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A természettudományok újabbkori fejlő
dése és vívmányaik értékesítése a gya
korlati élet terén, a részletekbe hatoló, ko
moly vizsgálódásnak és kutatásnak eredmé
nye. A termeszeitudós önzetlen tanulságos 
búvárkodásával, mely közben csak a termé
szeli erőknek és ezek nyilvánulásainak meg
ismerését és értelmezését tartja, mint ideális 
czélt, szeme előtt, egy-egy új tételt állapít meg, 
a gyakorlat embere pedig a tételt átvéve, azt 
a gyakorlati élet czéljaira alkalmazni és érté
kesíteni iparkodik. 

A szorosan tudományos kutatásoknak és a 
gyakorlati kísérletezéseknek ez az egymással 
kapcsolatos, összhangzalos együttműködése 
eredményezte azokat a hatalmas átalakuláso
kat az ipar és a közlekedés terén, melyek 
mindenné] jobban jellemzik a befejezéséhez 
közeledő XIX. századot. 

De a reális alapon folytatott tudományos 
kutatások azon a téren is alapjában, megvál-
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toztatták felfogásainkat, a hol azelőtt csak a 
bölcseskedés iparkodott némi világosságot de
ríteni a közvetlenül tapasztalt tények értelme
zésére. A tudományos kutatások megállapítot
ták, hogy a szerves élet titokzatos nyilvánu-
lása] ugyanazoknak a természeti erőknek egy-
másra hatása folytán keletkeznek és ugyanazok
nak a törvényeknek hódolnak, mint a természet
ben észleli egyéb jelenségek. Az ember maga 
e közben legméltóbb tárgyát képezte a vizsgá
lódásoknak s midőn az egymással csoportosí
tott adatok nagy tömege kétségtelenné tette, 
hogy az emberi test minden életnyilvánulásai 
is ugyanazok a törvények irányítják, ezzel, 
egyebek között, szükségképen az orvostan 
összeségének is alapjában ál kellelt alakulnia. 

Az életjelenségeknek egészséges és kóros 
viszonyok közölt physikai és chemiai alapon 
való értelmezése, általában az inductiv mód
szer az összes vizsgálatok közben jellemzi a 
mai orvostan irányát mely ilyenképen mini 
minden lekinlelben reális tudományszak foglal 
a lobbi természettudományok sorában heivet. 
A vizsgálat tárgyának bonyolódott szerkezete 
folytán a vizsgálódásoknak" rendkívüli nehéz-
ségekkel kell megküzdenie de az ismeretek 
köre folyton tágul, tudományos buvárlat 
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minden egyes szerv functióját igyekezik ele
mezni és okaira visszavezetni s ma már az 
agyvelő csodálatos működését, a gondolkodás 
és fogalomképzés útjaiI és időbeli lefolyását 
is kutatásai körébe vonja. Az ilyen irányú 
kutatásoknak lermészelesen a gyakorlat terén 
is érvényesülnek az eredményei és a beteg
ségek elleni védekezés, valamint a betegségek 
gyógyítása terén ma elérhető sikerek, méltó 
módon sorakoznak a technikai téren tapasz
talható nagy vívmányokhoz. 

Az emberi élet változatos jelenségeinek köz
vetlen és távolabbi okaik szerint való értel
mezése nem lett volna lehetséges az állatok 
hasonló életnyilvánulásainak megfigyelése nél
kül. Állatkísérletek utján lehetséges ezeket a 
jelenségekéi különféle befolyások által módo
sítani, lehetséges hasonlókat előidézni azokhoz, 
melyek az emberen betegségek folyamán ész
lelhetők és ilyenmódon az okok és az okoza
tok egybevetése fokozatosan a physiologiai és 
pathologiai jelenségeknek mind helyesebb és 
behatóbb felismerésére vezetett. Az állatokon 
való kísérletezések természetszerűleg máris 
bizonyos állatorvosi ismeretek megszerzésére 
vezettek, melyek köre főképen azért is tágult, 
mert az állatokon hasonló betegségek fordul-
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ván elő. mini az embereken, amazok kényel
mesebb észlelése, esetleg mesterséges előidé
zése is, az emberi betegségek lényegére is 
világot derített. 

Ámbár azonban az orvosi búvárlatok az 
említeti kapcsolatnál fogva bizonyos állati be
tegségek megismeréséi is eredményezték, ez 
utóbbiak tanulmányozása nem lévén őnczél, 
hanem csak eszköz, az állatorvostan nemcsak 
mint önálló tudományszak, hanem különben 
sem fejlődhetett volna magasabb tokra, ha 
annak fejlesztését egyéb, nevezetesen közgaz
dasági okok is. nem tették volna szükségessé. 
És ilyen okok nemcsak a jelen időben, hanem 
a legrégibb korban is érvényesültek s habár 
az állatorvosi tudományt ilyen minőségében 
egészen uj tudományszaknak szokás tekinteni, 
ténv hogy annak gyökerei a legrégibb ó-korba 
nyúlnak. 

Egyes állatfajok domesticatiójával felmerült 
annak a szüksége, hogy az ember a saját 
czéljaira szelídített és idomított alakjukban 
reá nézve nagy értéket képviselő állatjait meg
betegítő befolyásokkal szemben megvédeni és 
megbelegedésök esetén azokat ismét használ
hatókká tenni, gyógyítani iparkodott. A főid-
m.ívelés és az ezzel szorosan kapcsolatos állat-



!l 

lenyészlés fejlődésével ez a törekvés mind 
élénkebb lett, egyúttal azonban arra is veze
lett, hogy egyesek az állatok gyógyítását kü
lönleges foglalkozásuknak választották és a 
folytonos gyakorlat útján bizonyos szakismere
tekre és ügyességre tevén szert, az állalorvos
lást üzletszerűen is űzték. 

