
Az első állatorvoslás-történeti kiállítás 
intézményünk megalapításának 150., 
ünnepi évfordulója alkalmából nyílt 
1937-ben. A maga nemében egye-
dülálló történeti anyagot azonban a II. 
világháború miatt sajnos csak pár évig 
láthatta a nagyközönség. 1984-re tel-
jesültek a feltételek egy újabb állandó 
kiállítás létrehozásához, s formálódott 
lassan múzeummá az állatorvos-törté-
neti gyűjtemény, melyről a Noctuában 
az első lapszámtól kezdve rendszere-
sen jelentek meg kisebb-nagyobb hír-
adások. 

Az első öt év két legjelentősebb írása: 
Az ars veterinaria emlékei a Múzeum-
ban címmel dr. Drobinoha Angéla mú-
zeumi referens Magyarország egyetlen 
állatorvosképző intézményének törté-
neti gyűjteményéről villant fel adatokat 
és érdekességeket, valamint kiscsopor-
tos látogatási lehetőséget kínál az állan-
dó kiállításban.

A Termokauter, orvosi oklevél, viaszló 
című cikk adományokról tájékoztat. Ne-
ves egyetemi állatorvos professzoraink 
(Aujeszky Aladár, Hutÿra Ferenc, Kómár 
Gyula és Nádaskay Béla) leszármazot-
tai az alma materhez való erős kötő-
désről tettek tanúbizonyságot, amikor 
a hagyatékból rájuk maradt, állatorvos-
lással kapcsolatos iratokat, tárgyakat, 
fotókat a múzeumnak ajándékozták. 
Ezzel a nemes gesztussal felbecsülhe-
tetlen értékű dokumentumok kerültek 
az egyetem birtokába.

2002-ben elkészült a Jeles napok – 
jeles emberek / Képek a magyar állator-
vosképzés és állatorvoslás történetéből 
I. CD-ROM, mely az első modern for-
májú publikáció e témakörrel kapcso-
latban, ráadásul a könyvtár honlapján 
mindenki számára hozzáférhető.

A történeti adatforrások kezelésében 
számomra rendkívül szimpatikus az a 

szemléletmód, miszerint az Állatorvos-
tudományi Könyvtár, a Magyary-Kossa 
Gyuláról elnevezett történeti könyvgyűj-
temény, a múzeum és a levéltár együtt 
(kiemelés tőlem) alkotja az egyetem- és 
állatorvoslás-történeti kutatások „nyers-
anyagát”. Ebben a komplex közgyűjte-
ményi egységben nyomtatott, kézzel 
írott, képi és elektronikus dokumentu-
mokat kezelnek együtt a könyvtárosok, 
a levéltáros és a muzeológus.

Az állatorvosláshoz köthető tárgyak, 
dokumentumok, valamint az egyetem-
történeti emlékek egyre nagyobb jelen-
tőségét mutatja, hogy két év múlva egy 
teljes, négyoldalas lapszámot az állat-
orvostörténeti és a vele rokonságban 
álló európai múzeumoknak, virtuális és 
valóságos kiállításoknak szenteltek. Ez 
valóban Történelem több dimenzióban. 
A dióhéjban megírt – Steindl Imre és 
Róth Miksa műegyetemi könyvtárban 
zajlott tanár-diák találkozásainak törté-
netével gazdagított – mini campustör-
ténetet véleményem szerint érdemes 
lenne bővebb lánccá fűzni, ismert anek-
dotákkal és újabb történetek gyűjtésé-
vel kiegészíteni, s így publikálni. Bár a 

szájhagyományon alapuló szubjektív 
történetírás létjogosultságát sokan két-
ségbe vonják, az „oral history” finoman 
árnyalja, színesíti a történettudományt.

2008-ban két újabb gyöngyszemmel 
gyarapodott szabad hozzáférésű inter-
netes gyűjteményünk: létrejött a Ma-
gyar Állatorvosi Panteon és az állandó 
kiállítás digitális változata, az ún. virtuá-
lis múzeum, mely nyomtatott formában 
katalógusként is funkcionál.

