
Állatorvos, orvosdoktor. A magyar állatorvosképzés megalapítója, az 1787. feb-
ruár 6-án létesített Pesti Egyetem Orvosi Kara állatgyógyászati tanszékének és
állatgyógyintézetének vezetôje 1787-tôl 1818-ig, a magyar állatorvosképzés egyik
megszervezôje, oktatásának fejlesztôje. A pesti állatorvosi iskola elsô, nagy-
érdemû tanára, akinek szakértelmén és buzgóságán múlt elsôsorban, hogy az
állatorvosi intézmény hazánkban életképes módon meghonosodott.

Tolnay Sándor 1747. szeptember 8-án a Vas megyei Nagycsömötén (ma Lu-
kácsháza) született. Elsô ismert képviselôjük 1643-ban III. Ferdinándtól nemes-
séget nyert, címerükben egyszarvú (unicornis) látható. Iskoláit Kôszegen végezte,
1765-ben már Trencsén (Trenčin) városában tanult. Az udvari haditanács meg-
bízásából és támogatásával 1769 és 1775 között Párizsban és Franciaország más
városaiban, valamint Londonban tanulmányozta a lótenyésztést és -gyógyítást.

1784-ben II. József a Pázmány Péter alapította egyetemet Budáról Pestre
költöztette. Elôbb a Mitterpacher Lajos vezetésével megalapított mezôgazdaság-
tani tanszéken oktatott tananyagot tette kötelezôvé, majd elrendelte az állat-
gyógyászat tanítását a Pest Egyetem Orvosi Karán. Johann Gottlieb (Amadeus)
Wolstein professzort, a bécsi állatorvosi tanintézet tanárát kérte fel a felállítandó
állatgyógyintézet tervének elkészítésére, helyének kijelölésére és egy a tanszék 346
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irányítására alkalmas személy kiválasztására. Ô figyelt fel a jó képességû és szor-
galmas, állatorvoslási tapasztalatokkal is rendelkezô orvosjelöltre. Javaslatára
és Ürményi udvari tanácsos elôterjesztésére a császár 1784. május 26-án kelt
rendeletével Tolnay Sándornak, Wolstein professzor növendékének, 200 forint
ösztöndíjat adományozott. Az 1786. december 12-én kelt legmagasabb elhatá-
rozást követô 1787. február 6-i helytartótanácsi rendelet konkrét utasításai alap-
ján felállították a Pesti Egyetem állatgyógyászati tanszékét, és Tolnay Sándor –
bécsi tanulmányainak befejeztével – 1786 decemberében megbízást kapott a
„baromorvoslás ismeretének” tanítására. Tolnay az okirat másolatát 1787. január
2-án kapta meg, és a következô hónapban meg is érkezett Budára, de a jég-
zajlás miatt csak késôbb, február 15-én jutott át Pestre. Kezdetben a megyei
fôorvosok által a helytartótanácshoz felterjesztett állatjárvány-kimutatások véle-
ményezésével, majd a létesítendô állatgyógyászati tanszék szervezésével és ana-
tómiai preparátumok készítésével kellett foglalkoznia. Emiatt csupán 1787. jú-
nius 18-án került sor ünnepélyes tanszéki székfoglaló elôadására (installatiójára)
Von der Nothwendigkeit und dem Nutzen der Thierarznei besonders für Ungarn
címmel. Az orvosi kar dékánja beiktatta az állatgyógyászati tanszék vezetôi állá-
sába. Tolnay ekkor, 40 évesen egyetemi rendkívüli tanár volt, és csak 1791/92-
ben lett nyilvános rendes tanár.

Elôadásait 1787 júniusában kezdte, állatjárványtant (szarvasmarhák, lovak,
sertések és juhok járványos betegségeit) oktatott, „Pro fabris” tanfolyamokat
szervezett azoknak az orvos- és sebészhallgatóknak, akik a „pro medicinae et
chirurgiae candidati” és a „cursus epizooticus” tanfolyamokat hallgatták. 