Az ókor legtöbb előbbrehakidott népeinél 
az állatorvoslás nemesak dívott, de helyenkinl 
különösen méltányolt foglalkozást is képezett. 
Az egyptomiaknál és nyomukban haladva a 
zsidóknál főképen a papok voltak azok. a kik 
az áldozalra szánt állatok vizsgálata közben 
bizonyos boneztani és kórtani ismeretekel 
sajátítván el, ezeket alkalmikig beteg állatok 
gyógyításának ezéljaira is értékesítették. 

Jóval előbbrehaladott volt azonban az állal
orvoslás az indusoknál, a hol annak fejlődé
sére a lélekvándorlásban való hit és az álla
toknak ezzel kapcsolatos kímélése nyilván nagy 
befolyással volt. A legrégibb szanszkrit forrá
sok tanúsága szerint már a mythologiai kor
ban ismertek állati betegségeket és ezek ellen 
orvosságokat. Később, a brahmanok korszaká
ban (800—600 évvel Kr. e.) már külön állal
orvosi iskolák is léteztek, melyekben 12—IS 
éves itjak oktatást nyertek a házi állatok be-
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tegségeiröl és ezek kezeléséről, a buddhista 
korszakban (600—240 évvel Kr. e.) létesített 
állatmenedékházak és állatkórházak pedig még 
inkább hozzájárultak az állatorvosi ismeretek 
terjesztéséhez. Sucruta az Ayur-Veda-ban rész
letesen foglalkozik az állatbetegségekkel és 
habár boncztani és élettani nézetei egészen 
önkényesek és helytelenek is, a mi a bonezo-
lások és állatkísérletek tilalma mellett önkényt 
érthető, a betegségek lefolyásáról és okairól 
már sok helyes észleletet közöl. Az állatorvosi 
foglalkozás jellegét az indusoknál mindenesetre 
előnyös színben tünteti fel az a tény, hogy 
az orvosokhoz hasonlóan hivatalos és magán
állatorvosok léteztek, hogy az állatorvosi gya
korlat már bizonyos fokig szabályozva volt s 
hogy az állalorvosok az orvosokkal együtt a 
legfelső kasztok sorába tartoztak. Az állat
orvosképzés irányáról nincsen nqyan határo
zottabb tudomásunk, alig szenvedhet azonban 
kéLséget, hogy a tanítás közben, tényleu léte
zel I különleges szakmunkákon kívül,* szent 
könyvek kiváló szerepel játszottak és hogy 
ennélfogva az innen álvelt tételeknek bizonyos 
dogmaszerű értékük volt. miután a betegsége
kéi általában felsőbb szellemi lények befolva-
sával hozták kapcsolatba. 
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A görögök, majd a rómaiak idejéből arány
lag sok állatorvosi munka maradt ugyan fel. 
a melyek íróiknak némelykor meglepően lág
körű és helyes szakismereteiről tanúskodnak. 
tulajdonképeni állalorvosképzés létezéséről 
azonban nincsen tudomásunk, kivéve talán 
Aesculap tanítványait és követőit, a kik azon
ban az állatorvosi kérdésekkel szintén csak 
mellékesen foglalkoztak. A munkák szerzői 
nagyobbrészt emberorvosok, a kik az emberi 
test bonczolásának tiltott volta miatt az állati 
lest szerkezetének tanulmányozására voltak 
utalva. Voltak azonban már speciális állatorvos
írók is (Apsyrtus. Hierocles, a «Hippialriea» 
ez. gyűjtőmunka szerzője, Columella, P. Vege-
lius Renatus. utóbbiak már a bvzanczi csá
szarok alatt stb.), kik sokszor kiterjedi és he
lyes szakismereteiken kívül arról is lesznek 
bizonyságol hogy az «ars veterinaria» az akkori 
időben megfelelően méltányolt foglalkozást 
képezett. Az állatorvosok tényleg a későbbi 
római korban külön testülelet képeztek (vete-
rinarii mulomedici) melynek tagjai bizonyára 
részesüllek bizonyos szakszerű kiképezletésben. 
de az oldatás módjáról, mely közben az állal
orvosi munkák tanítás hathatós segédeszkö
zéi képezhették, nincsen közelebbi tudomásunk. 
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A középkorban az orvosi tudományokban 
általában nagy visszaesés állott be, a míg 
azonban az emberorvostannak ebben a kor
szakban is akadtak mívelői, kik. habár hely
leien bölcseleli irányban haladtak, mégis meg
őrizték szakmájuk tudományos jellegét, addig 
az állalorvoslás, ebből a jellegéből teljesen ki
velkőzve, igen alacsony mívellségií egyének 
(pásztorok, kovácsok, gyepmesterek slb.) le
nézett foglalkozásává sülyedl. Egyes írók a 
chaldauis, görög és római írók nyomán ha
ladva csak a szakma korábbi fejlettségének 
emlékéi tartották fenn. önálló numkálkodás 
azonban nem létezett és az állalgyógyítással fog
lalkozó egyének ismeretei a legdurvább em-
pirismuson alapullak. 

