
Állatorvosdoktor, vegyészdoktor, az állatorvos-tudomány doktora, a gyógyszer-
és méregtan kutató, oktató tanára, a gyógyszertani és méregtani tanszék újjászer-
vezôje, tanszékvezetô egyetemi tanára 1940-tôl 1979-ig.

Kovács Jenô 1910. március 7-én született Lepsényben. Az elemi iskolát Lep-
sényben végezte, majd a Ciszterci Rend Szent István Gimnáziuma kiváló Apát-
díjas tanulójaként érettségizett. 1932-ben kapott állatorvosi diplomát, majd öt
éven át a kémiai tanszéken dolgozott Gróh Gyula professzor mellett mint ta-
nársegéd. Ebben az idôszakban szerezte meg második diplomáját, 1936-ban
vegyészdoktorrá avatták. 1937-ben az Országos Állategészségügyi Intézet mun-
katársa lett. 1940-ben megbízták állatorvosképzô intézményünk gyógyszertani
és méregtani tanszékének újjászervezésével és vezetésével. A tanszéknek elôtte
öt éven át nem volt vezetôje. Megbízatását egy állatorvosjelölttel és egy hiva-
talsegéddel kezdte. A kar anyagi támogatásával rövid idô alatt korszerû, jól fel-
szerelt, kutatásra is alkalmas tanszéket fejlesztett ki. Új koncepcióval, az állat-
orvosképzés igényeinek megfelelôen alakította ki a gyógyszertan oktatását és
kutatási irányait. Ebben talentuma, szorgalma és célratörô kérdésfelvetése, pre-
cíz kísérleti módszertana mellett döntô volt az is, hogy ô volt az elsô állatorvos-
farmakológus. Negyven éven át vezette a tanszéket.193
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Kutatásai a gyógyszer- és méregtan széles területét fogták át. Említést érde-
melnek a szopós malacok és borjak E. coli okozta enteralis betegségének gyógy-
kezelésével és különbözô kemoterápiás szerek kifejlesztésével kapcsolatos kí-
sérletei. Hazai és külföldi szaklapokban mintegy 90 tudományos közleményt
publikált. Vallotta, hogy meggyôzôen tanítani csak az tud, aki a maga területén
kutatómunkát végez. Elsôként hívta fel a figyelmet a gyógyszerek kölcsön-
hatására, a maradékanyagok köz- és állat-egészségügyi jelentôségére, a hozam-
növelôk problémáira. Fontosnak tartotta a magyar gyógyszeripar feladatait
az állattenyésztésben, valamint a prevenció, illetve terápia feladatait az állat-
orvosi munkában.

Szívügye volt az oktatás. Kiváló tanár volt, tartalmas, gazdag, intellektuálisan
rendkívül stimuláló, gyakran humoros, sziporkázó elôadásai élményszerûek
voltak. 1952-ben megírt tankönyve, az Állatorvosi gyógyszertan két, bôvített és
jelentôsen átdolgozott kiadása kitûnô pedagógiai érzékkel, rendkívül logikusan
felépített, választékosan, szép nyelvezettel megírt mû, egyúttal a tanulást, tájé-
kozódást szolgáló kellemes olvasmány is. Munkássága elismeréseként 1952-ben
az állatorvos-tudomány doktorává avatták.

Kovács Jenô professzor jelentôs szakmai, közéleti tevékenységet végzett.
1963-tól 1966-ig az Állatorvostudományi Egyetem rektora volt. Tagja volt az
Országos Állategészségügyi Tanácsnak, a Magyar Állatorvosok Lapja szerkesz-
tôbizottságának, a Pharmacopoea Hungarica egyik albizottságának és haláláig
tiszteletbeli elnöke a Magyar Agrártudományi Egyesület Állatorvosok Társasága
gyógyszer-terápiai és toxikológiai szakosztályának.

Eredményes oktató-, nevelô- és kutatótevékenységéért két ízben tüntették ki
a Munka Érdemrend arany fokozatával. Megkapta a Hutÿra Ferenc-, a Marek
József- és a Magyary Kossa-emlékérmet, valamint a brnói Állatorvosi Fôiskola
által adományozott Pešina-emlékérmet. A Lipcsei Egyetem Állatorvosi Fakultá-
sa tiszteletbeli doktorává avatta 1980-ban. Egyetemünk 1984-ben doctor honoris
causa címmel tüntette ki.

Kiváló tanár, önmagával és környezetével szemben mindig igényes tudós,
megbízható, udvarias, precíz ember. Tudásával, szigorával, igazságosságával
tekintélyt szerzett tanítványai körében. Ugyanakkor rendkívüli megértés, segí-
tôkészség és végtelen jóindulat jellemezte. Hosszú, mély barátság fûzte Kotlán
Sándorhoz és Urbányi Lászlóhoz. Példamutatóan ápolta a tanártársak közötti
családi kapcsolatokat, összejöveteleket. 

1990. november 29-én búcsúztatták a Farkasréti temetôben. 
2000. október 21-én avatták fel emléktábláját a gyógyszertani tanszék elôcsar-

nokában. Szobrát (Domonkos Béla alkotása) 2003. október 17-én leplezték le
a tanszék elôtt. 194
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