
A Noctua előző számában egy kis be-
tekintést nyújtottunk az állatorvosi té-
makörben megjelenő nyílt hozzáférésű, 
vagyis open access folyóiratokba. Ezek 
olyan folyóiratok voltak, amelyek előfi-
zetés nélkül, teljes szöveggel elérhetők 
bárki számára az interneten. A publiká-
lás költségét ilyenkor vagy a kiadó, vagy 
maguk a szerzők fedezik (publikálási díj 
megfizetésével). 

A MÁK tagjai hosszú évtizedek óta 
minden évben szép számmal férnek 
hozzá cikkekhez könyvtárunkon ke-
resztül. A folyóirat-kiadás jelentősen 
átalakult, és az elérhető szakcikkek 
száma is megtöbbszöröződött az el-
múlt évtizedekben. A Web of Science 
(WoS) 1975-ös megjelenési évvel csu-
pán 3 938 publikációt tart nyilván az ál-
latorvoslás (Veterinary Sciences) téma-
körben. Ez a szám 1985-ben 10 716, 
2005-ben 15 933, 2015-ben 18 204, 
2021-ben pedig 25 893. Az állatorvosi 
témakörben regisztrált publikációk szá-
ma 46 év alatt a 6,5-szeresére nőtt. Ez 
hatalmas növekedés, amely gyakorlati-
lag lehetetlenné teszi, hogy a szakem-
berek minden, számukra fontos cikket 
felkutassanak és elolvassanak. A publi-
kációk számának növekedése mellett a 
technológiai fejlődés azonban lehetővé 
tette, hogy jóval szélesebb körben el-
érhetőek legyenek azok az adatbázi-
sok, amelyek, mint a fent említett WoS 
is, regisztrálják és kereshetővé teszik a 
megjelent szakirodalmat. 

Természetesen a WoS-hoz hasonló 
értékelő adatbázisok, mint pl. a Scopus 
is, nem tartalmaznak minden megje-
lent publikációt, hiszen a különböző 
kiadók különböző szempontok szerint, 
de válogatnak a feldolgozásra kerülő 
folyóiratok között. A két, eddig említett 
adatbázis csupán az egyetemi előfize-

tés keretében, helyben érhető el olva-
sóink számára. Létezik azonban olyan 
adatbázis, amely szakmailag elismert, 
és szabadon hozzáférhető: a PubMed 
(https://pubmed.gov), amelyről már 
többször adtunk hírt a Noctua hasáb-
jain. Most nem az adatbázis keresőfe-
lületét szeretnénk bemutatni, hanem 
néhány támpontot adnánk, hogyan le-
hetséges egyes cikkek teljes szövegét 
otthonról, akár a könyvtár közreműkö-
dése nélkül is elérni. 

A PubMed egy orvosi, állatorvosi, 
illetve élettudományi közleményeket 

tartalmazó adatbázis, amely PubMed 
Central néven saját teljes szövegeket 
tartalmazó gyűjteményt is fenntart. Az 
1. képen a PubMed találati listája egy 
konkrét találatának részlete látható. A 
lap jobb oldalán a Full Text Links fel-
irat alatt sok esetben egy vagy több 
színes felirat látható. Ezek segítenek 
megtalálni az adott cikk teljes szövegét, 
mert linkek. A linkek között lehet olyan 
oldal, amely előfizetést kíván, de bizo-
nyos esetekben a teljes szöveg valahol 
szabadon is hozzáférhető és találunk 
itt hozzá vezető linket. Ez természete-
sen nem minden publikációra igaz, de 
amikor szakirodalmat keresünk és már 
a találatokat nézzük, érdemes az ér-
deklődésünket felkeltő cikkek esetében 
a teljes szöveghez történő hozzáférést 
kipróbálni. Amennyiben a fenti mód-
szerrel nem járunk sikerrel, alább még 
mutatunk egy másik lehetőséget is cik-
kek teljes szövegének elérésére.