A XVIIk században a földmívelés és az állat
tenyésztés föllendülésével s ezzel együtt az 
állatállományok értékének emelkedésével mind 
érezhetőbbé vált annak szüksége, hogy legye
nek egyének, a kik megfelelő különleges szak
képzettség birtokában az értékes állatállomá
nyokat a betegségek okozta megkárosodások-
lól lehelőleg megóvják. Különösen kívánatos
nak és szükségesnek mutatkozott a czéltuda-
tos védekezés azokkal a veszedelmes járvá
nyokkal (keleti marhavész, himlő, lépfene) 



szemben, melyek akkortájban időnkint óriási 
pusztításokat okoztak a házi állatok között. 
E járványok elhárítása vagy legalább enyhí
tése a közvagyon megvédését jelentette s azért 
méltó tárgyát képezhette a kormányok gon
doskodásának. 

Ez értelmezi azt, hogy midőn Claude Bour-
gelat ügyvéd, majd a lyoni lovasakadémia 
főnöke, 1761-ben Lyonban jórészt magánkölt
ségen az újkor első állatorvosi iskoláját léte
sítette, a franczia kormány szintén hozzájárult 
(50,000 livre költséggel és 8,333, majd 12,000 
livre évi dotáczióval) a terv megvalósításához, 
hogy továbbá az iskola alapításának hírére 
csakhamar más országok kormányai is küld
tek oda alkalmas egyéneket, rendszerint orvo
sokat hocry ezek ott magokat állatorvosokká 
kiképezzék s azután hazájukban hasonló isko
lák létesítésére a terveket kidolgozzák. Így a 
többek között Mária Terézia is küldött 1764-
ben három majd 1760-ben újból kél egyéni 
Lyonba kiknek javaslalára' létesült azután 
1777-ben a bécsi állalorvosi iskola. Az általá
nos szükség érzetének meglelelőleg a század 
végékf 'i különböző országokban már l>0 iskola 
létesült (köztük 1786-ban a pesti, mini 
külön állatgyógyászati tanszék tudomány-
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egyetemen), a jelen század folyamán pedig 
még további 44 iskola alapíttatott. 

Az első állatorvosi iskolák szervezete ter
mészetszerűleg igen egyszerű volt, úgy a tár
gyak megválasztása, mint a lanerők száma és 
a növendékek előképzettsége tekintetében, de 
már Bonrgelat igyekezett a szakmának meg
adni a tudományos színezetet azzal, hogy a 
tantervbe a szorosan gyakorlati tárgyak mellé 
a boneztant, a növénytant és a gyógyszertant 
is felvette. Az iskolákon alkalmazott előadók 
utalva voltak szakmáik fejlesztésére, valamint 
irodalmi munkásságra, mely feladatoknak akké-
pen igyekeztek megtelelni, hogy, korábbi em
pirikus állalorvosi ismeretek felhasználása mel
leit, a sokkal fejlettebb emberorvosi tudomány 
lételeit és tapasztalatait, igaz hogy kezdetben 
sokszor megfelelő bírálat nélkül, az állatok 
betegségeire átvitték. Ilyen módon rövid idő 
alatt eléqqé tekintélyes irodalom fejlődött 
különösen' Francziaországban, majd Német
országban is és ezzel kapcsolatban" a tanítás, 
a növendékek előképzettségének is fokozatos 
emelése mellett, mind magasabb színvonalra 
emelkedett. Az utóbbi tekintetben természete
sen csak igen lassan lehetett az igényeket 
fokozni, mert a középkorban teljesen disere-
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ditáll állalorvosi pálya nem igen vonzotta a 
magasabb előképzettségű Ujakat és a viszo
nyok az állalorvosok társadalmi állása tekin
tetében csak igen lassan javultak. 

De a haladás folytonos volt, a jelen század 
közepétől kezdve pedig feltűnően gyors lett. 
Az állatorvosi szak mívelői szorosan tudomá
nyos irányban is kezdtek munkálkodni, buvár-
lataikkal az állatorvoslanl mindinkább kivet-
kőztették korábbi empirikus jellegéből és azl 
tudományos alapokra fektették, egyidejűleg 
pedi(| az emberorvostanból átvett lételeknek 
csak szigorú bírálat után vak) átvitele az álla
tokra, valamint az állati betec]sé(|ek elfogulat
lan észlelése, kapcsolatban megfelelő kísérlete
zéssel, a szakma önállósítására vezetett. Ez az 
önállósítás nem szűntette meg azonban a szo
ros kapcsolatot az egymással sok tekintetben 
közelről rokon két szakma között. Sőt ellen
kezőleg, ez a viszony még szorosabbra fűző
dött. Eltekintve attól, hogy az emberi és állati 
test életfotyamatai, okaik és lefolyásuk szerint 
azonosak s ennélfogva azok tanulmányozása 
és a vizsgálati eredményeknek gyakorlati al
kalmazása ugyanabban az irányban halad, az 
összehasonlító élet- és kórtani vizsgálatok az 
utóbbi évtizedekben mind nagyobb jelentő-
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ségre emelkedtek és a most már szintén in-
ductiv módszerekkel dolgozó állatorvosi tudo
mánynak nem egy új vívmányát az ember
orvostan haszonnal értékesíthette a saját 
ezéljaira s különösen a fertőző betegségek
ről szóló tan fejlődött ezen egymást kölcsönö
sen támogató munkálkodás folytán magas 
tokra. 

