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Alig két esztendeje, hogy az elektronikus
információforrásokról szólván hírt adtunk a
CABI szerkesztette VetMed Resource interne-
tes állatorvosi információs forrásgyûjtemény-
rõl. 2009. január elsejétõl az évtizedek óta
használt CAB Abstracts, FSTA és Zoological
Record adatbázisok beszerzése a könyvtá-
runk által vezetett konzorciumtól országos
szintre, a több adatbázis- és folyóiratcsoma-
got mûködtetõ EISZ (Elektronikus Információ
Szolgáltatás) hatáskörébe került. Ennek elõ-
nye a beszerzéshez remélt állami támoga-
tás, súlyos hátránya viszont, hogy január 1-je
óta – elõfizetés híján – csak a CAB Archives
(1910–1972) és a Zoological Record áll a ren-
delkezésünkre. Szakadatbázis nélkül azon-
ban nem tudjuk segíteni kutatóinkat, oktató-
inkat és a szakdolgozókat, nem tudjuk kel-
lõképpen használni folyóirat-állományunkat,
pestiesen szólva: félkarú óriások lettünk!
Ismét eljött az elõremenekülés ideje.

Így gondoltunk a VetMed Resource beszer-
zésére, amely több modulból áll. Az elsõ és
legfontosabb: a CAB Abstracts adatbázis
állatorvosi vonatkozású rekordjait tartalmazó
Abstract Database, amelyet a CAB Direct ke-
resõfelületen használhatunk. Az adatbázis ke-
retében elérhetõ több, mint egymillió rekord
nemcsak az állatorvosi és határterületi folyó-
iratok cikkeit, hanem konferencia kiadványo-
kat, könyveket, könyvrészleteket, jelentése-
ket, szabadalmakat stb. is tartalmaz. Ezek kö-
zül 13 000-nél több teljes szöveggel megta-
lálható az adatbázisban! Az Abstract Data-
base alkalmas az állatorvosi szakdolgozatot
írók támogatására, az egyetemi és külsõ iro-
dalomkutatási igények kielégítésére.

Reményeink szerint azonban a VetMed
Resource további moduljai is megtalálják a
maguk használói körét. 

Az Abstracts Database-hez kapcsolódnak az
elõkészített keresések (Prepared Searches),
amelyek azon túl, hogy egy-egy téma teljes
irodalmának lekeresését automatikusan el-
végzik helyettünk, támogatást adnak az átfo-
gó keresési stratégia kidolgozásához.

A News and Reviews fejezetben értesül-
hetünk az állat-egészségügyi terület „forró
témáiról” és több tucat szakértõi tanulmányt
olvashatunk. 

A Datasheets and Compendium fejezet-
ben megtaláljuk az Animal Health and Pro-
duction Compendiumot, amely CD formában
eddig is rendelkezésünkre állt az adatlapok-
kal, statisztikával (állatállományról, élelmiszer-
kereskedelemrõl, földhasználatról), határozók-
kal (rovarokhoz, atkákhoz, kullancsokhoz és
férgekhez), fajtaismertetõkkel, hat gyógyszer-
adatbázis közös keresõjével, teljes szövegû
anyagokkal, értelmezõ szótárral, takarmányo-
zási forrásokkal (pl. tápanyag-igény fajok
szerint), szakértõi rendszerrel és jegyzet-
tömbbel egyéni megjegyzések számára.
Mindez a hallgatók számára jelenthet hasz-
nos segítséget például vizsgatételek kidolgo-
zásához. 

Az ún. Datasheets csomag (állatfajok, -faj-
ták, állatbetegségek, fertõzõ betegségek,

kórokozók, vektorok) az AHPC-ben található
adatlapok kibõvített változata, amelyek nem-
csak teljeskörû tájékozódásra adnak alkal-
mat, hanem kiemelhetõk és tetszés szerint
szerkeszthetõk belõlük mikro- és makrofotók,
elterjedési térképek, statisztikai adatok,
angol névváltozatok, leírások, diagnosztikára
és kezelésre vonatkozó információk stb. Kell-
e ennél jobb segédlet egy-egy elõadás készí-
téséhez?

