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A M úzeumok Éjszakáján sok-sok ezer
ember járja a várost attrakciókra éhe -
sen vagy csak kihasználva az alkal -

mat, hogy egy jegy áráért bármely múzeum
bármely (drága) kiállítását megnézheti. Az
Állatorvos-történeti Gyûjtemény 2010. június
19-én kapcsolódott elõször bele a rendez -
vény sorozatba. A Zongora és patkolástan ki -
ál lításhoz kapcsolódva tapasztaltuk, hogy az
állatorvosi témák is belefoglalhatók egy olyan
kultúrtörténeti keretbe, amely érdekes a
nagyközönség számára. Felmérések azt mu -
tatják, hogy bár az Állatorvos-tudományi Kar

rendkívül népszerû az állatokat kedvelõ kö -
zép iskolások körében, az állatorvosi szakmát
a nagyközönség (és persze az ide jelentkezõ
fiatalok) kevéssé ismeri. Bõven van mit mon-
dani az állatokról emberre terjedõ beteg sé -
gekrõl, a házikedvencek egészség védel mé -
rõl, az állatorvosok élelmiszer-biztonsággal
kapcsolatos feladatairól, a korszerû állatgyó-
gyászatról – és sorolhatnánk a fehér foltokat.
Tág tere van tehát az igényes tudományos
ismeretterjesztésnek, és ennek ideális szín-
helye és alkalma az állatorvoslás eszközeit,
az állatorvosképzés múltját bemutató mú ze -

um és az erre a Múzeumok Éjszakájára szer -
vezett programok.

Ebben az évben a rendezvénysorozat a
„Hívatlan útitársak” címet kölcsönözte Kassai
Tibor professzortól. Három elõadás hangzott
el e témakörbõl: dr. Kassai Tibor: Hívatlan úti -
társaink: a paraziták, dr. Földvári Gábor: Jár -
ványtani rejtvényfejtés: kullancsok, gazdák és
kórokozók, dr. Fodor László: Zoonózisok – Álla -
tokról emberre terjedõ fertõzõ betegségek.
Akik – látogatóink jelentõs része – kimondot-
tan ezekre érkeztek, nem csalódtak: a szak-
szerûség társult a letisztult, közérthetõ és ér -
dekes elõadásmóddal, amelyet minden elõ -
adó saját egyéniségének varázsával, szé -
leskörû mûveltséggel, a kutatás izgalmával,
finom humorral fûszerezett. Vastaps volt a
jutalmuk, még kevéssel éjfél elõtt is.

Az emberek természetesen a kiállításokra
is kíváncsiak voltak. 

A zoonózis elõadáshoz is jól kapcsolódott
az aulában berendezett alkalmi bemutató dr.
Szabó Antal és Varga Zoltán kutyabárca gyûj -
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teményébõl, amely 150 év sokszor mûvészi
kivitelû ebbilétáit mutatta be fényképekkel és né -
hány korabeli dokumentummal kiegé szít ve.

Kistermünk (Zongora és patkolástan kiállí -
tás) idõnként túlzsúfolt volt, és nem sok pi he -
nésre volt ideje Szilvási Miklósnak és segí tõi -
nek, Táborossy Annának és Andrásofszky
Eme sének, akik Lisztrõl, Varga Ferenc csa -
ládjáról, Nádaskay Béla munkásságáról me -
séltek.  Ebben a teremben a tapintható kiállí -
tás – a ló- és kutyacsontok, a sebészeti esz -
közök – is nagy élményt jelentettek öregnek,
fiatalnak egyaránt. A kiállítás megnyitóján, ok -
tóberben létrehozott Kézzel Fogható Alapít -
vány (amely azóta túl van elsõ saját szerve zé -
sû tárlatán), ismertetõvel mutatta be magát.

Nagy élet zajlott az Állatorvoslás és egye -
temtörténet állandó kiállításon is. Dr. Kótai
István tárlatvezetései is sok látogatót vonzot-
tak, akik még a kísértetek órájában induló
közel másfél órás „show”-ról sem futamodtak
meg. Igaz, a 11 óra tájban érkezett állator-
vostan-hallgatók alkották e csoport gerincét,

de éjfél után is belibbent még jónéhány ifjú
hölgy, hogy elámuljon a gyógyító (vagy
kínzó?) eszközökön, a torzszülött malacokon,
és belepillantson a mikroszkópba. A górcsõ
és a metszetek (amelyekért Kótai tanár úr
már a program közben, az érdeklõdést látva
szaladt át a tanszékre) az est egyik fénypont -
ját jelentették. A kisgyerekeket Négyesi Bar -
bara várta, akik boldogan rakták össze a
múzeumi fotókból általa készített kirakókat,
és izgatottan keresték a tárlókban a választ a
keresztrejtvényekre. Karancsi Zita hallgató is
derekasan állta a sarat (vizsga elõtti nap!), és
nagy türelemmel adott felvilágosítást állator-
vos-történelemrõl és a kar életérõl egyaránt.

Sajnos kisebb volt az érdeklõdés a korai
órákban Liszt és kortársai mûveibõl rendezett
gyönyörû minikoncertek iránt. Szûcs Katalin
operaénekes bársonyos szopránja, amely re -
mekül illett az érzelmekkel telített romantikus
dalokhoz, betöltötte az Aulát és a szívekig
hatolt. Frideczky Katalin zongoramûvész lo -
vas darabokkal idézte fel a paták kopogását

és lopta be magát a közönség szívébe, majd
Pozsgai Zoltán tért vissza a lágyabb, ér zel -
mesebb Liszt mûvekhez.

Ezt az éjszakát valamennyi könyvtáros a
múzeumban töltötte, hogy az 535 látogató-
nak minél több figyelmet szentelhessen,
információt, támogatást nyújthasson. Az éjjeli
programokat kedvelõ fiatalok mellett számos
család érkezett gyerekekkel. A legifjabbak
éppen úgy találtak szórakozást, mint ven -
dégeink korelnöke, a kilencven feletti Kazár
Gyula doktor, aki az egész estét érdeklõdés-
sel kísérte. Egyike volt annak a kevés állator-
vosnak, aki meghívásunknak eleget téve ré -
szese volt egy „jó bulinak” és osztozott örö -
münkben, hogy a Múzeumok Éjszakáján be -
mu tathattuk karunk emlékeit, a Hívatlan úti -
tár sakat és az ellenük való védekezés le he -
tõségeit. Sokan vitték magukkal hírünket és
az anatómia tanszéktõl kapott ajándékot: a
nyakba fûzött kutyacsigolyát.
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