Az állatorvostannak ez a fokozatos, az utóbbi 
időben rohamos fejlődése az exact tudomány 
magaslatára természetszerűién a szakoktatás 
irányára is jótékony fejlesztő befolyást gya
korolt. A tudományos vizsgálatokkal foglalkozó 
tanárok szükségképen tanításuk közben is ér
vényesítették tudományos felfogásukat és ilyen 
módon az oktatás szelleme mindinkább köze
ledett ahhoz, mely a főiskolákon s nevezetesen 
az egyetemek orvosi fakultásain honos volt. 
A boncztani, élettani és kórtani kutatásoknak 
egyező iránya, a vizsgálati módszereknek és 
eszközöknek azonossága szükségképen kifeje
zést nyeri az oktatás szellemének hasonlatos
ságában. Az ilyen irányú tanítás eredményes
ségének alapfeltélele volt pedig a hallgatók 
megfelelő előképzettsége s nevezetesen a ter
mészettudományi alapismeretekben való kellő 
tájékozottsága. 
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Ehhez képest az állatorvosi iskolák az állat
orvostan fejlődésével arányban, a tanfolyam 
megfelelő meghosszabbítása mellett, fokozatosan 
szigorították az említett teltételeket és érdekes 
lény, hogy ez a szigorítás nem okozott vissza
esést az iskolák látogatottságában, hanem 
ellenkezőleg, a hallgatók száma, daczára a mind 
nehezebb feltételeknek, folyton emelkedett. 
Igaz ugyan, hogy erre az állatorvosok társa
dalmi helyzetének javulása s főleg az állat
egészségrendészetnek mint a közigazgatás egyik 
ágának fokozatos fejlesztése, melyre a kormá
nyok az állatforgalomnak szilárdabb alapra 
helyezése és az állattenyésztés érdekei szem
pontjából utalva vannak, igen hathatós befo
lyást gyakorolt, de kétségtelen, hogy maga az 
állatorvostan, mint exakt tudományszak és az 
iskolákon meghonosodott akadémikus szellem 
is mind nagyobb vonzó erőt fejtett ki a közép
iskolai ifjúságra. Tényleg ma már az állat
orvosi iskolák, melyek még nem oly régen 
egyszerű, csak igen hiányos előképzettség fö
lött rendelkező egyénekel empirikus állatorvo
sokká neveltek, általában a felsőbb tanintéze
tek sorába tartoznak, részben a főiskolák külső 
attribútumaival is fel vannak ruházva, a hol 
pedig ez még nem következeti be, élénk és 
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eredménvnyel biztató a törekvés, hogy azokat 
megszerezzék. 

Az állatorvosi szakoktatásnak ezekben rövi
den vázolt átalakulása és fejlődése a magyar 
állatorvosi iskola történetében is lépésről-
lépésre követhető. 

Az iskola alapját II. József császárnak 1782. 
szeptember hó 14-én kibocsátott rendelete ve
tette meg, mely a budapesti tudomány-egye
tem orvosi karával kapcsolatban állatgyógy
intézet felállítását hagyta meg. Ezen rendelel 
folytán Tolnay Sándor, mint egyetemi rk. tanár 
az 1787/8-diki tanévben megkezdte az ((állat
gyógyásza))) előadását az orvosnövendékeknek 
és a sebészeknek, majd 1799-ben kezdetét vette 
nyolcz havi később egy éves tanfolyamban az 
állatorvosok külön képezése. Teljes félszázadon 
keresztül ezen a fokon maradt a speciális állal
orvosi oktatás mely arra szorítkozott, hoqv a 
csak épen írni-olvasni tudó növendékekkel 
némi elemi boncztani és élet-kórtani ismere
teken kívül főleg bizonyos gyakorlati fogáso
kat elsajátíttasson. 

Az akkori viszonyok nem is kedveztek ha
zánkban az állatorvosi ügy fejlődésének. Az 
állatorvoslás maga lenézett és keveset jövedel-
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mező foglalkozás volt, a közigazgatás kereté
hen pedig az állategészségügyi rendészet alig 
játszolt szerepel, ha pedig hevesebb állati jár
ványok uralkodása esetén mégis szükségesnek 
mutatkozott valamelyes intézkedés, akkor a 
hatósági orvosok és a sehészek voltak a köz
igazgatási hatóságoknak szakközegei. 

A jelen század második téléhen azonban 
lényegesen módosultak a viszonyok. A gyors 
egymásutánban épülő vasúli vonalak rendkívül 
élénkké telték a közlekedést és ennek kereté
ben mind nagyobb mérvet öltölt az állatforga
lom, úgy a belföldön, mint az egymással szom
szédos, sőt az egymástól távol eső országok 
közöli is. Az élénk állatforgalom rendkívül 
előnyös volt a lakosság élelmezése, az ipar és 
a mezőgazdaság szempontjából, de egyidejűleg 
nagyban növelte a járványos betegségek szél-
hnrezoltatásának veszélyét Helyhez kötött vagy 
azelőtt csak lassan lerjeszkedő járványokat 
mosl a vasúti szállítmányok rövid pár nap 
alatt távoli vidékekre magokkal vitték és ilyen
módon új meg új járványfészkek keletkeztek. 
A járványok gyors terjedése okozta nagy ká
rosodások indokolttá és szükségessé lettek az 
ellenök való védekezést úgy a belföldi, mini 
a nemzetközi forgalom közben. 

