, a 3-as verzióhoz még
nem érhetõ el a fejlesztés.

Zotero (http://www.zotero.org/) – irodalom-
rendszerezõ
Szintén ingyenes kiegészítõ, a Firefox 2.0-tól
használható. Segítségével összegyûjtött cik-
keket, pdf-fájlokat, letöltött könyveket tudunk
kezelni, rendszerezni, hivatkozáshoz felhasz-
nálni. A http://www.zotero.org/ honlapról tele-
píthetõ. Telepítés után a böngészõ ablak aljá-
ban bújik meg.

Ha a világhálót böngészve bárhol, az
Amazon.com-on, a Google Books oldalon, a
Library of Congress-ben vagy az OSZK kata-
lógusában olyan weblapot találunk, amely
egy elektronikus könyvet takar, azt a címsor
végén egy kis 'könyv' ikon jelzi. A magyar
fejlesztésû Könyvtárportál (www.konyvtar.hu)
Könyvsegéd nevû beépülõ alkalmazásával a
legtöbb hazai katalógus is zotero-baráttá
vált. Ha az oldalon több e-könyv is fenn van,
akkor 'mappa' ikont látunk. 

A zotero feltöltése két módon lehetséges.
A menteni kívánt oldalon elõhívjuk a kis alkal-
mazást, majd az 'Új elem létrehozása aktuális
oldal alapján' gomb segítségével elmentjük
az oldalt. Az adatokat mi magunk is kiegészít-
hetjük, megjegyzéseket fûzhetünk hozzá, sõt
saját tárgyszavakkal, jellemzõ „tagekkel”
láthatjuk el. De önállóan is létrehozhatunk új
elemet, mely nemcsak weblap vagy könyv,
hanem akár blog, térkép, jogszabály, szak-
dolgozat vagy cikk is lehet. Tehetünk hivat-
kozást egy adott oldalra, mintegy kedvenc-
ként elmentve. Pillanatfelvételt is létrehozha-
tunk az oldal aktuális állapotáról és egysze-
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programozók különbözõ kis ún. beépülõ mo-
dulokat készítenek, amelyek megkönnyítik a
mindennapi munkát. Az ingyenesen elérhetõ
Mozilla Firefox böngészõ fejlesztõi élen jár-
nak e téren is, és a modulok legtöbbje mû-
ködik a Netscape Navigator 9-cel is. A be-
épülõ alkalmazások között népszerû az
AdBlock Plus, mely a felugró ablakokat tiltja
le, a Sage, amely egy RSS-olvasó vagy a
Googlepedia, ami akkor jó, ha Google-ben
keresünk valamit, mert azt a Wikipédiában is
lekeresi és a találati képernyõ jobb oldali sáv-
jában behozza.

Néhány alkalmazást a tudományos mun-
kában is használhatunk:

BioFOX – a genetikai kutatásokhoz
A bioFOX célja, hogy számos – bioinformati-
kusok számára hasznos – a Firefox és Sea-
monkey böngészõkben használható bõvít-
ményt hozzon létre. Gének vizsgálata során
szükségessé válhat azoknak valamely adat-
bázisból (NCBI, Swiss-Prot) történõ letöltése
és a nukleotid szekvencia fordítása; az adott
nukleotid/fehérje szekvencia hatásának kere-
sése (blastn, blastp stb.); az adott nukleotid/
fehérje szekvencia tulajdonságainak számí-
tása (töltés, mól tömeg, AT/GC arány stb.);
különbözõ formátumok átalakítása (Genbank,
Fasta, Swiss-Prot stb.); sejten belüli elhelyez-
kedésének becslése (PREDOTAR, TargetP,
pSORT stb).
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rûen lementjük az oldalon lévõ összes képet
a zotero mappájába.

Hasonló elven gyûjthetjük a cikkeket a
Google Scholarból, a Pubmedbõl, az EBSCO
Academic Search Premier adatbázisból. Ha
lementettük az érdekes tételeket, elkészíthet-
jük a bibliográfiánkat. A jobb alsó sarokból elõ-
hívjuk a zoterot. Jelöljük ki az elemeket (Ctrl
lenyomásával többet is), majd a jobb egér-
gombbal elõhívott menübõl válasszuk ki a
„kijelölt tételekbõl bibliográfia készítése” op-
ciót. A következõ ablakban a bibliográfia stí-
lusát kereshetjük ki (sokféle közül választ-
hatunk: http://www.zotero.org/styles), majd
elmentjük az eredményt doc, pdf vagy rtf-
fájlként a gépünkre. Hasonló módon 'jelen-
tést' (report) is generálhatunk, ami lényegé-
ben a kijelölt tételekbõl létrehozott katalógus.