Az Events fül mögött nemzetközi állatorvo-
si konferenciák rejlenek, míg a Search termé-
szetesen az egész honlap keresését biztosít-
ja. Az eredmény „fejezetekre” bontva jelenik
meg, így azonnal választhatunk, hogy cik-
kekhez vezetõ rekordokat vagy teljes szöve-
get, mélyre hatoló adatlapot, reviewt vagy
újságokat szeretnénk a keresett témáról.
Ugyancsak a gyors tájékozódást, eligazodást
segíti a bal oldalon található tematikus – álta-
lában állatfajokra vonatkozó – böngészés le-
hetõsége. Egy kattintás, és elõttünk áll a hon-
lap minden kincse például a kutyákkal,
szarvasmarhákkal vagy az állatorvosképzés-
sel kapcsolatban. Megtudjuk például, hogy a
Nemzetközi Állat-egészségügyi Szervezet
kezdeményezi az állatorvosképzési tantervek
nemzetközi harmonizációját az Evolving Ve-
terinary Education for a Safer World címû kon-
ferencián, amelyre ezév októberében kerül
sor Párizsban.

Reméljük, hogy a VetMed Resource folya-
matos támogatást nyújt a könyvtárban irodal-
mat és információt keresõ állatorvosoknak
mind az egyetemen belül, mind azon kívül.
Jövendõ használóink nevében is köszönetet
mondunk a beszerzéshez nyújtott támoga-
tásért a karnak és a továbbképzési és doktori
ügyekért felelõs Huszenicza Gyula dékán-
helyettes úrnak.

„Az elsõ periódusban, a kiegyezés után le
kellett rakni a magyar állat-egészségügyi
igazgatás alapjait és megteremteni ennek
törvényi alátámasztását. Ezt jelentette az elsõ
állat-egészségügyi igazgatási törvény, az
1888. évi VII. törvénycikk az állategészség-
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ügy rendezésérõl és a m. kir. állatorvosi szol-
gálat megteremtésérõl. Ez a nagy jelentõségû,
kiváló jogalkotás a megjelenésétõl mintegy
60 évig volt hatályban. Ezen idõszak alatt
kialakult az állat-egészségügyi igazgatásnak
egy viszonylag nyugodt, kiegyensúlyozott, jól
bejáratott formája. Ezen hosszú idõszak
során mindössze egyetlen átfogó, alapvetõ
állat-egészségügyi törvény, az 1928. évi XIX.
törvény és annak végrehajtási utasítása, a
100.000/1932. FM számú rendelet látott nap-
világot. Erre is elsõsorban az állatorvos-tudo-
mány nagymérvû fejlõdése következtében
volt szükség. Így a 20. század elsõ felében
egységes felfogás uralta az állat-egészség-
ügyi igazgatást.”1 Kováts Jenõ méltatja így a
120 éves állat-egészségügyi törvényt, amely
elõtt – jelentõségénél fogva – az Állatorvos-
tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum is
tiszteleg, elsõ idõszaki kiállításával, mely az
idézett könyv bemutatójának napján, 2008.
november 29-én nyílt meg. Címe: Illusztrációk
a 120. éves állat-egészségügyi törvényhez
(Az 1888. évi VII. törvénycikk vívmányai levél-
tári források tükrében).

A törvény kidolgozásában a jogi végzett-
ségû Lipthay Istvánnak volt kiemelkedõ sze-
repe, aki „Hazatérve a külföldön [Németor-
szágban] szerzett tapasztalatok felhasználá-
sával és az Országos Közegészségügyi Ta-
nács, közvetlenül Fodor József (1843–1901),
Markusovszky Lajos (1815–1893) és Zlamál
Vilmos sokoldalú személyes támogatásával
látott hozzá az elsõ magyar állat-egészség-
ügyi törvény, az 1874. évi XX. t. c. elõkészítésé-
hez. Zlamál minisztériumi megbízatása akkor-
ra már lejárt, a »magyar állat-egészségügy
nagy öregje« 70. életévét betöltve visszavo-
nult. Ily módon e nagyjelentõségû törvényünk,
különösen annak 1875. január 30-án kelt
1064. számú végrehajtási utasítása és annak
következetes megvalósításával a keleti mar-
havész tökéletes felszámolása (1881) már az
1876-ban osztálytanácsossá kinevezett
Lipthay érdeme.”2

A kiállítás az 1888. évi VII. törvénycikk teljes
szövegét bemutatja, és annak legfontosabb
helyeit, vívmányait az egyetem saját gyûjte-
ményeibõl és a Magyar Országos Levéltár-
ból, a Húsipari Múzeumból, a Fõvárosi Sza-
bó Ervin Könyvtár Budapest Képarchívumá-
ból, valamint magángyûjteményekbõl vett
dokumentumokkal, képekkel, szövegekkel
illusztrálja. Szeretnénk itt is felvillantani né-
hányat a korabeli állategészségügynek e kor-
szakos jelentõségû elõírásokhoz kapcsolódó
pillanataiból (a korabeli helyesírást követve).