2* 
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Nem lehelet! csodálni, meri a dolog termé

szete indokolta az eljárás helyességél, hogy 
egyes államok első sorban a külföldi állal
behozatal megengedéséi oly feltételekhez kezd
ték kölni, melyek járványok behnrczollalása 
ellenében minél nagyobb biztosítékot nyújta
nak. S habár az idevonatkozó prohibitiv rend
szabályokat a protectionista kereskedelmi 
politikai irányzat is csakhamar a maga czél-
jaira felhasználni kezdte, tagadhatatlan, hogy 
a védelmi intézkedések közvetve jótékony be
folyást gyakoroltak az exportáló országok állat
egészségügyi viszonyaira. 

Gondoskodni kellett arról, hogy csak vész
mentes vidékekről származó egészséges állatok 
jöhessenek a forgalomba, a vészmentessé(| 
konstatálását pedig megfelelően képzett szak
emberekre kellett bízni. Ezeknek magasabb 
szakképzettségét azonban ezenkívül az állat
tenyésztés fellendülése is kívánatossá tette, 
mert az értékben jelentékenven emelkedett 
egves állatok és állatcsoportok gvógvítása 
fokozatosan mind nagyobb jelentőségre emel
kedett. A kormány már 1859-ben kibocsátotI 
járványszabályrendeletével utalt az állati jár
ványok elleni védekezés szükséges voltára, 
tényleg azonban csak az 1874 : XX. t.-cz. állí-
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totta első ízben az állategészségügyi kormány
zatot és a szakembereket egy nagy feladat elé, 
midőn a keleti marhavész irtását tette felada
tukká. Ennek a feladatnak sikeres megoldása 
nyilvánvalóvá tette, hogy megfelelően beren
dezett és szabatosan működő állategészségügyi 
szolgálal egyes betegségek teljes kiirtásával, 
másoknak szűkebb körre szorításával rend
kívül nagy szolgálatokat tehet az ország mező
gazdaságának s ezzel a nemzet közgazdaságá
nak. Ennek a helyes felismerése, kapcsolatban 
az állatkivitel nagy anyagi érdekeivel, a kor
mányi és javaslatára a törvényhozást az állat
egészségügyi rendészetnek alapjában való szer
vezésére és fokozatos fejlesztésére késztették. 

Ennek a czélnak felelt meg az 1888 : VII. 
t.-cz. «az állategészségügy rendezésérő))), mely 
az idetartozó összes kérdésekre kiterjeszkedve, 
megvetette az alapját a mai állategészségügyi 
rendészetnek és ezt a közigazgatás keretébe, 
mint ennek egyik nagyfontosságú ágát, be
illesztette. A törvény, a midőn az állatorvost, 
a végrehajtás előterébe állítja és reá sokféle 
terhes s ecryúttal natív felelőssétftiel járó hiva
talos teendőket bíz, az állatorvosok kellő szak-
képzettségét a helyes végrehajtás alapfeltételéül 
tekinti. Ennek a szakképzettségnek emelése 
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ennek megfelelőleg a legszorosabb összefüg
gésben állott az állategészségügyi viszonyok 
javítására irányuló törekvéssel és csak termé
szetes, hogy a kormány a szakoktatás fejlesz-
tésére is megfelelő gondot fordított. 

Az itt röviden jelzett körülmények hatása 
alatt állatorvosi szakoktatásunk tényleg az 
utóbbi harmadfél évtized folyamán igen ör
vendetes módon fejlődött. Gyorsan követik 
egymást ez idő alatt az iskola fokozatos újjá
szervezései. A korábbi ccÁllatgyógyintézet» 
I875-ben (Állatorvosi tanintéze))) lett, melyen 
a hat középiskolai osztálynak megfelelő elő
képzettség alapján felvett növendékek három 
év alatt végzik az állatorvosi tanfolyamot; 
1<S88-ban a hatodik osztályról szóló bizonyít
ványt csak tökéletlenül helyettesítő fölvételi 
vizsga eltörlése egyöntetűbbé telte a hallgatók 
előképzettségét, az 1890-diki újjászervezés pe
dig az <(Állatorvosi Akadémián)) négy évre hosz-
szabbítván meg a tanfolyamot, lehetővé lelte 
a tantárgyak helyesebb beosztását és terjedek 
mesebb, valamint gyakorlatibb irányú elő
adását, az ugyanakkor életbeléptéién uj 
szigorlali rend pedig nagyban hozzájárult a 
tanítás megfelelő eredményének biztosításához. 

A mondott idő alatt egyébkint is jelentéke-
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nyen megjavullak a tanítás tekintetében a vi
szonyok. Eltekintve attól, hogy az iskola 1880-
ban uj helyiségeket kapott, 1875-től 1899-ig a 
tanárok és előadók száma 5-ről 13-ra, a segéd
személyzet tagjainak száma 7-ről 18-ra, az évi 
költségadomány 39,413 frtról 130.321 írtra, 
a hallgaíók száma pedig 33-ról a jelen tanév 
elején több mint 500-ra emelkedett. 

A viszonyok javulása ennek megfelelőleg a 
tudományos munkálkodás és a tanítás tekinteté
ben is nyilvánult. A tanintézet, majd akadémia 
laboratóriumaiban mind élénkebb lett az ön
álló tudományos búvárkodás, melylyel kap
csolatban a hazai állatorvosi irodalom is foly
ton új dolgozalokkal és tankönyvekkel gyara
podott, a szakoktatás akadémikus színvonalra 
emelkedett és ehhez képest az intézet hallga
tói nagyobb készültséggel, alaposabb theore-
tikus tudással és kiterjedtebb gyakorlati ismere
tekkel léptek ki a gyakorlati élet küzdőterére. 

