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ár-már ünnepélyes alka-
lom, ha egy csendes órát 

egy jó könyvvel tölthetünk. So-
kan esküsznek rá, hogy az 
interneten minden megtalálható, 
de kiforrott, megbízható ismere-
tekért mégiscsak a szakkönyvek-
hez fordulunk. 
 Néhány évszázaddal ez-
előtt neves egyetemeink diákjai 
külföldre mentek tudásukat to-
vábbfejleszteni, és rendszerint 
könyvekkel megrakodva tértek 
haza. Ezeket általában iskolájuk-
nak adományozták, és ezzel 
megvetették számos tudományos 
gyűjtemény alapjait. Ehhez ha-
sonlóan gondolnak az Alma Ma-
terre, de talán leginkább a jövő 
generációra a mi adományozó-
ink, akik külföldön dolgozva, 
járva, ajándékot vagy recenziós 
példányt kapva, kutatásaikhoz 
irodalmat vásárolva vagy saját 
műveik tiszteletpéldányait kéz-
hez véve helyesnek találják, hogy 
azokat gyűjteményünkben he-
lyezzék el. Gyakran különleges 
témájú, hiánypótló kötetek ezek, 
amelyekre szűkös beszerzési 
keretünkből nem futná. Ezekből 
mutatunk be néhányat e szá-
munkban, köszönettel adomá-
nyozóinknak. 
 Foglalkozási ártalom, 
hogy állatorvosi rendelőben járva 
mindig vetek egy pillantást a 
könyvespolcra. Egy ilyen alka-

 

 
 
lommal olyan kézikönyvet fedez-
tem fel, amelynek sajnos nálunk 
„lába kelt”. Mikor ezt megemlí-
tettem, az állatorvos egyszerűen 
leemelte a polcról, mondván, ez 
nem hiányozhat a könyvtárból. 
Hasonlóan szívmelengető volt 
látni egyik hazai kézikönyvünk 
agyonhasznált példányát, leukop-
laszttal megerősítve, egy másik 
rendelő asztalán. 
 A Nagy Könyv évében 
ezt el kellett mondanom a köny-
vek és az adományozók 
dícséretére. (O.É.) 
 
 
 
 

 
Könyvtárunk újabb, a szerző 
által dedikált érdekességgel bő-
vült.  
 A könyv bevezető része 
mindenki számára ajánlott, akit 
akár csak egy kicsit is érdekelnek 
a tevefélék. Megtudhatja, kik 
tartoznak ebbe a csoportba,  
merre élnek, mennyien vannak, 

 
illetve egy oldalba sűrítve meg-
ismerhetjük élettanuk – talán 
legérdekesebb, legkülönlegesebb 
– alapjait.  
 A könyv érdemi része öt 
fejezetre (baktériumok, vírusok, 
gombák és paraziták által előidé-
zett betegségek, valamint vakci-
názási programok) tagolódik, 
valamennyi fejezet előtt általános 
epidemiológiai bevezetés áll. A 
bakteriális betegségeket szerv-
rendszerenként tagolva, a víru-
sokat pedig patogén – nem 
patogén felosztásban tárgyalja. A 
gombák, illetve paraziták – a 
magyar szakirodalomban meg-
szokott – rendszertani felosztá-
suk alapján kerülnek bemutatás-
ra. 
 Az egész könyv logiku-
san felépített, világos gondo-
latmenetű. Tömör, átfogó, mégis 
részletes képet ad a tevefélék 
fertőző betegségeiről, nagy hang-
súlyt fektetve a diagnosztikára is. 
Teszi mindezt úgy, hogy a szá-
mos látványos kép, folyamatáb-
ra, informatív táblázat segítségé-
vel még színesebbé, még érthe-
tőbbé válik.  
 A könyv azok számára is 
ajánlott, akik esetleg hasonló 
jellegű könyvíráson törik a fejü-
ket; ennél jobb példa aligha kép-
zelhető el számukra. Egy szóval: 
öröm kézbe venni… (dr. R.D.) 
 
