
Állatorvosdoktor, címzetes egyetemi tanár, a sebészeti és szemészeti tanszék
tanára, a patkolástan elôadója, csontsebész, állatorvos-radiológus.

Fellner Ferenc 1923-ban született Füleken, az akkori Csehszlovákiában.
Középiskolai tanulmányait Losoncon végezte. 1942-ben áttelepült Magyaror-
szágra, és beiratkozott a M. kir. József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem állatorvosi osztályára. 1947-ben szerzett állatorvosi oklevelet.

1947. április 1-jén tanársegédi kinevezést nyert a Magyar Agrártudományi
Egyetem Állatorvostudományi Karának sebészeti és szemészeti tanszékére, majd
1952-ben adjunktussá nevezték ki.

Kezdetben a nagyállat-kórházban dolgozott, ahol ortopédiával, a ló patájának
diagnosztikájával és sebészetével foglalkozott Guoth Gy. Endre, majd Kómár
Gyula professzorok irányításával. Koszerû, magas szintû ismereteit a Gyakor-
lati patkolástan címû jegyzetében foglalta össze, amely sok éven át hallga-
tóink tananyagát képezte. Kómár professzor megbízta a röntgenrészleg veze-
tésével, amelyet az ô tervei alapján 1948-ban újítottak fel. Itt Kovács Gyula
professzor tevékenységét tovább víve modern röntgendiagnosztikai munkát
folytatott. Sokáig ô volt az országban az egyetlen állatorvos-radiológus. Rönt-
genológiai ismereteit az állatorvostan-hallgatóknak írt jegyzetben tette közzé. 98
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Az állatkórházi hálózat kifejlesztésekor a kollégák többsége tôle, tanfolyamain
sajátította el szakismereteit.

1956 után a kisállat-sebészet korszerûsítésében jeleskedett. Korának egyik
legjobban elismert kisállat-sebésze volt. Külön érdeme a csontsebészet megho-
nosítása, melynek kifejlesztésében és gyakorlati elterjesztésében ért el kima-
gasló – nemzetközileg is elismert – eredményeket. Ô számolt be hazánkban
elôször a kutyák csípôízületi dysplasiájáról. Az Állatorvosi sebészeti mûtéttan
tankönyv egyik társszerzôje volt.

1973-ban a FAO felkérésére átvette Ugandában a kampalai Makerere Egyetem
állatorvosi fakultása sebészeti tanszékének a vezetését. Itt 10 éven át kis- és nagy-
állat-sebészetet, ortopédiát, röntgenológiát és szemészetet oktatott. Ô szervezte
meg a tanszéket és klinikát, projektvezetô volt, és a FAO reprezentatív vezetô-
jévé választották. 1983 szeptemberében hazajött, és 1984-ben nyugdíjba vonult.
Egyetemünk szenátusa 1991-ben címzetes egyetemi tanár címet adományozott
számára. Nyugállománya idôszakában is kollégái és barátai hû segítôje maradt.

Szerény, közvetlen, ôszinte, segítôkész ember volt. Szakterületén az állator-
vosi etika tisztelete, a kollegiális magatartás jellemezte. Kiváló technikai érzékû,
ügyes ember hírében állt.

1997. május 6-án hosszú, súlyos betegség után hunyt el. A Balaton mellett,
Zamárdiban, a felesége mellé temették el 1997. május 17-én.

Irodalom
Szokolóczy Iván: Nyugalomba vonult Fellner Ferenc dr. Magyar Állatorvosok

Lapja, 1984. 39. 6. 379.
Tamás László: Dr. Fellner Ferenc 1923–1997. és Karsai Ferenc: Emlékezô sorok

Dr. Fellner Ferencrôl. Magyar Állatorvosok Lapja, 1997. 119. 8. 510–511. 

99

1-203 Biographia  2007.12.04  08:34  Page 99