De bármily örvendetes és gyors, szokatlanul 
gyors volt a fejlődés, ez nem rejthette el az 
e téren még létező hiányokat, sőt ezek épen 
az utóbbi években mind érezhetőbbekké vál
tak. Minél magasabb színvonalra emelkedett 
a tanítás, minél alaposabb és tudományosabb 
tárgyalásban részesültek az állatorvostannak 
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egyes szakmái, annál nagyobb akadályképen 
érvényesült a tanítás megfelelő eredményével 
szemben a hallgatóknak a fokozott igényekhez 
képest többé ki nem elégítő előképzettsége. 
A szükségképen összehasonlító alapon tárgyalt 
anatómia, physiologia és pathologia tételeinek 
helyes megértése, megfelelő értékesítésük a 
betegségek értelmezésénél és elbírálásánál, jól 
fegyelmezett, érett gondolkodást tételez fel, a 
mii csak a középiskola teljes elvégzése nyújt 
az ifjúnak. 

E nélkül kiválóbb tehetségű ifjak szintén 
mutathatnak ugyan fel szép eredményi, de a 
kevésbé tehetségesek nem vagy csak arány
talanul nagy erőfeszítéssel képesek a tárgy 
szellemébe mélyebben behatolni. Egy részök 
belátva erői gyöngeségét a félúton visszafordul 
és időt vesztve új pályát keres, másoknál, kik 
nagy szorgalommal mégis leküzdötték a ne
hézségeket, nem elég szilárd az alap, melyre 
később a gyakorlatban támaszkodnak. 

Az eddigi alacsonyabb előképzettség egyik 
folyománya volt az. hogy a tanfolyam befejez
tével az új állatorvosok túlnyomó részben 
20—21 éves korban léplek a gyakoriali élet 
küzdőpálvájára, tehát oly korban, midőn a 
íiatal ember még vezetésre, támogatásra szo-
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rúl, hogy még hézagos ismeretkörét kiegé
szítse, hogy a tanulmányi idő közben szerzett 
tudását a gyakorlatban megfelelő módon ér
vényesítse és hogy egyéni jelleme is a helyes 
irányban kifejlődjék és megszilárduljon. A túl-
íiatalon való önállósításnak itt annál hátrá
nyosabbak lehetnek a következményei, meri 
az állatorvos az iskolából minden átmenet 
nélkül egyszerre teljesen önálló állásba lép és 
azontúl kizárólag saját egyéni tudására és ér
telmére utalva, a közönség anyagi érdekeibe, 
valamint az egészségügyi viszonyokba erősen 
belenyúló kérdésekben köteles korrekt szak
véleményével a közigazgatási hatóságok intéz
kedéseit irányítani. A változatos ügykörnek 
helyes ellátása alapos elméleti és gyakorlati 
tudást, a fenforgó körülményeket gondosan 
mérlegelő logikai gondolkodási, önállóságot és 
igen sokszor megfelelő erélyességel is tételez fel. 

Ha az intézetből a múltban kilépett szak
emberek általánosságban szintén megfelellek a 
reájok bízoll ügykörnek sől nagy országos 
feladatokai is sikeresen , megoldottak, ha 'az 
állalorvosi kar színvonala az utóbbi időben el 
nem vitatható módon jelenlékenven emelke
dett, úgy ez úgy az oktatás irányára, mini az 
illetők 'egyéni buzgalmára csak előnyös világot 
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vet. Azonban az állani és a gyakorlati élet 
mind több és nehezebb feladatot szab a szak
emberek elé, maga az állatorvosi tudomány 
folyton halad és főleg az elméleti szakok mind 
részletezőbb irányban terjeszkednek. 

Ma, a midőn a betegségek helyes felisme
rését a tökéletesbített vizsgálati módszerek 
sokkal inkább teszik lehetővé, mint a múlt
ban és a gyógyító eljárások is, főleg a sebé
szet terén, jóval szebb eredményekre vezet
nek; a midőn fertőző betegségek felmerülése 
esetén az állatforgalom, de az egészségügy 
érdekei is egészen szabatos diagnosisokat ki
vannak, ilyenek pedig sokszor csak mikro
szkópos és bakteriológiai vizsgálatok útján álla
píthatók meg; a midőn az emberi élelemre 
szolgáló állati nyerstermények alkalmas vagy 
alkalmatlan volta megfelelő pathologiai isme
retek alapján, esetleg mecjfelelő laboratóriumi 
vizsgálatok segélyével, egészen kielégítő mó
don elbírálható: teljesen jogos a kívánsáq hogy 
az állatorvos, mint szaktudományának képvi-
selője, rendelkezzék mindazon ismeretek fölött 
és alkalmazza mindazokat a vizsgálati mód
szerekel. melyek alapján az adott esetekben a 
tudományos és gyakorlati kérdések helyesen 
megoldhatók. -



A fokozott igényeknek csak szélesebb körű 
és alaposabb ismeretek birtokában lehet ele
get tenni, a szorosan tudományos képzettséget 
pedig csak megfelelő előképzettség alapján 
lehet elsajátítani. Ha. egyebektől eltekintve, az 
orvosi tudományokban való kiképzésnek már 
régóta szükségszerű előfeltétele a középiskolai 
érettség, akkor ugyanezt követeli az alaptudomá
nyok tekintetében amavval azonos, a gyakorlati 
szakok tekintetében pedig vele szintén egyező 
szellemben haladó és jelenleg már szintén a fej
lettség magas fokán álló állatorvosi tudomány is. 