Amennyiben konkrét cikket keres va-
laki pl. irodalomjegyzék alapján, a fo-
lyóirat honlapjának felkeresése helyett 
érdemes a Google Scholar (https://
scholar.google.com/) oldalt megláto-
gatni. Ez a Google tudományos anya-
gok keresésére létrehozott változata. 
Bár a leírás alapján az is egy tudo-
mányos kereső, azonban szakiroda-
lom-keresés esetében nem rendelkezik 
a szakadatbázisok nyújtotta megbíz-
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hatósággal, mert a keresés során 
egyszerre keres az interneten elérhető 
szakcikkek, könyvek, szabadalmak stb. 
között. Egy találati lista részlete látható 
a 2. képen. A találati listában, ameny-
nyiben egy cikknek van teljes szöveggel 
elérhető változata, a találat mellett jobb-
ra látható a rá mutató link. A link van, 
hogy szabadon hozzáférhető és van, 
hogy előfizetéses tartalomra mutat.

Egy másik érdekes pont a találati 
listában, hogy ha adott cikk adatait a 
Google Scholar nem egyetlen helyen 
találta meg az interneten, akkor ezt is 
látjuk. Ilyen esetben a találat alatt meg-
jelenik az All * versions link, amelyben 
a szám annyi, ahány különböző web-
címen találta meg a cikket a kereső. 
A linkre történő kattintásra megnyíló 
újabb találati listában a keresett cikk 
különböző weboldalakon lévő válto-
zatát láthatjuk, több esetben a teljes 
szövegre mutató különböző linkekkel. 
Ezt mutatjuk be a 3. képen. A külön-
böző teljes szövegre mutató linkek kö-
zött lehetnek a hozzáférés tekintetében 
vagy egyéb szempontból eltérések. A 
Google Scholar megtalálhatja az intéz-
ményi vagy tudományterületi repozitó-
riumokba feltöltött, közlésre elfogadott 
szerzői cikkváltozatokat, a kiadói hon-
lapok megjelenési adattal rendelkező 

publikációit éppen úgy, ahogyan egyes 
adatbázisok találati listáját, mint pl. a 
PubMed teljes szöveggel elérhető gyűj-
teményeit.

A PubMed és a Google Scholar ki-
bővítheti az otthonról teljes szöveggel 
elérhetőnek gondolt források körét, ez-
zel megkönnyítve a gyors tájékozódást. 
Reméljük, hogy rövid ismertetőnk segít 
olvasóinknak, hogy könnyebben hoz-
zájussanak egyes cikkekhez, de emel-
lett továbbra is állunk minden magyar 
állatorvos szolgálatára, ha cikkeket sze-
retne (library@univet.hu).

Miközben Ukrajna és Oroszország 
hadban állnak egymással, az onnan 
érkező hírek némelyike nem a harcoló 
vagy menekülő emberek, hanem hát-
rahagyott állataik sorsát mutatja be. A 
jelenség, hogy a háborút jószágaink is 
megszenvedik, nem új keletű: már az 
első világégés idején is gondot jelentett, 
pedig állatvédelem akkor már több év-
tizede létezett.

Bár korábbi próbálkozásokról is van 
tudomásunk, Magyarországon a dua-
lizmus évtizedeiben kezdett terjedni az 

a szemlélet, hogy az állatok méltányo-
sabb, humánusabb bánásmódot érde-
melnek. Az országgyűlés jogszabályok 
alkotásával segítette a folyamatot, de 
kifejezetten állatvédelmi törvényt ezek 
között nem találunk. 1882-ben Herman 
Ottó ösztönzésére alakult meg az Or-
szágos Állatvédő Egyesület, hogy meg-
küzdjön az emberek gondolkodásának 
átalakításával. Az akkori magyar társa-
dalom ugyanis – némi túlzással – hasz-
nálati tárgyként tekintett az állatokra, s 
ugyan nem tagadta meg tőlük szerete-
tét, de nem is halmozta el őket vele. A 
monarchia utolsó éveiben a népesség-
nek még mindig több mint 60%-a élt 
mezőgazdaságból, ennélfogva csak a 
városi tehetősebbek tartottak kedven-
ceket, míg a szegényebbek és a falun 
élők a kutyát és a macskát is hasznáért 
becsülték. A valódi állat- és növényvé-
delemről azonban mind több iskolában 
és tankönyvben szó esett – kétségkívül 
ez volt az egyesület legegyértelműbb 
sikere. Lapja, az Állatvédelem 1901-től 
jelent meg. Szerkesztésében Monostori 
Károly, főiskolánk tanára is részt vett.

Nagyjából ezt a képet mutatta állatvé-
delmünk 1914 nyarán, a Nagy Háború 
kitörésének pillanatában.