Az első kismúzeumi időszaki kiállítás 
a 120 éves állat-egészségügyi törvény 
előtt tiszteleg (2008). Ezt követte a Zon-
gora és patkolástan, majd a húsvizsgá-
lat témaköre. Ugye, milyen változatos?

A hazai állatorvosképzés 225. tanéve 
alkalmából tartott kari ünnepséghez az 
Állatorvos-történeti Gyűjtemény a „Mit 
adott a magyar állatorvos-tudomány a 
világnak?” című új, időszaki kiállítással 
csatlakozott, melyben szemléletesen 
mutatták be, hogy a jelenlegi, nem-
zetközileg elismert, színvonalas okta-
tó- és kutatómunka alapjait a 19. sz. 
végén teremtették meg. 1896-ban az 
ezredéves kiállításon, 1900-ban pedig 
a párizsi világkiállításon mutatták be az 
állat-egészségügyi vívmányokat és az 
állatorvosképzés fejlődését.

Az állandó kiállítás is új színfoltokkal 
gazdagodott. Egy több mint félszáz 
lovaséremből álló gyűjteményt aján-
dékozott nekünk dr. Fehér Dezső c. 
egyetemi tanár, a Magyar Lóverseny 
Vállalat volt igazgatója. A különböző 
országokból származó emlékérmeken 
magas művészi igényességgel kidol-
gozott lóábrázolások és lovasjelenetek 
láthatók. Az 1900-as párizsi világkiállí-
táson ezüstéremmel jutalmazott, nem-
zetek patkóit bemutató táblák az üllői 
Nagyállatklinikáról kerültek át hozzánk. 
A több mint ötszáz, 110 éves patkó 
restaurálását szakmai irányítás mellett 
az intézmény munkatársai végezték – 
bemutatva, hogy Így patkolunk mi. 

Így gyógyítunk mi! címmel a Múzeu-
mok Éjszakája apropóján a Levéltárral 
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és a Kisállatklinikával közösen szervez-
tünk gazdag programokat.

A magyar állat-egészségügyi szolgá-
lat létrejöttének 120. évfordulójára az 
egyetemen rendeztünk időszakos tárla-
tot, a 125. évi megemlékezés alkalmá-
ból pedig Az élelmiszerlánc-biztonság 
jövője címmel tartott szakmai konfe-
rencián. A Hotel Aquincumban tartott 
rendezvényen egy üveges vitrinből és 
óriástablókból álló kamarakiállítást te-
kinthettek meg az érdeklődők – tudó-
sítja Váradi Adél, az új muzeológus a 
Noctua olvasóit.

Életre kelt múzeum címmel alapos is-
mertető található arról, hogy mi minden 
történt a múzeum háza táján 2014-ben. 
A Magyar Nemzeti Múzeum kertjében 
19. alkalommal rendezett Múzeumi 
Majálison a Lódoktorok Párizstól Ison-
zóig című kétnapos programunkkal 
debütáltunk. Felhívtuk a figyelmet a 
könyvtár előterében újonnan kialakított 
évfordulós vitrinre és az egyik Róth Mik-
sa-üvegablak alatt létrehozott párkány-
tárlatra. Örömmel jelentettük, hogy a 
hónap műtárgya címmel indult online 
sorozatban havonta más-más állator-
vos-történeti vagy állat-egészségügyi 
tárgyat mutatunk be a múzeum hon-
lapján. Az állandó kiállításban egy Kin-
csem-sarok nyílt a csodakanca születé-
sének 140. évfordulója alkalmából, nem 
utolsósorban annak is köszönhetően, 
hogy sikerült egy ifj. Vastagh György 
által készített Kincsem-szobrot vásárol-
nunk.

A Magyarországon 1999 óta meg-
rendezésre kerülő Kulturális Örökség 
Napjain is először vettünk részt ebben 
az évben az állatorvos-tudományi kart 
képviselve. Rendhagyó campusnéző 
túrát hirdettünk meg a campus neore-
neszánsz stílusban épített és a Zsol-
nay-műhely szecessziós hangulatot 
árasztó, ornamentikás kerámiáival dí-
szített épületei között. Büszkén jelent-
hetjük, hogy négy turnusban 102 láto-
gatónk volt!