Gyakorlatilag ezen alkalmazás segítségé-
vel weblapokat rendszerezhetünk. Saját jegy-
zeteinkkel kiegészítve, „tagekkel” rendszerez-
ve könnyen kereshetõ adatbázist építünk sa-
ját felhasználásra.

Egy külön beépülõ modul segítségével a
Word is kezelni tudja a zoteroba mentett
anyagokat, így munka közben felhasználhat-
juk ezeket hivatkozáshoz:
http://www.zotero.org/documentation/
microsoft_word_integration

Ha a Firefox hordozható verzióját (portable
Firefox) telepítjük egy pendrive-ra és azután
ebbe a böngészõbe installáljuk a zoterot,
akkor az elmentett tételeket bárhova ma-
gunkkal vihetjük, és elérhetjük õket az USB-
eszközrõl megnyitott böngészõbõl.

Hátrányai között említhetjük, hogy csak a
saját gépen, vagy a hordozható eszközön
tárolódnak az adatok, valamint azt, hogy ed-
dig még csak Firefox alatt mûködik, de folya-
matos fejlesztés alatt áll. 

A zotero használatához további segítséget
nyújtanak az alábbi honlapon található angol
nyelvû bemutatók:
http://www.zotero.org/support/quick_start_guide
(MK)

Az internet indulása óta a használók széles
tábora megismerkedett a kedvencek/könyv-
jelzõ eszközzel, amely lehetõséget adott a
meglátogatott és érdekesnek ítélt weboldalak
címének elmentésére a böngészõben. Késõbb

ennek kiegészítésére megjelentek az „inter-
netes könyvjelzõ” szolgáltatások, amit az em-
ber bárhonnan, bármikor használhat és akár
meg is oszthat másokkal (social bookmark).
Ismerjünk meg a három népszerû és a
könyvtár által is használt szolgáltatást, a
Delicious.com-ot, a Diigo.com nevû tudo-
mányos tudásmegosztót és a Netvibes hon-
lapgyûjteményt. A két elsõ szolgáltatáshoz
rendelkezésre állnak a böngészõbe (pl. Fire-
fox) beépülõ alkalmazások, amelyek lehetõ-
vé teszik a könyvjelzõk egy mozdulattal való
elmentését, és címkékkel való ellátását. A
harmadik pedig lehet akár indító oldal a szak-
mai információkereséshez.

Delicious.com
A Delicious ingyenes és bárki számára köny-
nyen használható. Az elmetett oldalakhoz
„tageket” (címkéket) is megadhatunk, ame-
lyek alapján késõbb csoportokba rendez-
hetjük és könnyebben megtalálhatjuk õket.
Minden linknél megjeleníti azt is, eddig
hányan vették fel az adott oldalt a saját
gyûjteményükbe, ezzel megmutatva a közös-
ség esetleges pozitív értékelését. A közössé-
gi megítélés mûködõképességét az elmúlt
évek több sikeres szolgáltatása, mint például
a Wikipédia is igazolja. 

A könyvtár oldala a
http://delicious.com/konyvtar.univet címen
érhetõ el. Jelenleg az élelmiszer-biztonság-
gal, a jogszabályok keresésével kapcsolatos,
illetve az irodalomkutatáshoz használható
oldalakra vezetõ linkeket gyûjtöttük itt össze
(de van már szótár és szöveg illetve weblap
fordító link is).

Diigo.com
A Diigo célja egy tudás megosztó, illetve
kutatás segítõ közösségi szolgáltatás létre-
hozása, ahol az azonos érdeklõdési körrel
rendelkezõ felhasználók (akár kutatócsopor-
tok, szakállatorvosok, munkacsoportok,
egyetemi tanszékek stb.) könnyen és gyor-
san megoszthatják egymással az érdekes-
nek ítélt oldalakat, de akár cikkek linkjeit is. A
szolgáltatás a nevét a „Digest of Internet In-
formation, Groups and Other stuff”1 rövidítése-
ként kapta. 