Az állatkínzásról szóló legtöbb hír-
adás, vita tárgya már a béke évtize-
deiben is a sokoldalúan hasznosított 
ló volt. Az első világháborúban a lovas 
hadtestek még fontos részét képezték 
a hadseregnek, érthető tehát, hogy az 
állatvédők akkoriban sokat foglalkoz-
tak a katonalovakkal. 1915 áprilisában 
az egyesületi lap szerkesztősége pénzt 
és hasznavehető tárgyakat (pl. pok-
róc) gyűjtött a sebesült példányoknak. 
Májusban az egyesület fontolóra vette 
a csatlakozást a hadilovak védelmé-
vel foglalkozó Vöröscsillag nemzetközi 
szervezethez, amely Genfben alakult 
meg a Vöröskereszt mintájára. Azt, 
hogy erre valóban rászánják-e magu-
kat, a berlini és a bécsi testvérszerveze-
tek szándékától tették függővé – ez kö-
vetkezett a háború sajátos viszonyaiból.

A hátországban használt lovakért 
is bőven volt mit tenni. A személy- és 
teherszállítást végző fuvarosok – akár-
csak a békeévekben – gyakran hajszol-
ták agyon állataikat, mígnem azok ösz-
szeestek az erőlködéstől, s kínkeserves 
vonaglással pusztultak el. A közegek 
csak körülményesen válthatták meg 
őket a szenvedéstől, mivel ahhoz enge-
délyt kellett szerezniük tulajdonosuktól, 
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ha egyáltalán sikerült rábukkanniuk az 
illetőre. 1917-ben az egyesület ennek 
az eljárásnak a mellőzését kérte a bu-
dapesti rendőrfőkapitánytól, amennyi-
ben a gazdát nem sikerült előkeríteni 
2-3 órán belül. A hatóságok felismer-
ték, hogy a mind súlyosabb vesztesé-
gek miatt gazdasági szükségszerűség 
a megmaradt lóállomány kímélése. 
Ezért tiltották meg hamarosan a lovak 
túlterhelését, felesleges ostorozását, 
megerőltetését, tették kötelezővé a se-
besültek állatorvosi ellátását és szabá-
lyozták szigorúbban a lovas közösségi 
közlekedést.

Ugyancsak a békeévek öröksége volt 
az állatvédelem fontosságának két-
ségbevonása. A helytelenítők az „em-
bervédelem” hiányával érveltek, vagyis 
szerintük állam és társadalom egyaránt 
többet tett az állatokért, mint az embe-
rekért, legyen szó akár egészségügyi 
ellátásról, akár a mindennapi szolida-
ritásról. A háború csak fokozta az el-
lenszenvet. Minél inkább nőtt a halott 
vagy nyomorékká váló katonák száma, 
minél lejjebb süllyedt az életszínvonal 
a hátországban, annál izzóbb haragot 
váltott ki, ha valaki ezeknél kevésbé je-
lentősnek tartott ügyekben kívánt elő-
relépést. Az, aki fel merészelt lépni az 
állatok érdekében, könnyen megkap-
hatta a vádat, hogy közömbös ember-
társai iránt. A Népszava 1915. május 
21-én gúnyosan jegyezte meg: az álla-
tok védelme szerencsésen előzte meg 
az emberekét. A Soproni Napló 1916. 
július 11-én nevetségesnek tartotta az 
állatvédők törekvéseit, mivel az egyik 
emberhez a másik áll a legközelebb, az 
számára a legértékesebb. Arany János 
születésének centenáriuma alkalmá-
ból nem kisebb egyéniség élcelődött a 
Pesti Napló 1917. március 14-i számá-
ban, mint Karinthy Frigyes. Iróniájának 
célpontja az Állatvédelem tisztelgése 
volt a költő előtt, mivel a lap az állatok 
szeretetére intő két költeményét idézte. 
Hiába kutatni Embervédelem című or-
gánum után, pedig Arany ilyen témájú 
verseket is költött – vélte Karinthy, majd 
néhány valóban szellemes példával bi-
zonyította: ily módon bármely szakma 
vagy irányzat kisajátíthatná magának a 
költő gazdag életművét.

