
Köszönetet mondunk az Állatorvos-
tudományi Egyetem Hutÿra Ferenc 
Könyvtár, Levéltár és Múzeum és vala-
mennyi használónk nevében mindazok-
nak, akik a 2021. évben a könyvtárat, 
levéltárat és múzeumot adományukkal, 
munkájukkal, tanácsaikkal támogatták.

Az Állatorvostudományi Egyetem 
könyvtárának beiratkozott olvasói re-
gisztráció után otthonról is elérhetik azt 
a több mint 38 ezer e-könyvet, amelye-
ket az egyetem előfizetett a 2022-es 
évre a ProQuest Library Centralon. A 
kínálatban nem csak állatorvosi szak-
könyvek szerepelnek, de mi az alábbi 
ajánlóban ezek közül válogattunk:

1922-ben jelent meg Zimmermann 
Ágoston Háziállatok anatómiájának kézi 
atlasza c. kötetének első kiadása. A kö-
tet ismertetése megtalálható egyebek 

mellett a Magyar Állatorvosok Lapjában 
és A Természet c. folyóiratban. 

Olvassunk bele most az 1922-ben 
megjelent ajánlásba és élvezzük a ma 
már idegenül ható megfogalmazások 
szépségét: „A szerző a czímben jelölt 
munkában valóban komoly jelentőségű 
művel lepte meg a felsőbbrendű ge-
rinczes állatok anatomiai beren dezései 
iránt érdeklődőket [...] Az atlasznak, 
mint a természeti tárgyak közvetet-
len szemléletét pótló taneszköznek, 
kiváló fontossága van. Elvontabb 
bemélyedés nél, összehasonlító irányú 
tanulmányoknál sehol sem nélkülözhe-
tő, s legkevésbé épen a boncztannál. 
Különösen a kezdőket támogatja tanul-
mányaikban, mert a lényeges részletek 
kidomborítása által megóvja a rend-
szertelenségek labyrinthusától. [...] A 
mai nyomdatechnikai nehézségeket a 
szerző művének konczentráltsága által 
győzi le. Tizedfél ívnyi terjedelem mellett 
859 rajzot közöl, mely mind éles, apró 
részletekig áttekinthető, paedagogiai 
érzékkel és megfontoltsággal kiválasz-
tott kép, melyek összeszerkesztése, 

kísérő szöveggel való ellátása kiváló 
tárgyszeretetet és gondosságot meg-
követelő, időtrabló, fáradságos munka 
volt. A jó papirosra nyomtatott, csinos 
kiállítású atlasz ára szinte túlzottan mér-
sékelt, s mindenképen érdemes arra, 
hogy a czélt, melyet szol gálni hivatott, 
minél szélesebb körben szolgálhassa.”

A kötet második kiadása 1942-ben 
jelent meg azonos címmel, de Zimmer-
mann Ágoston és Zimmermann Gusz-
táv közös munkájának eredményekép-
pen. Ez a kiadás a Magyar Tudományos 
Akadémia repozitóriumában szabadon 
olvasható: http://real-eod.mtak.hu/id/
eprint/9254
Forrás:
A. S.: Háziállatok anatómiájának kézi atlasza. 
[Könyvismertetés], Állatorvosi Lapok, 1922. 9-10. 
sz. p. 68. 

Szeretek főzni, szakácskönyveket ol-
vasni, gyűjtöm is őket. A baráti körben 
van két kézzel írt, kiadatlan receptgyűj-
temény: egy 19. sz. végi és egy két 
világháború közötti. A tudományosan 
megvizsgált régi háztartási naplók is ér-
dekelnek. Nemrég került a látóterembe 
Zlamál Vilmos lányának részletesen ki-
elemzett konyhai kiadásokat tartalmazó 
füzetének publikációja.

Zlamál Vilmos (1803-1886) az ország 
első főállatorvosa (1838, „regni veteri-
narius”), a magyar állatorvoslás egyik 
megalapítója, egyetemünk jeles sze-
mélyisége, akadémikus. Legkisebb lá-
nya, Zlamál Gizella (1852-1944) 1874-
ben feleségül ment dr. Janny Gyula 
(1842-1916) szépreményű orvoshoz, 
aki 1878-tól a főváros közkórházának 
sebész főorvosa, 1884-től az Erzsébet 
Kórház igazgatója, az Országos Köz-
egészségügyi Tanács tagja. Az 1890-es 
évek jelentették karrierjének csúcsát, 
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hiszen magánpraxisa széles körben 
ismertté vált. Betegei közé tartozott Ti-
sza Kálmán és István, Andrássy Gyula, 
valamint jelentős közéleti személyisé-
gek, egyházi vezetők, arisztokraták, or-
szággyűlési képviselők, városatyák, írók 
és művészek. Szakmai presztízsét mu-
tatja, hogy László főherceg kezelésére 
is őt kérték fel vadászbalesete után. 
Külföldön is szaktekintélynek számított.

Felesége, Zlamál Gizella kis megsza-
kításokkal 1875-1915 között vezetett 
háztartási naplót. Ezeket a család anya-
gi gyarapodását figyelembe véve há-
rom életciklusra osztották, s a kiemelt 
fontosságú 1875-77 és az 1882-84 
közötti időszak elemzését publikálták. 
A háziasszony által nagy gondosság-
gal és alapossággal vezetett, rendkívül 
értékes és szépen fennmaradt naplók 
alapján az életkörülményeket, életmó-
dot és a család táplálkozási szokásait 
vizsgálták.

