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„Kivilágítva, elfeledve”
Pilinszky

Tolnay Sándor 220 évvel ezelõtt indította
meg a hazai állatorvosképzést. A kerek, de –
a hagyományoknak megfelelõen – fényes
ünneplést nem érdemlõ évforduló elõtt tisztelgünk az állatorvos-történelem elkötelezett,
s a fényes ünneplés helyett a szolgálatot vállaló kutatójának, Mészáros M. Jánosnak a
könyvével: Az állatorvos-képzés 1818-tól
2004-ig elhunyt tanárainak és elõadóinak sírjai.
A kötet az egyik eredménye a szerzõ több
évtizede folytatott, kitartó és precíz gyûjtõmunkájának, amelynek nyomán a Magyar
Állatorvosok Lapja hasábjain, majd a könyvtár
honlapján is megismerhettük az alábbi témaköröket:
magyar állatorvosi érmek
(http://konyvtar.univet.hu/portre/plak/
cimplak.htm),
az állatorvosok hazai kitüntetései,
az állatorvosok külföldi kitüntetései
(http://konyvtar.univet.hu/esources/
kulfkiteljes.pdf),
magyar állatorvos-történeti szobrok,
emlékmûvek, emléktáblák és festmények
(http://konyvtar.univet.hu/portre/arckepcd/
cim_arc.htm),
tanintézményünk tanárainak és elõadóinak sírjai
(http://konyvtar.univet.hu/portre/sirok.pdf).
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fordul passziójának tárgyai – a magyar állatorvos-történet nagyjai – felé. Fáradságot
nem kímélve nyomoz, kutat, utánajár, amíg a
legpontosabb adatokat megszerzi, hiszen a
pontatlanság tiszteletlenség lenne. Annyiban
azonban elüt a megszállottaktól, hogy nem a
birtoklás, hanem gyûjteményének megosztása, közkinccsé tétele tölti el örömmel.
Szerencse, hogy minden területen számíthat a kollégák vagy az érintett külsõ szakemberek – jelen esetben a temetõk munkatársainak – támogatására. A színes illusztrációk
e-mailen, személyesen, levélben érkeznek
kérésére az ország valamennyi pontjáról, és
Mészáros M. János szenvedélyes gyûjtõ, s kiderül, milyen sok állatorvost érdekelnek az
mint ilyen végtelen kitartással és tisztelettel általa összegyûjtött „kincsek”, milyen sokan
kötõdnek egy-egy nagy elõdhöz. Ez úton is
szeretnénk köszönetünket kifejezni támogatásukért.
A sírok esetében különösen fontosak a
kötõdések. Mint a könyvbõl kiderül, fájdalmas veszteségeink vannak ezen a téren:
nem kereshetjük már fel Nádaskay Béla
nyughelyét, csak bozótvágó késsel törhetünk
utat magunknak Raitsits sírjához, hogy csak
két példát említsünk. A gyûjtõmunka „melléktermékeként” igyekeztünk áttekinteni a sírok
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állapotát, de arra nincs lehetõség, hogy mindegyiket rendben is tartsuk. Ez csak a kar
összefogásával sikerülhet. Ha arra gondolunk, hogy két évvel ezelõtti felhívásunkra milyen sok képpel, adattal jelentkeztek az állatorvosok, reménytelinek látjuk a nyughelyek

megõrzését, a kegyeletteli emlékezést.
Mészáros doktor rendületlenül dolgozik,
hiszen az általa épített adatbázisok folyamatos karbantartást igényelnek. Az Állatorvostudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum az
egyre szaporodó történeti kérdések megválaszolásában mindig támaszkodhat publikációira, adattáraira és önzetlen segítségére.
A júniusban megjelenõ könyvet korlátozott
példányszámban az Állatorvos-tudományi
Könyvtárban lehet megvásárolni vagy utánvéttel megrendelni. Ára: 1500,- forint. (O.É.)

OKTATÁS INFORMÁCIÓ-HIÁNNYAL
A pedagógusok több, mint 100 esztendeje
hirdetik, hogy a problémaalapú tanulás
hatékonyabb, mint a befogadásra, biflázásra
épülõ, ún. „porosz utas” módszer, amelyhez
mi itt Kelet-Európában hozzászoktunk. Az
igazság, mint rendesen, valahol a két megközelítés között lehet. Talán nem teljesen ok
nélkül érezzük úgy, hogy az oktatás hagyományos kereteinek „fellazulása” nem váltja
be a hozzá fûzött reményeket, hogy finoman
fogalmazzunk. Persze probléma-centrikusan
– ha tetszik az információ-szerzést, -alkalmazást ösztönözve –, mintegy a háttérbõl irányítani a tanulási folyamatot jóval nehezebb,

