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az MTA doktora,
a Magyar Parazitológusok Társaságának tiszteleti elnöke

Ebben az évben kerül sor a százhúsz éve szü
letett Kotlán Sándor akadémikusról való
megemlékezésre, aki már negyven éve nincs
köztünk. Kotlán professzor emléke elsősor
ban mint a hazai modern parazitológia alap
jainak megteremtője, valamint az állattan és
parazitológia tárgyak nagy tekintélyű oktatója él a tanítványok és a pályatársak emlékezeté
ben. Tevékenysége azonban messze túllépi a
parazitológia határait. A magyar állatorvos
képzés történetírójaként, a hazai állatorvosi
szaklapok szerkesztőjeként és a magyar állatorvosi szaknyelv mentoraként is jelentőset és
maradandót alkotott.
Dél-morvaországi származású családban
született 1887. július 14-én a felvidéki Szomolányban (ma Smolenice, Szlovákia). Középiskoláit a nagyszombati érseki főgimnáziumban végezte 1897 és 1905 között. Budapesten
szerzett állatorvosi oklevelet 1911-ben, s lett
mindjárt az Állatorvosi Főiskola kórbonctani
intézetének munkatársa. Az intézet állattani
és parazitológiai laboratóriumát Kotlán – Európában az elsők között – 1929-re önálló,
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parazitológiai, rendkívüli tanszéki rangra fej
lesztette. Hetvenkilenc éves koráig, harminchét éven át volt vezetője az általa alapított
tanszéknek, de a tanári kar nagy tekintélyű
tagjaként már 1921-től oktatta a parazitológiát, 1923-tól pedig az általános állattan tárgyat
is. Az Agrártudományi Egyetem Állatorvostudományi Kara dékáni tisztségét két alkalommal, 1947 és 1949 között, valamint
1951/52-ben töltötte be.
Személyében szerencsésen társult a felkészült zoológus, a paraziták kórtani hatását
kritikusan értelmezni tudó patológus állatorvos és a parazitás bántalmak járványtani viszonyait áttekinteni képes ökológus szemlélete. Tudományos cikkei 1919 és 1968 között
jelentek meg. Működése egybeesett azzal az
időszakkal, amikor a parazitológia a korábban
elsősorban faunisztikai, morfológiai, rendszer
tani kérdésekkel foglalkozó leíró tudományból az állatorvos és az orvos gyógyító munká
jához segítséget nyújtani képes komplex tudománnyá is vált. A patológus iskolában ne
velkedett Kotlán Sándornak a parazitológia
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mindhárom területére – az egysejtű élősködők
kel foglalkozó protozoológiára, a féregélősködőkkel foglalkozó helmintológiára és az
ízeltlábú élősködőkkel foglalkozó arachnoen
tomológiára – kiterjedő kutatói munkássága
hozzájárult a parazitológia önálló biológiai,
klinikai tudománnyá
fejlesztéséhez. Munkás
ságának elsősorban ez
ad nemzetközi jelentőséget. 1944-ben megjelent, Parasitologia című
könyvében megtalálha
tó volt (az állatorvoskép
zés közvetlen igényeit
messze meghaladó mér
tékben) a kor parazitológiai ismereteinek öszszefoglalása. Tanítvá
nyai talán nem is tud
ták, hogy a mű, amelyből megismerkedtek a
parazitológia tudományával, korának nemzetközi viszonylatban is egyik legjobb, legátfo
góbb parazitológiai kézikönyve volt. Kotlán
a latin és a görög mellett kiválóan ismerte a
német és az angol nyelvet. Az Akadémiai
Kiadónál 1960-ban megjelent német nyelvű,
Helminthologie című könyve hiánypótló volt
német nyelvterületen is.