Alkalomadtán az állatvédelem mégis 
hasznára lehetett a háborús propagan-
dának, amennyiben valami kellemetlent, 
sőt ellenszenveset lehetett vele közölni 
az antanthatalmak népeiről. Az egyesü-

leti lap Antwerpen kutyáiról és macskái-
ról jelentett 1914 decemberében: a né-
met megszállás elől menekülő lakosság 
magukra hagyta kedvenceit, azok pe-
dig addig tengődtek étlen-szomjan, míg 
a megérkező tisztek és katonák gond-
jaikba nem vették őket. Az 1916-os 
évfolyam egyik számában arról olvas-
hatunk, hogy a württembergi madár-
védő egyesület kérésére a Belgiumot 
kormányzó Bissing tábornagy betiltotta 
a megvakított énekesmadarak tartását, 
azt „borzalmas dolognak” tartva, melyet 
„nem lehet eltűrni”. A tényleg könyörte-
len gyakorlat, melynek az a hiedelem volt 
az alapja, hogy a látását vesztett madár 
szebben és hosszabban dalol, valójában 
több országban is régóta elterjedt szo-
kásnak számított, ám a belgiumi eset 
kapóra jött az ellenség kompromittálá-
sához. Az egyesület ezekkel az elszórt 
tudósításokkal akarhatta bizonyítani el-
tökéltségét a háború mellett.

Miután 1918-ban befejeződtek a har-
cok és megköttettek az első fegyver-
szüneti egyezmények, Magyarországon 
folytatódott a nyugtalanság spanyol-
náthával, katonai megszállásokkal, po-
litikai rendszerváltásokkal, a polgárok 
terrorizálásával, a trianoni békeszerző-
dés sokkjával és egyéb megpróbálta-
tásokkal. A közigazgatás régi rendjével 
együtt az állategészségügy is szétzilá-
lódott. Járványok tizedelték a haszonál-
latok hajdani állományának maradékát. 
Pusztított többek között sertéspestis, 
takonykór és a 20. század közepéig 
szokványos veszettség. Az állatvéde-
lem végül kulcsfontosságúvá vált az új-
jáépülő országban, igaz, továbbra sem 
érzelmi okokból, hanem a már említett 
gazdasági kényszerűségből. (BB)

Dr. Galambos Márton állatorvos, se-
bész-, szülészmester, bölcsész- és or-
vosdoktor, a kémia, az általános kórtan 
és gyógyszertan, az elméleti és gya-
korlati kórbonctan és a gyógyszertan 
tanára 1820. április 15-én született Sel-
mecbányán. Középiskolai tanulmányait 
a Pesti Kegyesrendiek Gimnáziumában 
végezte, majd a Pesti Egyetem Orvosi 
Fakultására iratkozott be, ahol 1846-ban 
állatorvosi oklevelet szerzett. Orvosdok-
tori oklevelét 1858-ban kapta meg.

Galambos Márton Alma Materünk 
egyik legküzdelmesebb korszakában, 
mindvégig határtalan buzgalommal 
és önfeláldozással teljesítette felada-
tát. 1847-től Zlamál Vilmos tanárse-
gédjeként dolgozott a Pesti cs. kir. 
Állat  gyógyintézetben. 1849-ben ad-
junktussá nevezték ki. Az 1848-as sza-
badságharcban honvédorvosként tevé-
kenykedett. Élete küzdelmekkel teli volt. 
Igénytelensége és szerény volta teszi 
érthetővé, hogy Galambosnak kilenc 
tárgy előadását (két nyelven!) kellett 
vállalnia s mégis csak 43 éves korában 
(1863) nevezték ki rendes nyilvános ta-
nárrá 1200 forint fizetéssel.

Kutatómunkájának legjelentősebb 
eredménye nemzetközi viszonylatban is 
számottevő. A világon elsőként észlelte 
a keleti marhavész átterjedését juhok-
ra. Kísérleteket folytatott idegbénulás-
ban szenvedő ménlovak gyógyítására. 
Gyógyszertan állatorvosok és mezei 
gazdák számára című könyve 1871-
ben jelent meg. A könyv az Állator-
vostudományi Egyetem Hutÿra Ferenc 
Könyvtárában megtekinthető.

Hosszú szenvedés után Pozsonyban, 
1872. szeptember 5-én halt meg. Öz-
vegyén kívül hat kiskorú árvát hagyott 
maga után. Elhivatottsága, hazaszere-
tete példaértékű az őt követő generáci-
ók számára.

A jelen és a jövő állatorvosait 2021. 
október 20-tól az egyetem parkjában 
Kontur András szobrászművész alko-
tása is emlékezteti Galambos Márton 
munkásságára. (KJOE)
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