Végül számottevő tényező az a különben 
mindenképen helyes közfelfogás is, mely a 
ludományos szakmákra való képesítést az érett
ségi vizsgálal letételében látja és az egyes 
egyén társadalmi állását is ehhez képest jelöli 
meg. Nemcsak magának az állatorvosi karnak, 
de az ország állalegészsé(]rendészetének érde
kei is kívánják az állatorvosok társadalmi te-
kintélyének további emeléséi egészen kielégítő 
javulási azonban nem leheléil e téren várni 
addig a míg az állatorvosok alacsonyabb elő
képzeltség alapján szerzik mec, a képesítést 
mini más tudományszakok képviselői. 

Ezek az okok úgy külföldön, mint nálunk, 
már régebben szükségesnek tüntették fel az 



állatorvostanhallgatók előképzettségének eme
lését a teljes érettség fokára, a szakoktatás 
megfelelő reformjának időpontjára azonban 
külső körülmények is voltak lényeges befo
lyással. A reform ugyanis az állatorvosképzés 
feltételeinek tetemes szigorítását jelenti és élet
beléptetése a hallgatóság számának túlságos 
csökkenését vonhatja maga után, ha arra egyéb-
kint nincsenek meg a szükséges előfeltételek. 

Szükséges mindenekelőtt, hogy az oklevél 
birtokába jutó állatorvos nemcsak a megél
hetést biztosító, de társadalmilag is megfelelő 
állásra számíthasson: másfelől pedig szükséges, 
hogy maga az iskola szervezetében és rang
jában hasonló legyen más főiskolákhoz, hogy az 
állatorvoslanhallgató az akadémiai ifjúságnak a 
többiekkel egyenjogú tagjául tekinthesse magát. 

A tanítás tervének módosítását ehhez képest 
szoros kapcsolatba kellett hozni az intézet 
egész szervezetének módosításával, másfelől 
pedig az állalegészségrendészeti szolgálatnak 
olyan irányú szervezésével, mely az állat
orvosi kar társadalmi helyzetét és anyagi vi
szonyait kedvezőbbé tegye. 

És ez a kapcsolat tényleg megvan. 
Magyarország földmívelésügyének minisztere. 

Darányi Ignácz O Nagyméltósága, ki mindjárt 
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hivatalba lépésekor ráutált arra a kiváló sze
repre, mely nálunk az állategészségügyet a 
mezőgazdaság szempontjából megilleti és a ki 
ehhez képest kezdettől fogva következelesen 
fáradozik annak javításán, az állatorvosi szak
oktatás fejlesztéséi is, mini a megfelelő állat
egészségügyi szolgálal alapfeltételét, különös 
figyelmére méltatta. Már előzetesen is meg 
lévén győződve a hallgatók előképzettsége eme
lésének szükséges voltáról, jóakarattal és ke
gyesen fogadta az állatorvosi akadémia tanár
testületének idevonatkozó előterjesztését és a 
tárgyalások folyamán mutatkozott nehézsége
kel elhárítva, az új szervezeti szabályzatot meg
erősítés végett legfelsőbb helyre fellerjesztette. 

És legkegyelmesebb Urunk és Királyunk, 
miniszterének előterjeszlésél jóváhagyólag tu
domásul vévén, az <(Állalorvosi Főiskola)) szer
vezeti szabályzatát Schönbrunnban 1899. évi 
február hó 11-én kelt legfelsőbb elhatározásával 
legkegyelmesebben megerősíteni méltóztatott. 

A legmélyebb alattvalói hódolattal és a leg
bensőbb hálával adózunk Urunk és Királyunk
nak ezért e tényeért, melylyel ez intézel mű
ködése számára, melyet évekkel ezelőtt leg
felsőbb látogatásával szerencséltetett, új irányt 
és új szellemet jelölt meg. 
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De nagy és őszinte hálával tartozunk Da
rányi Ignácz, földmívelésügyi miniszter úr 0 
Nagyméltósága irányában is, mert első sorban 
az ö jóindulatának és közbenjárásának köszön
jük, hogy szakoktatásunk ügye ezt a nagyfon
tosságú lépést megtehette, igaz, hogy ügyünk 
támogatása az 0 részéről csak kifolyása és 
egy kis részlete annak a nagyszabású földmí-
velési politikának, melynek hazánk mezőgaz
dasága már eddig is minden téren oly nagy 
eredményeket köszön, de a midőn áldásos 
ténykedésének kihatását ezúttal saját ügykö
rünkben a legközvetlenebbül érezzük, nem 
mulaszthatjuk el, hogy a mai ünnepélyes al
kalommal hálánknak a nyilvánosság előtt ne 
adjunk kifejezést. 

Az új szervezet olyan alakban és olyan fel
tételek mellett lép életbe, melyek annak élei
képességét biztosítják. Az új szabályzat a ta
nárok részére az állami tisztviselők sorában 
azt a helyet jelöli meg, mely őket mint fő
iskola tanárait méltán megilleti és mely lehe
tővé teszi azt, hogy a tanártestület a jövőben 
is megfelelően magas képzettségű szakembe
rekkel egészíthesse ki magát. Minden tudo
mányos intézet, minden iskola színvonalát és 
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működésének irányát és eredményességét az 
élén álló szakemberek egyéni tudományos kép
zettsége és buzgósága szabja meg. Főiskolánk 
jelen szervezetében megfelelő társadalmi állási 
biztosít a tanároknak, a munkakör pedig tu
dományos jellegével bármely komoly szak
ember igényeit kielégítheti. Ebben rejlik a 
tanárok rangemelésének jelentősége és teljesen 
jogos a remény, hogy állatorvosi szakoktatá
sunk mindenkor feladatuk magaslatán álló 
szakemberek gondjaira lesz bízva, a kik az 
intézményt, ápolva körében a tudományos 
szellemet, az új alapokon mind magasabb szín
vonalra fogják emelni. 

