
Orvosdoktor, állatorvos, egyetemi tanár, a Magyar Tudós Társaság levelezô
tagja, a Pesti egyetem Orvosi Kara állatgyógyászati tanszékének és állatgyógyin-
tézetének vezetôje 1826-tól 1841-ig. Ô volt az, aki a magyar nyelvû oktatás be-
vezetését sürgette, ami csupán 1873-ban valósult meg.

Hoffner József 1794. március 25-én született Veszprémben. Családi életkö-
rülményeirôl keveset tudunk. Valószínûleg szegény emberek voltak. 1810-ben
érettségizett Veszprémben, majd 1810-tôl 1814-ig a gyôri püspökség uradalmá-
ban írnokoskodott. A Pesti Egyetemen 1816-ig filozófiát, 1818-ig medicinát hall-
gatott. Tanulmányait Bécsben folytatta, itt avatták 1822-ben orvosdoktorrá,
késôbb állatorvosi oklevelet is szerzett. 1823. február 9-étôl a bécsi Állatorvosi
Intézet asszisztense (alumnusa), és 1825-ig az állatsebészséget és a törvényszéki
állatorvos-tudományt tanította. 

Brunkala Román halála után megpályázta és 1826. június 2-án elnyerte a
Pesti Egyetem Orvosi Kara állatgyógyászati tanszékének és állatgyógyintéze-
tének igazgatói állását. Beköszöntô beszédét már magyar nyelven tartotta.
Hoffner hazafiként a magyar állatorvos-tudománynak meggyôzôdéses képvise-
lôje volt. Az intézet tarthatatlan anyagi helyzetét ügyeinek nehézkes intézése
is korlátozta. Csupán a második beadványára sikerült az intézetnek új helyre139
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költöznie. Az orvoskaron belül is hátrányosan ítélték meg a baromorvoslást,
ami megmutatkozott az állatorvosi foglalkozás társadalmi, anyagi-erkölcsi alá-
rendeltségében is, hiszen alacsonyabb iskolai végzettség is elegendô volt a
tanintézet stúdiumaihoz, sôt a patkolókovácsi tanfolyamra csupán az írás-
olvasás volt a felvételi követelmény. Brunkala Román kinevezése három évig
váratott magára, halála után öt év telt el Hoffner kinevezéséig. Hoffnernek
is csupán 1835-ben engedélyezte az uralkodó, hogy a közel 50 éve fennálló
M. kir. Állatorvosi Tanintézet vezetôjét az orvoskari tanárok közé sorolják.

Hoffner az önálló állatorvosképzésért harcolt. Felettese, Lenhossék Mihály
(1773–1840), az orvoskar direktora viszont az oktatás színvonalát oly módon
kívánta emelni, hogy az 1827. augusztus 9-én kibocsátott 21297 számú Hofdek-
retjében szigorúan meghagyta: orvosi vagy sebészmesteri oklevél nélkül senki
nem lehet állatorvos. Hoffner mégis az epizootiológiai tanfolyam érintetlenül
hagyása mellett hippiátriai tanfolyamot tartott növendékei számára, meghosszab-
bította a tanulmányi idôszakot, és bôvítette tananyagát. Az üres asszisztensi állá-
sokat betöltötték.

Hoffner a magyar nyelvû oktatás mellett Bugát Pál híveként a magyar szak-
kifejezések elterjesztéséért is harcolt. Részt vett a Magyar Tudományos Akadémia
orvosi-természettudományi mûszótára anyagának gyûjtômunkájában. Magyarra
fordította Balassa Konstantin, Schwab Konrád, Seyfert von Tennecker munkáit:
Az erôszak nélkül való patkolás… (Balassa Konstantin után németbôl fordította,
Pest, 1828); Útmutatás a ló külsejének esméretére… (Schwab Konrád Lajos után
magyarítva, Pest, 1832), Az embernek szelleme (Hartmann Fülöp Károly után
magyarítva, kézirat, 1833); A patkolás-tanítmány, kovácsoknak és nevendék ba-
romorvosok számára (kézirat). Magyar nevet is adott az általa elôadott tantár-
gyaknak. Az „Elementa Historiae Naturalis” „A Háziállatok Természet Historiá-
juk”, az „Elementa Hippotomiae Imprimis Osteologia, Splanchnologia, Physio-
logia” az „Állati Boncz- és Élettudomány” nevet kapta, és a „cursus hippiatriae”
hallgatói, a „baromorvosi növendékek” tananyagába a „Járvány Nyavalya Ta-
nítmányt” is beiktatta. Hoffner vezette be mind a baromorvosi növendékek,
mind a kovácsok számára „a helyes patkolásról” tárgy oktatását. Mindezeken
felül „A Közönséges Kór- és Gyógyszertanítmány” (általános kórtan és gyógy-
szertan), „a Különös Orvosi- és Seborvosi Tudomány” (részletes belgyógyászat
és sebészet), „A Lovak Külsejök és a Háziállatoknak Tartásokról” (állattenyész-
téstan), „Orvosi Rendelések és Lekötések az Istállókban” (klinikai terapeutika
és sebkötözéstan), valamint „Gyakorlások a Mûhelyben és Patkolóhídon” címû
tantárgyakat is oktatta, és a IV. éves orvos és a II. éves seborvos, valamint a
„Baromorvosi Növendékek” számára a „Járvány Nyavalya Tanítmányt” közönsé-
ges magyar nyelven adta elô. 140
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A patkolás-tanítmány, kovácsoknak és nevendék baromorvosok számára
címû, könyv terjedelmû mûvét maga vetette papírra, elôadásait pedig Kontz
István jegyezte fel az utókor számára hat kötetben. Ezek: 1. Bévezetés. Az állati
bontz és élet tudománya; 2. Közönséges járvány nyavalya, febris anthrax…;
3. Therapia; 4. A seb orvoslásról; 5. A ménes tudomány; 6. A lónak külsô formá-
járól. Mindegyik kötet a „Pest 1830” bejegyzést viseli.

Mûködése nyomán az állatorvosi felsôoktatás – minden nehézség ellenére –
fejlôdésnek indult, a hippiátriai tanfolyam anyaga és tartalma bôvült, helyisé-
gei, felszereltsége, asszisztenciája, ha – kismértékben is – javult. Idôszakában a
keleti marhavész hatalmas pusztítást végzett. Hoffner a járványvédelem terén
keveset tehetett, bár létesítettek egy országos fôállatorvosi tisztséget, amelyet
azután évekig nem töltöttek be.

Hoffner javaslatai és kérései nem találtak meghallgatásra, s súlyosbodó tü-
dôvésze egyre többször ágyhoz kötötte, végül feladta a küzdelmet. A Stáció
utcai új épületbe (1840) nem is akart beköltözni. Tanintézetét sem tekintette
már magáénak. Elôadásait tanársegédeire, Zankó Józsefre és Doleschall Gábor-
ra bízta. 

1841. február 16-án befejezte küzdelmes, de végeredményben mégis ered-
ményes életét. Végrendeletében pénzét a cisztercita rendre hagyományozta:
a szegény gyermekek taníttatására a székesfehérvári gimnáziumban. Könyveit
pedig a rend adminisztrátori könyvtárára hagyta. Ingóságaival, személyi tár-
gyaival barátait, munkatársait, ápolóit ajándékozta meg.
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