A Rogler Kristóf számára 1788-ban kiállított bizonyítvány szerint a hallga-
tók a „sub titulo privati” végzett operációkon felül nála hippiátriai (hippiatriae)
tanfolyamokat is végezhettek. Állatjárványtani elméleti elôadásait heti három-
szor egy órában tartotta kötelezô jelleggel; ennek teljesítése nélkül az orvostan-
hallgatók hivatalos állást nem tölthettek be.

Tolnay nem hivatalosan (sub titulo privati) gazdák részére is tartott négy hó-
napos alapvetô állatgyógyászati ismerteteket. Az elsô elôadás-sorozaton Pest
megyébôl 21 gazda vett részt és szerzett bizonyítványt, és a helytartótanács
a szomszédos megyéket is felszólította, hogy küldjenek írástudó gazdákat az
1788. évi tanfolyamra.

A másik tanfolyam a „cursus hippiatriae” lovászatok, ménesek részére képe-
zett állatorvosokat magyar és német nyelven. Tananyaga az „ordo praelectio-
num” szerint: az externa cognitio equi, diatetica, doctrina de foetura equorum,
elementa historiae naturalis, hippotomia imprimis osteologia et splanchnolo-
gia, physiologia, pathologia et therapia specialis, pharmacologia, doctrina de
operationibus.347
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Tolnay már 1788-ban tartott gyakorlati állatorvosi elôadásokat magántanít-
ványai részére. Tudta, hogy az állatorvosi felsôoktatást csupán önálló állatgyó-
gyászati intézet létesítésével lehet fellendíteni. 1789. március 26-i beadványában
a terézvárosi Skopek-major felének bérbevételét javasolta a „baromorvoslási
intézet” számára. Majd a Hülf-majorba, onnan a Kenedics-féle majorba települt
át a tanszék, ahol 32 éven át mûködött.

1787-ben részletes tervezetet dolgozott ki az elôadások rendjére, az állatkór-
ház berendezésére, elhelyezésére és személyzetére, a bécsi iskola mintájára
kétéves képzés formájában. Egész élete az állatorvosképzés fejlesztéséért, az ál-
latorvoslás elismertetéséért folytatott harc jegyében telt el. Javaslataiból kevés
valósult meg, ô azonban nem riadt vissza a nehézségektôl, minden alkalmat
megragadott arra, hogy az iskola ügyét elôbbre vigye. Kétségtelen, hogy az
orvos-sebész hallgatóknak tartott állatjárványtani elôadásokkal a magyar állat-
orvosképzés nem volt megoldva, sok egyéb terve sem valósult meg. Ügybuzgal-
mát, fáradhatatlan mûködését a helytartótanács fizetése rendezésével próbálta
méltányolni. Az egyetemi tanárokénál kisebb törzsfizetése miatt sohasem tar-
tották a rendes orvoskari tanárokkal egyenrangúnak, így a dékáni tisztségre sem
választották meg soha, s az orvoskari tanári ülésekre sem kapott meghívást.

Pálffy Miklós gróf a bécsi kürasszirok (vértezett lovas katonák) ezredese
„igazi” hazaszeretetbôl javasolta az uralkodónak, hogy az állatgyógyászati tan-
széket szüntessék meg, és közadakozásból Bécsben építsenek új állatorvosi
intézetet. Tolnay Sándor Mitterpacher Lajos állattenyésztéstan professzorral kö-
zösen készített véleménye alapján az orvosi kar elutasította a javaslatot.

Tolnay 1793-ban javaslatot nyújtott be, hogy az ars veterinaria ne csak a jár-
ványtant, hanem az állatok valamennyi betegségének kór- és gyógytanát is
oktassa, és részesüljenek állatorvosi oktatásban a kovácsok, a mezôgazdák és
a lovászok is. Felterjesztése nem járt eredménnyel. 