A családban valamennyi élelmiszer 
beszerzése vásárlással történt. A virág-
tól a mézig, a hústól a gyümölcsökig 
mindent a piacon vettek, ritkán jött árus 
a házhoz, ám ezt Gizella a naplóban 
gondosan felvezette. Fűszeresnél ha-
vonta egyszer jártak.

A család anyagi és társadalmi hely-
zetének javulása húsfogyasztásában 
érhető tetten. A főételek esetében kez-
detben a csirke állt az első helyen, míg 
a sertés- és marhahús fogyasztása 
csekélyebb mértékű, bár rendkívül vál-
tozatos volt: pecsenye, rostélyos, felsál, 
vesepecsenye, borjúszelet. Sokszor 
került az asztalra „schnicli", azaz bécsi 
szelet, vadhús azonban csak kivétele-
sen. Rendkívül nagy súlyt helyeztek a 
családi ünnepek színvonalas megün-
neplésére: ezeken a napokon gyakori 
volt a cukrászdából hozott sütemény, 
a fagylalt, a minyon és otthon is kü-
lönlegesebb alapanyagokból főztek. A 
pörkölt új ételként jelent meg az 1880-
as évektől. A halak közül – számomra 
meglepő módon – igen gyakori volt az 
angolna, havonta többször fogyasztot-
tak kaviárt, tengeri rákot. A böjti ételek 
sorában szardínia is található. A kato-
likus vallású család nagyheti menüje: 
húshagyókedd: hering, fánk; hamva-
zószerda: szardínia; nagypéntek: cso-
koládéleves, mákos metélt; nagyszom-
bati vacsora: sonka tojással, tormával, 
diós, mákos és szilvalekváros bejgli. A 
gyümölcsök közül a narancs bizonyult 
a legkapósabbnak. Italként elsősorban 

kávét, bort és sört fogyasztottak, 1882-
től pedig már szódavizet is.

Az áttekintett háztartási naplók egyér-
telműen jelzik, hogy a család kiegyen-
súlyozott jómódban élt, de gazdálkodá-
sát szigorú normák és kötelezettségek 
szabályozták. A gazdaasszony felelős-
ségteljesen végezte feladatát, komo-
lyan véve a korabeli családi életre fel-
készítő kézikönyv útmutatását: „Mint 
házi asszonynak a háztartás legyen fő 
gondod…azt ügyes kezekkel rendezd. 
Légy takarékos …a szélsőségeket ke-
rüld, a középúton járj.”
(VA)
Felhasznált irodalom: 
Vígh Annamária: Reggeli, ebéd, vacsora a Koro-
naherceg utcában. Tanulmányok Budapest múlt-
jából, 1999. 28. kötet pp. 319-329.
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Az utóbbi évtizedekben az emberek 
figyelme egyre inkább az online elér-
hető tartalmak felé fordult, legyen szó 
tudományos vagy más információkról. 
A szakfolyóiratok egy része is elérhető 
már online formában, azonban a hoz-
záférés ezekhez korlátozott. Bár egyre 
több előfizetéses folyóiratban jelennek 
meg nyílt hozzáférésű cikkek is, ame-
lyek bárki számára elérhetők, ezek a fo-
lyóiratok még mindig a csak előfizetők 
számára hozzáférhető cikkeket tartal-
mazzák nagyobb számban. 

Szerencsére egyre több teljesen 
nyílt hozzáférésű állatorvos-tudományi 
szakfolyóirat jelenik meg. E folyóiratok 
némelyike tekintélyes, régi folyóirat, ám 
a nemrég alapítottak között is vannak 
magas presztízsűek. A folyóirat elis-
mertségének, tudományos minőségé-
nek jó fokmérője az impaktfaktor. Ez a 
tudománymetriai mutató a folyóiratban 
megjelent cikkek és a 2 éven belül rá-
juk kapott hivatkozások arányával jelzi, 
mekkora hatást gyakorolt a folyóirat 
adott évfolyama az illető szakterületre. 

A mellékelt listában szereplő állatorvo-
si szakfolyóiratok impaktfaktorral rendel-
keznek és otthonról bárki számára hoz-
záférhetőek.

Könyvtárunk minden igényt igyekszik 
kielégíteni, ezért gondolunk azokra is, 

akik a vizsgák után vagy a szünidőben 
egy kis kikapcsolódásra vágynak. Gyűj-
teményünk folyamatosan frissülő, nép-
szerű könyveket tartalmazó részében, 
a 99-es szakjelzet alatt könnyedebb 
olvasmányokat kínálunk az érdeklő-
dőknek: kutyás, macskás, lovas regé-
nyeket, szórakoztató elbeszéléseket az 

állatorvosi rendelők hétköznapjaiból, 
magyar állatorvos szerzők szépirodalmi 
műveit és visszaemlékezéseit pályájuk-
ra, vadászkalandokat. Természetesen 
David Attenborough, Gerald Durrell, 
James Herriot és mások méltán nép-
szerű művei is megtalálhatók könyvtá-
runkban.
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