
Egy tudományterület aktuális kutatási 
trendjeinek felderítésére az egyik elter-
jedt és elfogadott megoldás a Web of 
Science adatbázis szakterületi áttekin-
tése, az idézettség figyelembevételével. 
A következőkben az állatorvoslás elmúlt 
5 évének kutatási trendjeit szeretnénk 
felvillantani, a Clarivate Analytics Web 
of Science (WoS) adatbázisának 2020. 
augusztus 17-i állapota alapján.

A WoS az állatorvoslás témakörében 
több mint 440 ezer cikket tartalmaz. Mi-
vel célunk a lehető legaktuálisabb ered-
mények vizsgálata, ezért a 2015 – 2019 
között megjelent cikkek közül az éven-
ként a legtöbbet idézett 50 közlemény 
került kiválasztásra a vizsgálathoz. A 
végleges közleményszám a tervezett 

250 helyett az egyező idézőszámok mi-
att 263 lett.

A 263 cikkhez összesen 3503 kulcs-
szót csatoltak a szerzők vagy a WoS. 
A kulcsszavak elemzésekor a kapottak 
alapján logikus lépés volt, hogy megad-
juk külön az állatfajokra/fajtákra vonat-
kozó leggyakoribb kifejezés sorrendjét 
és a többit is külön.

Állatfajok tekintetében az első helyet 
a szivárványos pisztráng szerezte meg 
38 előfordulással, ezt követte a sertés 
(19), a nílusi tilápia (13), a kutya (12), a 
hal (11) és végül a ponty (10). A másik 
kategóriában 37 előfordulással a nö-
vekedési teljesítményé volt a főszerep, 
azt követte a betegségekkel szembeni 
ellenálló képesség (35), a veleszületett 
immunitás (28), az oxidatív stressz (28), 
a génexpresszió (22), majd 19-19 elő-
fordulással a növekedés, az azonosítás, 
majd ezeket követte az immunitás (16), 
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a betegség (15), végül az étrend-kiegé-
szítők (14).

Az ábra a VOSviewer alkalmazással 
készült és bemutatja a kulcsszavak 
közötti kapcsolati hálót. Egy kulcsszó 
akkor kerülhetett be, ha legalább 6 al-
kalommal szerepelt az adathalmazban.

A cikkek címeinek szógyakoriságát 
vizsgálva érdekes, a fentiekkel össze-
csengő eredményeket kaptunk. A két 
szót tartalmazó elemzésben a legtöbb 
találatot a nílusi tilápia (35) kapta, majd 
következnek sorban az immunválasz 
(30), a sertés-circovírus (18), a beteg-
ségekkel szembeni ellenálló képesség 
(16) és a fehérlábú ostorgarnéla (9).

A két elemzés egymás mellett vizs-
gálva jól érzékelteti, hogy mely terüle-
teken volt élénk a párbeszéd az elmúlt 
években.
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A Magyar Királyi Állatgyógyintézet 
1875. május 3-i tanácsülésének har-
madik napirendi pontjában dr. Varga 
Ferenc bejelentette, hogy megszerzett 
egy elefánttetemet a nemzetközi hírű, 
cirkuszi látványosságként mutogatott 
Kreuzberg-féle állatsereglettől, s az in-
tézetnek ajándékozta. A munkatársak 
már feldolgozták a maradványok zö-
mét, ám a bőr sorsáról még döntenie 
kellett a tanártestületnek. A kitömés te-
temes, 500 forintos költségét az intézet 
nem tudta volna kifizetni, ezért a taná-
rok abban állapodtak meg, hogy inkább 
előkészíttetik a bőrt a majdani kitömés-
re jóval kevesebb, 50 forintos össze-
gért cserébe. (Hutӱra Ferenc Könyvtár, 
Levéltár és Múzeum. 2/a. Pesti Állat-
gyógyintézet, Magyar Királyi Állatorvosi 
Tanintézet. Tanácsülési jegyzőkönyvek. 
1875. május 3.)