A szolgáltatás a http://www.diigo.com/ cí-
men érhetõ el. (WB)

Netvibes
A Netvibes egy olyan, személyre szabható
böngészõ oldal, ahol mindent szabadon
megváltoztathat, beállíthat a felhasználó.
Összegyûjtheti kedvenc oldalait, alkalmazá-
sait, létrehozhat hírcsatornákat, megváltoztat-
hatja az egyes modulok beállításait, egyéni
arculatot alakíthat ki stb. A változások azon-
nal elmentõdnek, és a személyre szabott
oldal nyitható meg bárhol, ahol az internetet
kívánjuk használni, csak be kell lépni a
Netvibes-ba.

A könyvtár már évek óta használ egy „fiata-
los” Netvibes oldalt az olvasótermi gépeken,
amelyen a hallgatók számára legfontosabb
oldalak egy mutatóujj mozdulattal elérhetõk.
A http://www.netvibes.com/aotk oldalon pe-
dig igyekszünk folyamatosan gyûjteni az állat-
orvosok számára leghasznosabbnak bizo-
nyult oldalakat, adatbázisokat, keresõket,
internetes forrásokat. A különbözõ tematikus
„fülek alatt” speciális témák, szakterületek
sajátos információi találhatók.

A Netvibes tetszés szerint lehet bárhol
megnyitható kezdõlap, forrásgyûjtemény, a
kollektív bölcsesség oldala. (Az oldal képét
lásd a következõ lap tetején.)

A zotero ablak

INTERNETES KÖNYVJELZÕK/
KEDVENCEK

1About Diigo. URL: http://www.diigo.com/about
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http://www.pitt.edu/~super1/index.htm
A WHO-nak a Pittsburgi Egyetem keretében
mûködõ központja létesített egy nyitott archí-
vumot a világot érintõ egészségügyi és
betegségmegelõzési kérdésekrõl, amelybe
174 ország 64.000 tudósa „adja be” elõadá-
sait 30 nyelven. A gyûjteményben több, mint
három és fél ezer elõadás anyaga található
meg, mert meggyõzõdésük szerint a globális
problémák egyik legjobb megoldási módja a
tanulás, a tudás megosztása. (Sajnos a többi
kelet-euprópai országtól eltérõen hazánk
még nem szerepel az ún. tükör honlapot gon-
dozók között, de magyar szerzõk elõadásai
is megtalálhatók a gyûjteményben.)

A viszonylag egyszerû forma gazdag tar-
talmat takar, többek között az ember-állat
interakció témájában is, természetesen elsõ
sorban a zoonózisokról, de más állatorvosi
témájú elõadások is vannak például számos
vírusról, a kutyák szívférgességérõl, a lepto-
spirózisról, kutyák osteosarcomájáról és más
sok egyébrõl.

A CABI a következõ hetekre ingyenesen elér-
hetõvé tette közegészségügyi szakirodalmi
adatbázisát, a Global Health-et , hogy ezzel
is támogassa a „sertésinfluenza” elleni fellé-
pést. (http://www.cabdirect.org/globalhealth)

A keresés az 1900-tól napjainkig megjelent
valamennyi közegészségügyi cikkben lehet-
séges (tehát például a nevezetes spanyol-
náthára vonatkozó irodalmat is megtalálhat-
juk az adatbázisban!). A keresés menete meg-
egyezik a VetMed Resource-ban használa-
tossal (ismertetése itt található:
http://konyvtar.univet.hu/oktat/tutorial.php),
mindkettõ a CAB Direct platformot használja.

A hagyományos forrás mellet a CABI is
összeállított a témában egy Netvibes oldalt,
az ún. Swine flu dashboard-ot, amelyen szá-
mos forrást összegyûjtött, és ezeket folyama-
tosan bõvíti, frissíti:
www.cabdirect.org/globalhealth.

Ezt írta Magyary-Kossa Gyula lendületes
betûkkel, kék postaironnal legtöbb könyvé-
nek elõzéklapjára. Sok másikban pedig ezt
olvashatjuk: Kóssa Gyula ajándéka. (Csak
1909-tõl használta az összetett nevet.) Ezek
az apró momentumok is hozzájárulnak
ahhoz, hogy közelebb kerüljünk Magyary-
Kossa Gyulához, a tudósemberhez. Arcképe,
amelyet Mayer Alajos 1909. május 1-jén, te-
hát éppen 100 éve fejezett be, az elmarad-
hatatlan szivarral a kezében, fehér köpeny-
ben ábrázolja: mintha éppen csak leült volna
munka közben néhány percre, elgondolkod-
va a kísérlet menetén vagy éppen egy-egy
vitatott történeti adaton, rejtélyen.