Egy másik körülmény megnyugtat abban az 
irányban, hogy az újjászervezés az állalorvos
képzés ügyét nem fenyegeti megrázkódtatással. 
Közel egyidőben ugyanis a főiskola újjászer
vezésével, a földmívelésügyi miniszter úr meg
tétette az előmunkálatokat az állatorvosi szol
gálat általános államosítására nézve, Nem tud
juk még, hogy ez mikor és minő alakban fog 
megvalósulni, de jogos a remény, hogy a rég
óta óhajtott, most pedig már erélyesen meg
indított actio rövid időn belül eredményre 
fog vezetni és bizalommal hiszszük, hogy az 
új szervezet olyan alakban fog életbe lépni, 
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mely jelentékenyen emelni fogja az állatorvosi 
kar társadalmi tekintélyét és javítani fogja 
eddigi kevéssé kielégítő anyagi helyzetét. Ez 
az általánosan óhajtott javulás, kapcsolatban 
az állatorvosi létszámnak már most is. a jövő
ben pedig majd még inkább érezhető szük
ségességével, jelentékenyen közre fog hatni 
abban az irányban, hogy a középiskolát vég
zett ifjak elegendő számban lépjenek az állat
orvosi pályára. S mindenesetre örvendetes 
jelenség ebben a tekintetben az a tény, hogy 
már most, a végleges szervezet felé való át
menet első évében, ámbár az érettség igazo
lása még nem kötelező, a várakozást jóval meg
haladó számban iratkoztak be hallgatók a fő
iskolára a magasabb előképzettség alapján. 

Az újjászervezéssel iskolánk elérte azt a fo
kozatot, melyre ujabbkori örvendetes fejlődé
sében következetesen törekedett és melyet a 
tanítás anyagánál és irányánál, valamint a szak
képzés czéljánál fogva el kell foglalnia. Az új 
szervezet biztosítja a tanítás eredményességét, 
a tudományos buvárlat pedig, a laboratóriumok 
bővülésével, felszerelésük folytatólagos kiegé
szítésével és általában a főiskola kereteinek 
tágulásával, még serényebbé és intensivebbé 
fog alakulni. Ennek a tevékenységnek kétség-
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telenül érvényesülni fog a jótékony befolyása 
a mezőgazdaságra, ezzel közvetve a nemzet 
vagyonosodására, valamint az egészségügyi 
viszonyokra. A tudományos búvárlatok hozzá 
fognak járulni az orvosi tudományok fejlődé
séhez; az ifjak kellő készültséggel lépve át a 
főiskola küszöbét, megtanulják szeretni a tudo
mányt a benne rejlő nagy és örök igazságok
ért s buzgón, meleg odaadással foglalkoznak 
majd tanulmányaikkal. A megfelelően szilárd 
alapon kiképzett, széleskörű positiv tudással 
felfegyverzett állatorvosok minden irányban 
meg fognak felelni változatos ügykörük nehéz 
és fontos feladatainak. 

Működésök első sorban az állatállományban 
rejlő nagy nemzeti vagyon megőrzésére, meg
védésére és gyarapítására irányul, e mellett 
pedig a jogszolgáltatás terén is hozzájárulnak 
a tulajdonjog biztosításához. Ezen tevékeny
ségüknek czélja és eredménye a nemzeti va-
gyonosodás fokozása, ez pedig közvetve a köz
egészségügy javulásának elsőrendű tényezője. 
De az állatorvos, a midőn az ember egészsé
gét is veszélyeztető járványok elfojtására törek
szik és a midőn az élelmiszerek ellenőrzését 
teljesíti, közvetlenül is kiváló szolgálatokat tel
jesít a közegészség érdekében. 

:s 
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Ezeknek a változatos és fontos feladatoknak 
ellátására teljesen képes szakembereket nevelni, 
főiskolánk feladata. Es mi átértjük és átérez-
zük hivatásunk magasztos voltát s miként a 
múltban, úgy a jövőben is. teljesíteni fogjuk 
kötelességünket és bízunk vállvetett munkánk 
sikerében. Bízunk a gondjainkra bízott ifjú
ságnak komolyságában és munkakedvében, 
melylyel tanításainkai a maga javára fordítani 
fogja. Bízunk abban, hogy törekvéseinket a 
gazdaközönség és a tudományos körök rokon
szenvükkel, melyet ezúttal is kérünk szá
munkra, támogatni fogják. Hiszszük és remél
jük, hogy a magas kormány eddigi jóakaró 
gondoskodásában, melyet becsületes, komoly 
munkával akarunk meghálálni, a jövőben is 
részesíteni fogja intézetünket. 

A magas kormánytól támogatva, a közönség 
rokonszenvétől kisérve. főiskolánk tovább fog 
fejlődni, hogy mindenkor megteleljen fontos 
hivatásának és kivegye részét abból a nagy, 
közös munkából, melynek végczélja: hazánk 
boldogulása és további felvirágoztatása. 

Ebben bízva, ezt óhajtva és remélve, az állat
orvosi főiskolán az 1899—1900-iki tanévet meg
nyitom. 