A korabeli sajtó, ha gyéren is, de 
beszámolt a szerencsétlenül járt jó-
szágról. A Fővárosi Lapok szerint a 
Kreuzberg-féle csorda a Sugárúton (a 
mai Andrássy út) összetákolt bódék-
ban szórakoztatta a nagyérdeműt, s a 

gondosan idomított elefánt volt egyik 
nagy látványossága: tudott csengettyűt 
rázni, verklit forgatni, lábát parancs- 
szóra emelgette. A hashártyagyulla-
dás azonban alig 10 évesen végzett 
vele. (Fővárosi Lapok, 1875. május 8.) 
A Hon részletesebben tudósít: az álla-
tot Künstlernek (Művész) hívták, s bika 
volt. Hulláját az akkori Országúton, a 
mai Múzeum körúton lévő állatgyógyin-
tézetben boncolták fel, így derült ki vég-
zetes betegsége. Csontvázát és bőrét 
intézetünk vette tulajdonába, nagy tö-
megű húsát pedig elásta. (A Hon, 1875. 
május 6.)

Intézetünk Künstler-féle egzotikus 
pácienseinek száma megnövekedett, 
miután a Fővárosi Állatkert megnyitotta 
kapuit 1866-ban. Magától értetődött, 
hogy intézetünknek ki kell vennie részét 
a temérdek pénzbe és fáradságba ke-
rülő létesítmény működtetéséből. Foko-
zatosan kölcsönössé váló kapcsolatuk 
eseményeit a korabeli hírlapok cikkei 
örökítették meg. Ezekből válogatunk a 
következő bekezdésekben.

Tapasztalat híján, a kor technikai 
szintjén főleg ősszel és télen jelentett 
kihívást a forró égövi állatok ellátása. 
1868 novemberében egy három hóna-
pos zsiráfborjú pusztult el még azelőtt, 
hogy az állatorvos megérkezhetett vol-
na. Ahogy azt az állatkert alapszabály-
zata előírta, a Nemzeti Múzeum kapta 
meg a borjú kitömött bőrét, minthogy 
akkoriban még nem létezett külön ter-
mészettudományi gyűjtemény. (Pesti 
Napló, 1868. november 8.)

1877 májusában az állatkert választ-
mánya két oroszlán kimúlásáért ma-
gyarázkodott. Visszautasította a rossz 
táplálás vádját arra hivatkozva, hogy a 
ragadozók mindvégig ugyanolyan húst 
ettek, melytől eleinte szépen fejlődtek, 
tehát biztosan nem étrendjük okozta 
halálukat, sokkal inkább a számukra 
szokatlan éghajlat. A választmány arra 
figyelmeztetett, hogy a valódi okot az 
állatgyógyintézet fogja kimutatni, csak 
arra lesz érdemes hivatkozni. (Főváro-
si Lapok, 1877. május 10.) A főváros 
tanácsa érdekelt volt az okok feltárá-
sában, hiszen évente 5 ezer forinttal 
támogatta az állatkertet. Úgy döntött, 
hogy vizsgálóbizottságot állít össze. A 
tagok között akadt állatorvos, de be-
került az állatgyógyintézet akkori igaz-
gatója, Tormay Béla is. Az állatkertet 
fenntartó Állat- és Növényhonosító 
Társaság vezetője, dr. Szabó József 
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egyelőre igyekezett menteni a helyze-
tet. Kijelentette: hasonló veszteségek 
minden állatkertben előfordulhatnak, 
az állatok elégtelen etetése valótlan ál-
lítás, s a halálozások oka valószínűleg 
nem a gondatlanság, hanem a véletlen. 
(Fővárosi Lapok, 1877. május 13.) A 
bizottság mégis észrevett néhány hiá-
nyosságot, s javasolta megoldásukat. 
Mivel a húson élő jószágok addig csak 
kétes minőségű lóhúst kaptak, a szak-
értők jobbnak látták, hogy immáron a 
gyepmester felügyelje a lovak levágását 
az állatkert területén, s a gondozók bir-
kát vagy marhát is adagoljanak hetente 
3-4 alkalommal. Tanácsolták továbbá, 
hogy szigeteljék le az oroszlánok nyári 
ketreceit védelmül a hűvösebb időjárás-
tól, a téli ketreceket vonják be aszfalttal 
s gyakran tisztítsák vízzel, a többi állat 
ketrecét és a folyosókat kettős ajtóval 
szereljék fel a huzat ellen, valamint ve-
zessenek alaposabb boncolási jegyző-
könyveket a pontos diagnózis érdeké-
ben. (A Hon, 1877. június 22.)

