
KAMARAI ÁLLATORVOS 2017/146

B E S Z Á M O L Ó

A bécsi Állatorvosi Egyetem 1996-ig egy régi
klasszicista épületegyüttesben működött,
majd átköltözött a mai, modern campusra. A
költözések – bár alapvetően szükségesek –
mindig veszteségekkel járnak: a „történelmi
atmoszféra” és az esetleg ballasztnak tekin-
tett régi tárgyak áldozatul eshetnek. Nem így
történt: költözött a gazdag patkó- és lószer-
szám-gyűjtemény, a patológiai és az anató-
miai múzeum. Az egyetem 250 éves évfordu-
lójára rendezett időszaki kiállítás is ellent-
mond ennek: gazdag történeti anyagot sike-
rült összehozni a tanszékekről és a könyvtár-
ból, amely egyben a történeti gyűjtemények
gondozója is. Klimatizált helyiségekben tárol-
ják a könyvritkaságokat, a feldolgozás alatt
álló levéltári anyagokat és a műalkotásokat,
közöttük – milyen meglepetés – ifjabb Vastagh
György szobrait. (Ezek némelyikének a párja
a budapesti Állatorvos-történeti Gyűjtemény -
ben is látható.)

A császárváros nevezetességeit nem kell
bemutatni a magyar olvasónak, és az sem két -
séges, hogy a múzeumok sokasága kö zött
egy állandó állatorvos-történeti kiállítás – pél-
dául a schönbrunni kocsimúzeummal vagy a
spanyol lovasiskolával összevetve – nem tar-
tozna a leglátogatottabbak közé. Talán ezt
felismerve máshogy igyekeznek közel hozni
az állatorvoslást a nagyközönséghez. „A bécsi
Állatorvosi Egyetem 250 éve – 1765–2015 – Fe -
lelősség az állatokért és az emberért” című
kiállítást nem egy zárt helyiségben, hanem a
campus egyik legforgalmasabb közösségi
terében adták át a látogatóknak, akik 2015.
május 30-án a „Nyitott Ajtók Napjára” érkez-
tek. Ezt a nyílt napot kétévente rendezik meg.
Ilyenkor bepillantást engednek a tanszékek,
klinikák életébe és régi gyűjteményeibe is. Ha
végignézzük e találkozók képsorait (http://
www.vetmeduni.ac.at/de/infos/tdot/), ízelítőt
kaphatunk a gyűjteményekből, és láthatjuk,

hogy a tudományos előadásoktól a cicaba-
jusz-festésig, a preparátumok bemutatásá-
tól a rajzversenyig, a folyékony nitrogénnel
végzett kísérlettől a mesterséges terméke-
nyítésig milyen sokféle élményt szerezhet
ilyenkor az utca embere. Vannak élelmiszer-
kóstolók, állatbemutatók, vetélkedők: min-
den, ami egy szórakozva tanulós naphoz
kell. (Ebben is rokonítható ez az esemény a
nálunk rendezett Múzeumok és Kutatók Éj -
szakáival.)

Az ilyen forgatag közepén, és egyébként is
a campus legforgalmasabb útvonalainak
metszéspontjában elhelyezett kiállítást bizto-
san sokan megnézték. Egyszerű, letisztult
formában közvetítette a negyed évezred tör-
ténetét, képekkel gazdagon, tárgyakkal vala-
mivel szerényebben illusztrálva. Lehet, hogy
a nyílt napra érkezők vagy az erre siető hall-
gatók, oktatók nem időztek hosszan a képek,
feliratok, tárlók előtt, de jöttükben-mentükben
biztosan megálltak egy-egy pillantásra, visz-
sza-visszatértek azokhoz a részekhez, ame-
lyek felkeltették az érdeklődésüket. Nagyon
fontos volt, és ma is nagyon hasznos, hogy
hazatérve megtalálták és megtalálják a teljes
anyagot, elolvashatják azt, amire esetleg
nem fordítottak a helyszínen elég időt. Két
igényes kiadvány készült ennek érdekében
az évfordulóra. Az egyik egy szép kiállítású
jubileumi évkönyv, a másik a kiállítás anyagát
tartalmazó 120 oldalas „füzet”, amely az
egyetem honlapján teljes szöveggel megta-
lálható: https://www.vetmeduni.ac.at/fileadmin/
v/z/universitaet/Ausstellungsbroschuere_Vet
meduni_Vienna.pdf. Ez a jó arányérzékkel
összeállított, szép kivitelű, kétnyelvű kiadvány
a kárpótlás azért, hogy maga a kiállítás vi -
szonylag rövid ideig állt. Érdekes olvasmány
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már csak azért is, mert a nálunk megszokot-
tól eltérő megközelítéssel dolgozza fel rész-
ben közös szakmai történelmünket.

A vezetett séták, amelyek a jubileumi év -
ben a régi campusra is kiterjedtek, biztosítják
a látogatók számára, hogy személyes „szű-
rőn” keresztül kerüljenek kapcsolatba az
egyetemnek nemcsak a mai életével, hanem
a múltjával is. Ezt szolgálta az ünnepi évben
az egyetem újságában (VETMED, http://
www.vetmeduni.ac.at/infoservice/vetmed-
magazin/) megjelenő cikksorozat is, amely-
nek egyes részeiben megismerkedhettünk a
különböző korok mindennapjaival, hallgatói-
val, betegeivel, azaz bepillantást nyertünk az

egyetem emberi oldalába – természetesen a
tudományos és oktatási eredmények bemu-
tatása mellett.

Egy a jubileumi évben indult kutatás az
Állatorvosi Egyetem legnehezebb időszaká-
nak, az 1938–1945 közötti náci korszaknak a
feldolgozását célozza. A szembenézés és a
bocsánatkérés része, hogy e vészterhes kor-
szakban a zsidóktól elkobzott, és egyetemi
tulajdonba vett értéktárgyakat – például
könyvritkaságokat – ünnepélyes keretek kö -
zött visszaszolgáltatják az eredeti tulajdono-
soknak, illetve leszármazottaiknak. A megbé-
kélés része a másik oldalról, hogy a tulajdo-
nosok általában adományként – immár ön -

ként – odaajándékozzák ezeket a gyűjtemé-
nyeknek. Az ünnepélyes találkozás és a köl-
csönös gesztusok segítenek lezárni a múlt-
nak e fájdalmas fejezetét. 

A bécsiek – ezt sugallja a történeti értékek-
hez való hozzáállásuk – igyekeznek a törté-
nelmet a jövő szolgálatába állítani.

Köszönetet mondok Doris Reinitzer főtaná-
csosnak a cikk megírásához nyújtott segítsé-
gért, Frauke Lejeunenak a kiállításról készült
képek rendelkezésre bocsátásáért, valamint
Claudia Hausberger könyvtárigazgatónak a
történeti gyűjtemények bemutatásáért.
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