Magyary-Kossa Gyula születésének 
150. évfordulója tiszteletére a Magyar 
Orvostörténelmi Társaság és a SZIE 
ÁOTK az aulában tartott közös rendez-
vényén egy, a névadó emlékeiből ösz-
szeállított alkalmi kiállítást is megtekint-
hettek a résztvevők 2015-ben.

Állatorvosok az élelmiszer-biztonság-
ért c. programunkat sokan felkeresték a 
múzeumi majális hétvégéjén. Sok láto-
gatóban ekkor tudatosult, hogy ennek 

a biztonságnak a termeléstől a szállí-
táson, feldolgozáson át a felhasználóig 
mindvégig meg kell lennie. 

Mintegy a majálisos rendezvény foly-
tatásaként, a Múzeumok Őszi Fesztivál-
ja keretén belül egy időszaki kiállításban 
élelmiszer-biztonsági problémák meg-
oldását mutattuk be történeti jelleggel: 
egykor és ma. A programsorozat cél-
közönsége: a szőlész-borász, cukrász, 
mezőgazdász tanulók, biológia tagoza-
tos középiskolások, a téma iránt érdek-
lődő fiatal felnőttek voltak. A tájékoz-
tató előadásokat a NÉBIH meghívott 
előadói tartották, majd dr. Szita Géza 
(SZIE ÁOTK) rendhagyó tárlatvezetése 
zárta a programot.

Önállóságunk és kiállításunk megúju-
lása küszöbén 2016-ban Daday András 
múzeumalapító 170 évvel korábbi felhí-
vását ismételte meg a kar muzeológu-
sa. A kérelmet akkor a Magyar Állator-
vosi Rendhez címezték, most az alma 
materben végzett volt diákokat célozta 
meg az írás. 

A 21. Múzeumok Majálisán a Tu-
domány és művészet az állatorvosok 
szalonjában című kihelyezett interaktív 
kiállítással szerepeltünk. A Zongora és 
patkolástan c. korábbi időszakos kiállí-
tást alapul véve elsősorban a Varga és a 
Nádaskay család életére fókuszáltunk, 
érdekességként említve, hogy Liszt Fe-
renc egyik kései tanítványa Varga pro-
fesszor úr lánya, Varga Vilma volt.

2017-ben volt az utolsó Múzeumok 
Éjszakája, melyen megújulásra váró ál-
landó kiállításunkat a régi formájában 
nyitottuk meg a szélesebb publikum 
előtt.

A 2018. év két dolog miatt is kiemel-
kedő a múzeum szempontjából: ekkor 
sikerült pályázati forrás bevonásával az 
1896-ban, a millennium alkalmából ké-
szült ún. Hutÿra-szalagot restauráltatni, 
továbbá megnyitottuk az új egyetem-
történeti kiállítást. Az aulából nyíló új ki-
állítótérben az 1787-es alapítástól 2016 
júliusáig, az önállóvá válásig mutatjuk 
be időrendi sorrendben az egyetem 
elődintézményeiben az állatorvosi okta-
tás történetét.

Nemcsak a Semmelweis Orvostörté-
neti Múzeummal, hanem a Magyar Me-
zőgazdasági Múzeummal is különösen 
jó szakmai kapcsolatot ápolunk. Utób-
bitól „Nem csak állatszobrász” címmel 
ifj. Vastagh György-emlékkiállítást kap-
tunk kölcsön. Reméljük, a pandémia 
elmúltával mi, hasonló gyűjtőkörrel ren-

delkező múzeumok újra sikeresen dol-
gozhatunk majd együtt. 

Távlati terveink között szerepel egy új 
szakma- és egyetemtörténeti kiállítás 
megszervezése a múzeumban található 
ars veterinaria emlékeiből. (VA)
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Vetter Szilvia:
Anya! Ugye, megtarthatom?

A 2021-es évben a hazai állatvédelem-
ben számos előrelépés történt: meg-

alakult az ÁTE Állatvédelmi Központ, 
az állatok világnapján megszületett 
Magyarország Állatvédelmi Kódexe az 
Állatorvostudományi Egyetem kezde-
ményezésére, illetve elindultak a felelős 
állattartást támogató, egyelőre kutya-
tartók számára meghirdetett, rendkívül 
népszerű Gazdijogsi-képzések.