1878 decemberében hátgerincbaj 
végzett egy gepárddal és tüdőgyulla-
dás egy zsiráffal. Az ő holttestüket is az 
állatgyógyintézet munkatársai boncol-
ták fel. (Pesti Napló, 1878. december 4.)

1882-ben Ali, az elefánt – feltehe-
tően beteljesületlenül maradt párzási 
vágyai miatt – kezelhetetlenné vált. Az 
állatkert újfent az állatgyógyintézet se-
gítségét kérte, hogy lefűrészelhessék 
a bika veszélyes agyarait. Szükséges 
eszközei azonban intézetünknek sem 
voltak – nehéz beavatkozásra lehetett 
számítani. Az állatorvosok lekötözték 
a vergődő Alit, majd munkához láttak. 
Az első műtét félresikerült: megsérültek 
az agyarban futó erek, ömleni kezdett a 
vér, Ali pedig üvöltött a fájdalomtól. Vé-
gül ugyan sikerült a csonkolás, ám Ali 
– érthető okból – nem sokkal lett nyu-
godtabb. Gondozói elhatározták, hogy 
szereznek mellé egy nőstényt. (Nemzet, 
1882. szeptember 6.)

Veszett kutyák gyakran bukkantak fel 
Budapesten a hatékony oltás és oltási 
programok megjelenéséig. Egy 1888-
ban történt állatkerti balesetnél épp 
rájuk terelődött a gyanú. Azok közül a 
pónik közül, melyeket korábban József 
főherceg ajándékozott, az egyik hirtelen 
víziszonyban betegedett meg, s meg-
harapta a vele foglalkozó napszámos 
fiút. A póni elpusztult, a napszámost 
kórházba szállították. A sajtó felfedte, 
hogy az előző hónapban kóbor eb mart 

össze több állatot, közöttük a főherceg 
négy póniját. Akkor a ménes egy másik 
példánya is rosszul lett, majd az állat-
gyógyintézetbe került, s ott kimúlt. Hul-
lájában a boncnokok hiába találtak ve-
szettségre utaló nyomokat, az állatkert 
nem intézkedett. Az újabb eset után 
már nem maradhatott el a hatóságok 
vizsgálata. (Fővárosi Lapok, 1888. júni-
us 20.) Pár nappal később az állatkert 
vezetője nyilatkozott: az állatorvosi inté-
zet szerint a napszámost megtámadó 
póni vesztét nem veszettség, hanem 
bélcsavarodás és szívburokgyulladás 
okozta. A halálos vírusbetegség nem is 
fordulhat elő náluk, mivelhogy a főváro-
si állatorvos naponta ellenőrzi az állatok 
egészségi állapotát, sőt az állatgyógy-
intézet tanári kara ugyancsak segédke-
zik a rend fenntartásában – állította az 
igazgató. (Nemzet, 1888. június 22.)

A fővárosi állatkert nemcsak megbí-
zásaival járult hozzá hallgatóink képzé-
séhez, hanem kiállítások szervezésé-
vel is. 1889-ben egy beduin karaván 
bemutatkozásának nyújtott helyszínt. 
A hazai közönség nagyon érdeklődött 
az arab telivérek iránt, de leginkább az 
állatgyógyintézet hallgatói, akik leendő 
szakemberekként tanulmányozták a lo-
vakat. (Fővárosi Lapok, 1889. április 28.)

A 20. században sorra jöttek létre új 
állatkertek és vadasparkok Magyaror-
szágon. Napjainkban ezek nem pusz-
tán a közönséget szórakoztatják, mint 
egykoron: megőrzik a természetes 
környezet egy-egy darabját és a veszé-
lyeztetett fajok némelyikét. Képzéseivel 
és együttműködésével egyetemünk is 
szerepet vállal ebben a fontos munkában.
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