Elsõként talán egy Lipthay által a miniszter
megbízásából 1889. december 28-án jegy-
zett körrendeletet, amelyben a pontosabb
adatszolgáltatás fontosságát hangsúlyozza: 

„Valamennyi törvényhatóságnak
A hasznos házi állatok között elõforduló

ragadós betegségekre vonatkozó számsze-
rinti adatok pontos összeállításának úgy sta-
tistikai mint állategészség-rendõri szempont-
ból való fontossága a törvényhatóság elõtt is
ismeretes.

Mégis azt tapasztalom, hogy az e czélra
szolgáló járvány-táblák szerkesztésénél az
illetõ közegek oly felületesen járnak el, hogy
a beérkezõ adatok – úgy szólván – semmi ér-
tékkel nem bírnak.

Ezen viszás helyzet megszüntetése czél-
jából az 1888:VII. tövényczikk végrehajtására
kiadott rendelethez mellékelt járvány-tábla-
mintát czélszerübb rovatbeosztással láttam
el és a javitott minta egy példányának ide
zárása mellett fölhivom a törvényhatóságot,
hogy jövõben kizárólag ezen minta szerint
szerkesztett járványtáblákat terjesszen föl és
az azok szerkesztésére hivatott közegeit
azonnal a legszigorúban utasitsa, hogy a jár-
ványtáblák rovatainak kitöltésénél a legna-
gyobb pontossággal és alapossággal jár-
janak el, mert ezen adatokat szigorúan ellen-
õriztetni fogom és a fölületesen eljárt közege-
ket minden egyes esetben azonnal felelõs-
ségre fogom vonatni.”

Megtudhatjuk azt is, hogy Nyitra vármegye
alispánja sürgönyt küldött a nagyméltóságú
földmívelésügyi minister urnak, miszerint:
„Holicsi járásunk fõszolgabirója Morvaor-
szágban, határunkhoz közel állítólag uralgo
száj és körömfájásjárvány hirérõl szerezvén

tudomást kérek ezen hir mibenlétérõl érte-
sítést és esetleg a határzár elrendezése iránt
utasítást”.

Lehet, hogy éppen ennek a táviratnak a
nyomán 120 éve a következõ utasítás szü-
letett:

„Valamennyi törvényhatóságnak. Minthogy
Cseh- és Morvaországban, továbbá Alsó-
Ausztriában és Galicziában a ragadós száj-
és körömfájás nagy mérvben uralkodik, az
1888ik évi VII. t. cz. 5ik§-a alapján szarvas-
marháknak, juhoknak, kecskéknek és serté-
seknek Cseh- és Morvaországból, továbbá
Alsó-Ausztriából élõ állapotban való behoza-
talát, illetve átvitelét ezennel megtiltom, illetõ-
leg a Galicziából származó sertésekre nézve
f. évi január hó 4én 395. v. 89. sz. a. általam
elrendelt és Liptó, Szepes, Sáros, Zemplén,
Ung, Bereg és Maramaros vármegyék kö-
zönségével közölt behozatali, – illetve átviteli
tilalmat, a hivatkozott tõrvény alapján, a Ga-
licziából származó szarvasmarhákra, juhokra
és kecskékre is ezennel kiterjesztem.

Errõl a törvényhatóságot tudomásulvétel
és közhírrététel végett értesítem; a Galicziá-
val továbbá a Morvaországgal és Alsó-Auszt-
riával határos törvényhatóságokat pedig
ezenfelül fölhívom, hogy a jelen rendeletem-
nek azonnali végrehajtása iránt intézkedne
és annak eredményérõl tegyenek hozzám je-
lentést.
Budapest, 1889. április 3-án”

1 Kováts Jenõ – Korzenszky Emõd: Az állat-egészségügyi igazgatásról (1867–2007).
Székesfehérvár, Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., 2008. p. 5.
2 Op cit. p. 17.
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Az állatjárványok esetén megtett szigorú
lépések mellett az élelmiszer-biztonság terén
is nagy elõrelépést jelentett a törvény, amely
szabályozta az állattartás és -szállítás, a
vásárok, a vágóhidak és a húsforgalmazás
körülményeit is. Ma már nehéz elképzelni,
hogy vad motorosok helyett éjjel 11 és hajnali
5 óra között a Köztemetõ úton, a Népszínház
utcán, az Erzsébet, Teréz és Lipót körúton,
majd a Margit-hídon át marhacsordák po-
roszkáltak. 

Megszûnt a vágóhidon kívüli ellenõrizetlen
állatvágás is. Egy-két évtizeddel késõbb már
a képen látható korszerû sertésvágóvonalon
dolgozták fel az állatokat.