 

Wernery, U., Kaaden, O-R.: 
Infectious diseases in Camelids. 2nd 
ed. Berlin : Vienna : Blackwell 
Science, 2002. 404. p. 
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 Állományunk kézi-
könyvtári részlegét főleg angol 
nyelvű szakirodalom képezi. 
Azonban az alább ismertetett 
kötet a német nyelven értők, 
beszélők számára jelent hasznos 
segítséget.  
 Először megismerhetjük 
az agy- és idegsebészet során 
használt eszközöket, eljáráso-
kat, egyes területek anatómiáját, 
képekkel illusztrálva.  
 A tankönyv további fe-
jezeteiben bejárja a kutyák és 
macskák összes agyi területét, 
bemutatja az egyes régiók rész-
letes anatómiáját és élettanát, 
elváltozásait, a lehetséges meg-
betegedéseket és azok kezelését. 
Nem csupán tankönyv, hanem 
atlasz is e mű, hiszen képekkel 
gazdagon illusztrált, mind a 
kóros elváltozásokat bemutató 
röntgenképek, mind a beteg 
álltok ellátását illetően. Minden 
fejezet végén további irodalmat 
közöl a szerkesztő. Tárgymutató 
segíti a pontos keresést a fajták 
és azok betegségei szerint, illet-
ve a gyógyszerek, készítmények 
között is. 
 A könyvhöz tartozik egy 
CD-ROM melléklet, amely egy-
szerű reflex-vizsgálatokat és 
klinikai eseteket mutat be ku-
tyán és macskán videoklipként. 
(M.K.) 
 
Atlas und Lehrbuch der 

Kleintierneurologie. Hrsg. André 
Jaggy. Hannover : Schlütersche, 
2005. 505 p. 

 
 

 
 Jól tudjuk, hogy legkö-
zelebbi rokonaink az embersza-
bású főemlősök. Az embersza-

bású majmok és az ember visel-
kedésbeli, neurológiai és immu-
nológiai közelsége eddig is 
nagyban segítették a (humán) 
orvostudományt olyan betegsé-
gek gyógyításában mint a rák, 
az AIDS, az Altzheimer-kór, 
vagy a malária elleni oltóanyag 
kikísérletezésében. A főemlő-
sök genetikai sokféleségének 
megőrzése érdekében és a to-
vábbi kutatásokhoz kísérleti 
alanyok biztosítására kutatóin-
tézeteket hoztak létre. Ez a 
könyv az indiai Mumbai-ban 
létrehozott központ kutatási 
tevékenységéről és nemzetközi 
tapasztalatokról nyújt összefog-
lalót. (Indiában a főemlősök 16 
faja és 29 alfaja él.) A könyv 
egyes fejezetei: kutatóközpon-
tok kialakítása, menedzselése; 
az emberszabásúak táplálása, 
védelme és megőrzése; a főem-
lősök szerepe a szaporodásbio-
lógiában; főemlősök a biológiai 
kutatásokban. 
 A kutatási beszámolók-
ból sok érdekességre fény derül: 
a főemlősök és az ember hason-
ló viselkedési és táplálkozási 
szokásaira, magzatkori hasonló-
ságokra és a főemlősök erősebb 
immunrendszerére, ugyanis a 
HIV vírussal fertőzött egyedek 
között előfordultak olyanok, 
amelyek 10 évig tünetmentesek 
maradtak. 
 Ha hisszük, ha nem, 
legközelebbi származástani ro-
konaink az emberszabású maj-
mok, s a velük folytatott kutatá-
sok mindnyájunk javát szolgál-
ják.  (M. K.) 
 

National Center for Primate 

Breeding and Research: Vision, 

Challenges and Opportunities. 
Eds. Chander P. Puri, Nirmal K. 
Ganguly. Parel : National Institute 
for Research in Reproductive 
Health, 2005. 539 p.  

 
 
 

 A közelmúltban Kassai 
Tibor professzor úr közvetítésé-
vel jutott el hozzánk egykori 
albán évfolyamtársának, a Tira-
nában oktató Lazer Mirdita pro-
fesszornak a francia nyelvű tan-
könyve, amelyet örömmel he-
lyeztünk el könyvtárunkban. 
 A könyv az állatok víru-
sos megbetegedéseit taglalja 
265 oldalban. Gazdag bibliográ-
fiája 155 külföldi szerző művét 
tartalmazza. A mű nyelvezete 
jól érthető és ezért az hármas 
értékkel bír: tudományos, gya-
korlati egyben didaktikus. Ha-
szonnal forgathatják tehát a 
tudományos kutatást végző 
vagy a belgyógyászat területén 
dolgozó állatorvosok és az Ál-
latorvos-tudományi Kar hallga-
tói is. 
 A munka a saját állatál-
lomány vírusos megbetegedése-
in kívül részletesen vizsgálja a 
közeli erdőkben élő állatok által 
átvitt vírusos megbetegedéseket 
vagy az ellenőrizetlenül beke-
rült import állatok vagy állati 
termékek által behurcolt vírusos 
eredetű kórformákat. A szerző a 
betegségek leírását állatfajok 
szerinti rendszerbe foglalja a 
zoonózisokra is kitérve. 
 Ugyanebben a feldolgo-
zási rendben kapunk ismerete-
ket a vírusos (New Castle, 
Aujeszky stb.) megbetegedése-
ket megelőző vakcinákról, azok 
kutatásáról és előállításáról.  
 A vírusos betegségek 
diagnosztikájával foglalkozó 
részekben korszerű laboratóri-
umi módszerek leírása található 
a megbetegedések gyorsdiag-
nosztikájához. (B. dr. A.I.) 
 