Az állatgyógyászati tanszék évi 350 forint költségkeretének a személyi és
dologi kiadásokat is fedeznie kellett. Tolnay segédszemélyzetre irányuló javas-
latát „túlzottnak” értékelték, míg végre Pohl Ignácot, a bécsi állatorvosi tanfo-
lyamot végzett sebészt kinevezték segédjévé. Pohl 1803. május 12-én meghalt,
és Stulfa (Széky) Péter lépett a helyébe. Stulfa távozásával az adjunktusi állást
Brunkala Román, a keszthelyi uradalom fôállatorvosa töltötte be.

Tolnay Sándor kinevezésétôl kezdôdôen a helytartótanács állat-egészség-
ügyi szakértôje is volt. A magyar állategészségügy elsô utasításait ô dolgozta
ki, ezáltal ôt tekintjük a magyar állategészségügy megteremtôjének is. A több
alkalommal is pusztító marhavészjárványok megakadályozására 1792-ben két
utasítást (Currentalist) is bocsátott ki a marhavész ellen, amelyet minden vár-
megye megkapott magyar nyelven a Dögveszélyt elkerülendô rendelkezések 348
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címû körözvény formájában. 1816-ban újabb állat-egészségügyi szabályzatot,
illetve rendtartást dolgozott ki latin nyelven, amely a járványos betegségek el-
leni védekezéseket valamennyi háziállatra vonatkozóan tartalmazta; ez német
és magyar nyelven is megjelent. Tolnay szabályzata elôírta a beteg állatok
elkülönítését, és megtiltotta azok levágását, lebôrözését, húsuk kimérését. Fel
kellett azonban ismernie azt is, hogy a legszigorúbb rendôri intézkedések,
rendszabályok sem tudják a betegségek jelentkezését és tovaterjedését meg-
akadályozni.

Tolnay szakirodalmi tevékenysége is jelentôs, intézetének tudományos könyv-
tára 224 kötetbôl állt. Tudományos, népszerûsítô és ismeretterjesztô könyvei
egyaránt jelentôsek. Kezdetben Wolstein professzor könyveit fordította ma-
gyar nyelvre: A’ marha-veszélyrôl való könyv… és A’ marha-dögrôl való jegy-
zések… 1784-ben, A’ barom-állatok seb-gyógyítása tudományáról írtt könyvek
1785-ben, A’ pusztai, hadi és házi ménesekrôl írt könyv 1786-ban jelent meg.
Önálló munkái: Barmokat orvosló-könyv (1795), Artis veterinariae compendium
pathologicum… (1799), utóbbi a Pesti Egyetem kötelezô tankönyve lett 1805-tôl
1823-ig. Az eredeti latin nyelvû kiadást J. J. Lux Lipcsében kétszer is (1808,
1817) kiadta német nyelven, M. Pán szlovák nyelven Besztercebányán 1808-ban,349
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V. I. Vszevolodov pedig Pétervárott orosz nyelven adta ki A’ lovak külsô szép,
vagy rút termetek’, ’s hibái’ meg-esmérésérôl, és azoknak… orvoslásáról szóló
könyvéért II. Ferenc német–római császár (I. Ferenc néven magyar király)
Lipót-rendet adományozott számára. Külföldi elismeréseként a világ elsô állat-
orvos társasága, a koppenhágai (hafniai) baromorvos társaság külföldi leve-
lezô tagjává választotta.

Tolnay Sándor a magyar állatorvosi tudomány ügybuzgó, fáradhatatlan úttö-
rôje volt. Hazánkban benne tisztelhetjük a magyar állatorvosképzés megindítóját
és megszervezôjét. 

Mûködésének utolsó évtizedében sokat betegeskedett. Egyre növekvô mun-
kájában úgyszólván csupán Brunkala Románra támaszkodhatott. 1818. április
25-én halt meg. 

A magyar állatorvosi kar 1937-ben emlékmûvet állíttatott tiszteletére az egye-
tem parkjában. 
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