A fel-fellobbanó járványok kordában tartá-
sához, az újonnan bevezetet élelmiszer-
ellenõrzési rendszabályok foganatosításához

a központi intézkedéseken kívül a hatósági
állatorvosok hálózatának megerõsítésére is
szükség volt. Ezen állások meghirdetésérõl
Hutÿra Ferenc így írt a Miniszteriumnak 1889.
február hó 22-én: „Miután… a jövõben pedig
elõreláthatólag nagyobb számu állatorvosi
állások fognak szerveztetni, alulirott, mint a
»Veterinarius«, állatorvosi szakközlöny szer-
kesztõje, mély tisztelettel kérem a Nagymél-
tóságu Miniszteriumot, méltóztassék a törvény-
hatóságokhoz intézendõ körrendeletben a
hatóságok figyelmét arra felhívni, hogy az
állatorvosi állásokra szóló pályázatokat a
kedvezõ eredményre való legtöbb kilátással
a »Veterinarius«-ban, mely mint havi folyóirat
minden hó 15-én jelenik meg és melynek szer-
kesztõsége Budapesten, Rottenbiller utca
23. sz. a. van, célszerü közzétenni.”

Hogy az állami állatorvosi állásnak milyen
rangja volt, azt a csak ideiglenes kinevezés-
sel bíró Sulyok doktor folyamodványa illuszt-
rálja:

„Nagyméltóságu Ministerium!
Minthogy a kerületi állami állatorvosi teen-

dõknek a jelen minõségembeni ellátása ha-
tározottan a szolgálat hátrányára van, miután
a közönség, de különösen a nép, az évek óta
megszokott állami állatorvosi egyenruhát
respectálta s elötte meghajolt, addig én,
különösen a vásárokon a beteggyanus álla-
tok közelebbi vizsgálatánál és marhalevelek
ellenõrzésénél ki vagyok téve az ellensze-
gülésnek és azon ellenvetésnek, hogy: »mi
köze hozzá« – mély tisztelettel azon alázatos
kéréssel járulok a Nagyméltóságu Ministe-
rium elé, hogy engem, ha másként nem,
legalább dijtalan állami állatorvossá kine-
vezni kegyeskedjék…. 

Alázatos kérésem megujitása után Aradon,
1889. évi julius hó 31én

A Nagyméltóságu Ministeriumnak alázatos
szolgája: Sulyok Géza, állami állatorvos”

Az áhított egyenruhát a tiszti vizsga letétele
után nyerhette el az állatorvos, amely komoly
követelményeket támasztott. A részletes sza-
bályzatot a Veterinarius 1889. évi XII. évfolya-
mának 2. számában olvashatjuk. A legalább
két éves gyakorlattal rendelkezõ diplomás
állatorvosnak kérelme mellé be kellett nyúj-
tani egy szakmai naplót, amelyben beszá-
molt gyakorlati tapasztalatairól. Valószínûleg
ilyen lehetett Novotny Ferencz „állatorvosi
szakdolgaim” (1898) címû írása is, amely
nemrégiben jutott gyûjteményünk birtokába a
család jóvoltából. A hatórás írásbeli és mini-
mum egyórás szóbeli-gyakorlati vizsgálat – a
szabályzatban részletezett – tárgyai a követ-
kezõk voltak: kórbonctan, állatjárványtan,
állattenyésztés, a hazai közigazgatás szer-
vezete és az állategészség-rendõri állandó
intézkedések ismerete. Ezek során sor került
boncolási feladat, górcsövezés végrehajtá-
sára, a járványos betegség alkalmával szük-
séges írásbeli teendõk végzésére, alapos
tenyésztési és igazgatási elméleti ismeretek
bemutatására. Az elsõ években – mint ezt
szintén a Veterinariusból tudhatjuk – igen ke-
vesen tudtak megfelelni az ötfõs bizottság
képviselte magas szintû követelményeknek.

A további „illusztrációk” tanulmányozhatók
még néhány hétig az Aula fölött található
Állatorvos-tudományi Gyûjtemény melletti ún.
„kismúzeumban” (bejárat a menza felõl)
szerdánként 13–16 óráig, vagy elõzetes beje-
lentkezés alapján bármely napon 8 és 16 óra
között. 

2009. február 15-tõl Farkas Viola elsõ éves
biológus hallgató Betekintés a természetbe
címû természetfotó-kiállítása tekinthetõ meg
a könyvtár olvasótermében.

Korabeli sertésvágóvonal (Forrás: Húsipari Múzeum)

FOTÓKIÁLLÍTÁS
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