Mirdita, Lazer: Le virologie 
veterinaire. Tirana, 2003. 265 p.  

Neurológia 

Főemlős-kutatás 

 Állatorvosi virológia 
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A cikkekről könyvtárunktól másolat kérhető. 
(O.É.) 

Kölykök mesterséges felnevelése 
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 A Canary Database-t a National Library 
of Medicine támogatásával a Yale University 
School of Medicine hozta létre. Dr Peter 
Rabinowitz, a projekt egyik vezetője szerint: „A 
szénbányába levitt kanári mutatta meg először, 
hogy az állatok az emberi egészség őrei lehet-
nek.” (Ennek alapja, hogy az USA-ban és Nagy 
Britanniában a szénbányászok kanárit vittek le a 
járatokba, mert azok érzékenyebbek a szénmon-
oxidra mint az ember, így előre jelezték a ve-
szélyt.)  
 Céljuk egy adatbázis létrehozása volt 
azokból a tudományos tanulmányokból, amelyek 
alátámasztják, hogy az újonnan megjelenő állat-
betegségek korai figyelmeztető jelei lehetnek az 
emberi megbetegedéseket okozó környezeti ár-
talmaknak. Jelentőssége abban rejlik, hogy hoz-
záférhetőbbé teszi az állatbetegségekkel foglal-
kozó irodalom azon részét, mely a humán orvo-
sok számára is sokatmondó lehet a megelőzés 
vagy a diagnosztika szempontjából. Több, mint 
ezer cikket dolgoztak fel 1965-től napjainkig 
 A nyitólapon olvashatunk újdonságokat, 
tehetünk egy gyors „kirándulást”, az adatbázis 
szerkezetét megismerendő, és lehetőségünk van 
gyorskeresésre is. Az adatbázis többféle szókész-
letet használ, hogy összeillessze egy-egy fogalom 
különböző elnevezéseit. A találatokat kilistázza 
fontosságuk sorrendjében és időbeli eloszlásukat 
is megmutatja.  
 Ezen kívül lehetőség van böngészésre is, 
az  alábbi  adatok  között: szerző, káros anyagok- 

nak való kitettség, folyóirat, kockázati faktor, faj, 
év, módszertan stb. A szakterület specialistái a 
MEDLINE-ból és a más hasonló, jól ismert adat-
bázisokból származó bibliográfiai tételekhez az 
eredeti cikkekből kiemelt olyan szakmai infor-
mációkat csatoltak, amelyek az állatok indikátor 
szerepére vonatkoznak. Ilyenek például, hogy 
van-e ok- és hatáselemzés a dolgozatban, tartal-
maz-e adatot gén szekvenciákról, milyen típusú a 
tanulmány, melyek a kitétel következményei, 
milyen fajok érintettek stb.  
 Korunkban, amikor számos környezeti 
ártalom fenyegeti az embereket és a vadvilágot, 
nagyon fontos lehet az ártalmak korai felismeré-
se. Az állati indikátorok összegyűjtéséhez és 
megismeréséhez nagy segítséget nyújt egy pontos 
és jól használható adatbázis, mint a Canary 
Database.  (W.B.) 
 
 

 
 
A kép forrása: Fodor Pál: A kanári származása, 
tenyésztése és kiképzése… Raisits Emil: A kanári 
betegségei és azok gyógyítása. Budapest, 1927. 70. p.  

 

A Noctua terjesztéséért, és ezen keresztül könyvtári szolgáltatásaink népszerűsítéséért 
köszönetet mondunk a Magyar Állatorvosi Kamarának. 
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