
Állatorvosdoktor, doctor med. vet. honoris causa, címzetes nyilvános rend-
kívüli tanár, állat-egészségügyi felügyelô, majd a Földmûvelésügyi Minisztérium
állat-egészségügyi osztályának a vezetôje; a magyar közigazgatás szervezete
és az állat-egészségügyi rendészet címû szigorlati tárgyak elôadója. Dubravszky
Róbert méltó utódaként két évtizeden (1912–1933) át volt tantárgyának meg-
bízott elôadója. Mint állat-egészségügyi fôtanácsos, a Földmûvelésügyi Minisz-
térium állat-egészségügyi osztályán az állategészségügy fejlesztésének kiemel-
kedô harcosa volt. Szaktudása, magas szintû jogászi ismeretei, szellemi nívója
alapján olyan tekintélynek számított állat-egészségügyi kérdésekben, mint elôtte
és utána senki.

1874-ben született Nagykárolyban. Gimnáziumi tanulmányait is itt végezte.
1890-ben a budapesti M. kir. Állatorvosi Akadémiára iratkozott be, ahol 1894-ben
állatorvosi oklevelet szerzett (az elsô négyéves tanfolyamot végezte). Ugyan-
ebben az évben az akadémia belgyógyászati tanszékéhez második, 1895-ben
pedig elsô tanársegéddé nevezték ki. Az állatorvosi tiszti vizsgát 1896-ban tette
le. Az 1896/1897. tanévben katonai szolgálatot teljesített. 1897-ben Bács (Bács-
Bodrog vármegye) körállatorvosává, ugyanebben az évben Szabadka város al-
állatorvosává nevezték ki. 1898-ban állami szolgálatba lépett; a Földmûvelésügyi103
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Minisztérium állat-egészségügyi osztályán dolgozott a nyugalomba vonulásáig.
1907-ben fôállatorvossá és az Országos Állategészségügyi Tanács rendkívüli,
1932-ben pedig rendes tagjává nevezték ki. A tanács, a megalakulása után és
ezt követôen hatévenként ismételten jegyzôvé választotta, mely tisztségrôl nyug-
díjazása alkalmával mondott le. 1911-ben m. kir. állat-egészségügyi felügyelô-
vé, 1913-ban fôfelügyelôvé nevezték ki. 1911-ben megbízást kapott a M. kir.
Állatorvosi Fôiskolán az 1910/1911. tanév második felében a közigazgatás
szervezete és az állat-egészségügyi rendészet címû tantárgy elôadására és a
vizsgáztatásra. Ennek a megbízatásnak 1933-ban történt lemondásáig tett ele-
get. 1919-ben állatorvosi fôiskolai rendkívüli tanári címet kapott. 1927-ben az
ô kezdeményezésére az 1927. évi XI. törvénycikk alapján létesítendô állat-
egészségügyi intézet építkezése és berendezése körül felmerülô teendôk ellá-
tására alakított bizottság tagjává választották. 1934-ben nyugdíjba vonult, de
azután is az állatorvosi kar érdekeinek lankadatlan harcosa maradt.

Irodalmi tevékenységet fôképpen az állat-egészségügyi igazgatás és az állat-
orvosi közügy terén fejtett ki. Az állategészségügy államosításában, az új állat-
egészségügyi törvény alkotásában hathatósan és eredményesen mûködött
közre. E témakörökbôl szabatosan megformált írásai, közleményei, több ki-
adást megért könyvei az állatorvosi hivatás legharcosabb képviselôjérôl tanús-
kodnak. Elsô nagyobb munkája 1905-ben jelent meg Állategészségügyi törvé-
nyek, rendeletek és elvi határozatok címen. A közügyeknek szentelte ereje,
tehetsége legjavát. Több egyesület, így a Magyar Országos Állatorvos Egyesület
(MOÁE) tiszteleti és igazgatóválasztmányi tagja, az Országos Magyar Gazdasági
Egyesület igazgatóválasztmányának és állattenyésztési és állat-egészségügyi
szakosztályának a tagja volt. Hivatásszeretetbôl fáradhatatlan buzgalommal dol-
gozott az állatorvosi kar jövôjéért és elismeréséért. 

Munkája elismeréséül több kitüntetést kapott. Az osztrák császári Vaskorona-
rend III. osztályú fokozatának (1918), az osztrák császári Ferenc József-rend
lovagkeresztjének (1910) és a Hadikereszt Polgári Érdemekért II. osztályú foko-
zatának (1917) tulajdonosa; az állatorvosi tudomány tiszteletbeli doktora volt.

1940-ben, 66 éves korában távozott az élôk sorából.
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