Kotlánt foglalkoztatták a parazitás fertőzések közegészségügyi vonatkozásai is. Szoros
kapcsolatot tartott továbbá a zoológia kiváló
hazai képviselőivel. Akadémikusi súlyának
teljes latba vetésével jelentős szerepet vállalt a
Dudich Endre akadémikus kezdeményezésé
re 1955-ben útjára indult Magyarország állat
világa (Fauna Hungariae) című sorozat létrehozását elhatározó döntés keresztülvitelében,
és részt vett a sorozat szerkesztésében is.

1946-ban az MTA levelező tagjává, 1951ben pedig rendes tagjává választották. Az
1951-es év meghozta számára még a Kossuthdíjat is, akkor már négy évtizedes munkásságának elismeréseként.
Kezdeményezésére, az MTA Agrártu
dományok Osztálya
égisze alatt, 1963-ban
megalakult a Magyar
Parazitológusok Társa
sága, amely őt választotta alapító elnökévé,
majd tiszteleti elnökévé, amikor nyugállományba vonulásakor,
hetvenkilenc évesen
lemondott elnöki tiszt
ségéről. A társaság
megalakulása fontos
lépés volt a hazai para
zitológiai kutatás szervezettebbé tételére és
az állatorvosi, orvosi és biológiai szakterületeken dolgozó parazitológusok közötti kap
csolatok erősítésére.
Kotlán Sándor állatorvos-történetíróként
is múlhatatlan érdemeket szerzett. A magyar
állatorvosképzés 150. jubileumára megjelent
A magyar állatorvosképzés története 1787 – 1937,
majd a 175. évfordulóra 1962-ben megjelent
A magyar állatorvosképzés 175 éves története a
magyar agrár-felsőoktatás fontos területének
etalon értékű, hiteles krónikája.
Évtizedeken át szerkesztője volt az Állat
orvosi Lapok, később a Magyar Állatorvosok
Lapja című szaklapoknak, majd 1948. évi
megalapításától az Acta Veterinaria Hungari
ca című lapnak is, 1967-ben bekövetkezett
haláláig. Szerkesztői tevékenysége, szellemi
kisugárzásának ereje nagy hatással volt a hazai
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állatorvosi szakirodalom és szaknyelv fejlődésére. Kotlán Sándor örökre beírta nevét a
magyar állatorvosi szaksajtó történetébe.
Nemcsak szerkesztőként fordított különleges gondot a szaknyelv helyességének a
megőrzésére és tisztaságának ápolására. Előbb
(1959-ben és 1960-ban) német, majd magyar
nyelven publikálta javaslatát a paraziták taxonneveiből egységesen az -osis végződéssel kép
zett betegségnevek (például: Toxoplasma és
toxoplasmosis, Fasciola és fasciolosis) következetes használatára.
Nem volt barátkozó természetű, a szakmai és a politikai közélet útvesztőiben könynyen eligazodó, s ezáltal akár magának, akár
a gondjaira bízott embereknek előnyt szerezni törekvő ember. Távol tartotta magát a po
litikától. A hivatásának élő, puritán ember
volt. Megnyilvánulásaiban mindig az értéket
tisztelő és kereső személyiség jutott kifejezésre. Sikerének titka talán különleges személyi-
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ségében, sziklaszilárd jellemében, szuggesztív
egyéniségében keresendő, aminek a hatása
alól nem vonhatta ki magát, aki vele érintkezésbe lépett. Emlékét sokrétű munkássága
mellett kiváló embersége is azon elődök sorá
ba emeli, akik különösen rászolgáltak az
utókor megbecsülésére. Markáns arcvonásait egy portrészobor őrzi volt munkahelye, a
Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi
Kara szoborparkjában.
A magyar parazitológia kedvező hazai és
nemzetközi megítélésének kialakulásában
meghatározó szerepe volt Kotlán Sándor ér
tékközpontú, sokrétű és céltudatos tudományos munkásságának, tekintélyének, személyisége misztériumának. Korszerű szemléletet,
rendszerezett és jórészt feldolgozott ismeretanyagot, világos célokat hagyott az utódokra.
Halála után ennek az örökségnek a szinten
tartása és továbbvitele állította és állítja nehéz
feladat elé a tanítványok generációit.