Semmi kétség: Magyary-Kossa Gyula több
ember munkáját végezte el: nemcsak a
gyógyszertan és a toxikológia professzora
volt 40 éven át, nemcsak kiváló farmakobo-
tanikus, hanem a történeti kutatás szerelme-
se, termékeny író is. Gyõry Tiborral és Pataki
Jenõvel folytatott, nemrégiben sajtó alá ren-
dezett levelezése megmutatja, milyen szen-
vedélyes érdeklõdéssel lehet egy-egy tárgy
története felé fordulni. Legendás fogadások,
komoly sértõdések övezhették a pontosság-
ra, a históriai oknyomozásra irányuló erõfe-
szítéseket.

Az állatorvos társadalom számára talán a
legfontosabb mégis a Magyar állatorvosi
könyvészet 1472-1904 címû munkája, amely
nemcsak kimerítõ bibliográfiája a szakmá-
nak, hanem a szerzõk életrajzának rövid fog-
lalata is, s ezen keresztül a magyar állator-
voslás „történelemkönyve”. A kötet egyik kéz-
iratos jegyzetekkel, kiegészítésekkel, sajtó-
kivágatokkal, partecédulákkal teleírt és -ra-
gasztott példányát kaptuk meg nemrégiben.

A kiegészítésekbõl kitûnik, hogy Magyary-
Kossa folyamatosan javította mûvét, minden
tudomására jutott adatot ellenõrzött, ezeket
javította, megörökítette. A tárgyszerû adalé-
kokon kívül fontosak azok is, amelyek az
„állatorvosi legendáriumba” illenek, és sok-
szor úgy kezdõdnek: „Hutÿra mesélte…”.
Lehet, hogy e megjegyzések már csak ke-
gyeleti okokból sem fognak bekerülni a hiva-
talos állatorvostörténet nyomtatott oldalaira
(errõl egyéni gyorsírás használatával is gon-
doskodott a tapintatos szerzõ), de egy-egy
mondat beszélgetések, múzeumi, temetõi
séták során szóban átadódik az ifjabb állator-
vos-generációknak. Ez reményeink szerint
hozzájárul ahhoz, hogy az évtizedekkel, év-
századokkal ezelõtt eltávozott elõdök emberi
közelségbe kerüljenek hozzájuk.

Most már a családi könyvtár több értékes
darabja is megtalálható régi könyveink
között, például „MKGY” görög nyelvû bibliája
(szintén telejegyzetelve), benne jelzés az is-
mert szakasznál: „Ama nemes harcot meg-
harcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet
megtartottam.” 2Tim. 4.7., Albert nagybátyja
anekdota-kötete, fia dolgozatai.

Hálásak vagyunk a családnak, jelesül
Magyary-Kossa Editnek, hogy adományaival
és elbeszéléseivel folyamatosan árnyalja
szakmatörténeti könyvgyûjteményünk név-
adójáról, Magyary-Kossa Gyuláról kialakított
képünket. Legutóbb két csodálatos festményt
küldött: Kossa Károlyét, a korán elvesztett
édesapáét, aki a Pallagi Felsõbb Gazdasági
Tanintézet tanára volt, és Tompa Constanciá-
ét, az édesanyáét, aki tanítóképzõ-intézeti
igazgatónõként nevelte a négy árván maradt
gyermeket.

Az elmúlt héten bensõséges ünnepségen
vette a kar birtokba a képeket és köszöntötte
az adományozót. Külön örömünkre szolgált,
hogy Edit asszony magával hozta Magyary-
Kossa Gyula Új-Zélandban élõ dédunokáját,
akinek minden bizonnyal könnyebb már
maga elé képzelni a sohasem látott dédapát
most, hogy kézbe vehette kedves könyveit,
és érezhette az ódon gyûjtemény máshoz
nem hasonlítható, varázslatos múltszagát.

A látogatásukat követõ napon került sor a
magyar állatorvostörténet fakultáció hallgató-
nak versenyvizsgájára. A hallgatók érdeklõ-
dése és felkészültsége reménnyel tölt el ben-
nünket: lesznek, akik az MKGY bejegyzésû
könyveket is forgatják. (O.É.)

SUPERCOURSE

MKGY

AZ 'ÚJ INFLUENZA' HÍREI
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