A Noctua előző számának hasábjain 
a fiatal állatorvos, Balatonyi Lilla több-
részesre tervezett sorozatának első 
darabját, az Egy kutya útmutatója kis 
gazdiknak c. kötetet mutattam be. A fi-
atal generáció megismertetése az állat-
védelem, a felelős állattartás alapjaival 
kiemelten fontos, ezért választásom ez-
úttal is egy gyerekeknek szóló könyvre 
esett, Vetter Szilvia: Anya! Ugye, meg-
tarthatom? c. mesekönyvére.

A 7-11 éves gyermekeknek szóló me-
sekönyv főhőse Ricsi, a 9 éves kisfiú, 
aki mindennél jobban vágyik egy kutyá-
ra, ám szülei úgy gondolják, még nem 
érkezett el ennek az ideje. Biológus és 
állatorvos nagypapái révén már sokat 
tud a természetről, de még sokat is kell 
tanulnia. Ricsi és nagypapája sétájuk 
során megmentenek egy gyurgyalagot. 
Peti, a gyurgyalag meggyógyul, de egy 
idő után egyre szomorúbb lesz, Ricsi 
pedig szeretné kideríteni ennek okát. 
Ricsi és az álmaiban felbukkanó me-
sefigurák (az aranyszőrű bárány, a kis 
herceg és a róka, Piroska és a nagy-
mama), valamint Fidó, az álombeli és 

Gombszem, a való-
ságos kutya és vadon 
élő állatok kalauzolják 
az olvasót a felelős ál-
lattartás, az állatvéde-
lem területén. A könyv 
segít megválaszolni a 
minden bizonnyal sok 
szülőt foglalkoztató 
kérdést: honnan lehet 
tudni, hogy mikor lesz 
érett egy kisgyerek 
arra, hogy saját házi-
állata legyen, amiért ő 
vállal felelősséget, amit 
ő gondoz. Ricsi ka-
landjait olvasva találko-
zunk védett állatokkal, 
ismereteket szerzünk 
a sérült madár ellátá-
sáról, de szembesü-
lünk az állatkínzással 
és megismerkedünk a 
bűncselekmény fogal-
mával is. Szó esik az 

állatok szabadságáról, az ösztönökről, 
kóbor kutyákról, az állatmenhelyről, az 
ivartalanítás fontosságáról, a szaporí-
tókról, örökbefogadásról. A meséből 
azt is megtudhatjuk, Ricsi megkapja-e 
a hőn áhított kutyát.

A mese végén található kérdéssor 
megválaszolásával pedig meggyőződ-
hetünk arról, készen áll-e gyermekünk 
a nagy feladatra: gondoskodni egy élő-
lényről, felelősséget vállalni érte élete 
végéig. Ha a gyermek minden kérdésre 
helyesen tud felelni, a válasz az egyér-
telmű igen.

A szerzőről:
Dr. Vetter Szilvia jogász, az Állatorvos-
tudományi Egyetem oktatója, az Állat-
védelmi Jogi, Elemző- és Módszertani 
Központ (ÁTE Állatvédelmi Központ) 
vezetője, egy fiúgyermek édesanyja.
Az Anya! Ugye, megtarthatom? kiköl-
csönözhető az Állatorvostudományi 
Egyetem Könyvtárában.
Az érdeklődő gyerekek és szülők figyel-
mébe ajánlom a témához kapcsolódó 
alábbi oldalakat is:
https://allatvedelemgyerekeknek.hu/
https://www.facebook.com/
allatvedelemgyerekeknek/
(PVO)

Winkler Bea, könyvtárigazgató: kutatás-
támogatás, minőségügy, MTMT, HuVetA, 
honlap, olvasószolgálat

Bikádi Katalin, könyvtáros: használóképzés, 
MTMT-támogatás, olvasószolgálat, kutatás-
támogatás

Bozó Bence Péter, levéltáros: állatorvos-tör-
ténet 
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