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SZAKMATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY AZ ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI
EGYETEM KÖZPONTI KÖNYVTÁRÁBAN
GÁBOR IVÁN
Az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárában (ÁEKK) 1981 és 1983
között nagyszabású műszaki és szakmai rekonstrukció zajlott le. A Steindl Imre tervezte
Rottenbiller utcai volt rektori főépületet az egyetem vezetése teljes egészében a könyv
tárnak engedte át. Itt, a volt rektori fogadóteremben került sor egy reprezentatív beren
dezésű különgyűjteményi helyiség kialakítására1
A különgyűjtemény felállításához az indíttatást az adta meg, hogy az egyetem kü
lönböző kutatóhelyeiről komoly mennyiségű és értékű régi, jórészt muzeális jellegű állat
orvosi könyvanyag került vissza a könyvtárba. Az állatorvosi szakma történetét tükröző
könyvek összegyűjtése a könyvtár elemi kötelessége volt még akkor is, ha ez nem jelentett
mindig hálás feladatot. (Sok személyes konfliktus is kísérte ezt a folyamatot.) Ezután
került sor a még építés alatt levő könyvtárépület raktárában a gyűjteménybe illő művek
számbavételére. Az 50-es években újra leltározott, majd a 70-es évek elején, a vaspolcos
raktár megépítésekor numerus kurrens szerint felállított állományról a közel harminc éve
stencilezett katalóguscédulák alapján nem lehetett megbízható képet kapni. Csak egyen
kénti kézbevétellel lehetett a szakmatörténeti műveket kiválogatni.
1984-ben, a megújult könyvtár ünnepélyes megnyitásakor a különgyűjtemény pol
cain már közel 5000 kötet sorakozott, a visszakerült legértékesebb könyvek az olvasóasz
talokon kiállítva várták a látogatókat, ám ekkor még csak sejteni lehetett a gyűjtemény
egészének értékét.
1983-ban került sor a könyvtárhoz csatolt egyetemi múzeum és levéltár rendezésére.
Előkerültek az alapítás évétől (1787) felvett intézeti leltárak, bennük a könyvjegyzékek.
Bebizonyosodott, hogy már ebben a korban, amikor a pesti Egyetemi Könyvtár „könyv
tárhálózata” csak az állatgyógyászati tanszék és a csillagvizsgáló könyvtárából állt, a tan
szék értékes könyvállománnyal rendelkezett. Ebből nőtt ki az ország mai legnagyobb
állatorvostudományi gyűjteménye.
A könyvtár alapításának körülményeiről a Magyar Királyi Helytartótanács 1790.
szeptember 3-i üléséről szóló, az Egyetemi Tanácsnak címzett 21870. sz. leirata pontos
képet ad. „Amikor e kir. Egyetem Állatgyógyászati tanszékének professzorává Tolnay
Sándort kinevezték, ő foglalkozott a tanszékének szükséges könyvek beszerzésével. Nem
csak olyan műveket keresett, melyekre az egyetem nyilvános könyvtárának szüksége volt,
hanem egyebeket is, melyeket a tanárok mindennapi munkájukhoz kértek.”
Tolnay professzor tudatos könyvtárfejlesztő tevékenysége — nem egyszer a helytar
tótanács és az egyetem merev álláspontjával szemben —egyben az oktató munka megala
pozását, korszerű, tudományos alapokra való helyezését jelentette. Az önálló könyvtár lét-
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rehozását a helytartótanács a már idézett leiratában rosszaiba:
. .a professzor minden
utánjárás és vizsgálódás mellőzésével olyan és méghozzá nagyértékű könyveket szerzett
be, melyek az egyetem könyvtárában már megvoltak, és most ezt a pazarló költekezést
folytatni akarja.” A könyvek összetételével kapcsolatban is kifejezte aggodalmát a hely
tartótanács már 1790. május 14-én, 14203. sz. leiratában. Helyteleníti Linné, Krünitz,
B u ff on művei megvételét, a megvásárolt könyvek között
.. sok van, mely nem az állat
orvosláshoz, hanem a botanikához tartozik” .
Az ÁEKK történetéről részletes tanulmány még nem készült régi könyveiről kevés
közlemény jelent meg2, ezért talán érdemes felsorolni néhány olyan szerző nevét, akik az
intézmény korai korszakában az állatorvostudomány és rokontudományai legkorszerűbb
ismereteit fémjelzik, s egyúttal a könyvgyűjtemény színvonalát is meghatározzák. A
kézikönyvek között találjuk J.M. Korabimky alapvető művét (Geographisch-historisches
und Producten Lexikon von Ungarn. 1786.) vagy a bécsi iskolaalapító Wolstein utódjá
nak, K noblochm k bibliográfiai művét (Sammlung der vorzüglichsten Schriften aus der
Thierarzney. 1785.). Az állatgyógyászati művek szerzői közül többen nem szakírók,
„hanem inkább az ügy iránt érdekkel viseltető írók vagy lovászmesterek, lóidomárok stb.”
- ahogyan 1881-ben a könyvgyűjtemény első értékelésében elhangzott3, mint például
Marx Fugger, Martin Böhm, Von Sind, vagy az angol lóorvosló Robertson. Tolnay azon
ban törekedett a kor tudományos eredményeit feltáró művek beszerzésére, így professzo
rának, J.G. Wolsteinnek több munkáját, Campemtк, a lyoni és amsterdami sebészprofeszszornak, Bourgelat-nak, a lyom Brugnonenak, a torinói állatorvosi iskola igazgatójának,
W. Gibsonmk, a neves londoni állatorvosnak, Erxleben göttingai professzornak, J.A.
Kerstingemeк, a hannoveri iskola alapítónak, Ph.E. Lafosse-nak és több, a kor neves szer
zőjének műveit tartalmazzák a beszerzési llisták. Klasszikus auktor, Plinius is szerepel
német fordításban (Naturgeschichte. 1764.). A mezőgazdaságtan irodalmából J. Wiegand
osztrák szerző műve mellett találjuk a magyar Mitterpacher Lajos egyetemi tanár főművét
(Elementa rei rusticae. 1779-1794.). Szintén magyar a szerzője - Huszty Zakariás
Teofil — a kétkötetes orvosrendészeti tudnivalókat összefoglaló műnek. (Diskurs über die
medizinische Polizei. 1786.) E könyvek mind szerepelnek az ÁEKK szakmatörténeti
könyvkülöngyűjteményében.
Tolnay a könyvtár gyarapítására nemcsak a megszabott keretből való vásárlásokat
használta ki. Az 1790. május 14-i helytartótanácsi leirat megszabja-. „Mindazok a köny
vek, melyeket eddig Tolnay professzor megvásárolt, soroltassanak be az egyetem könyv
tárába. Mindazonáltal, ha a professzornak folyamatosan szüksége van valamelyikre, meg
szokott időre adják ki neki.” A professzor e sajátos módon, mondhatnánk letéti formában
nagy értékű könyvekkel gyarapítja a tanszéki gyűjteményt, például 1790. október 7-én
kikéri Mang Seuter: Hippiatria (1599), Carlo Ruini: Anatómia et medicina equorum nova
(1603) és Publius Renatus Vegetius: Mulomedicina (1574) c. könyveit. Itt jegyezzük
meg, hogy Carlo Ruini említett lóanatómiájának első, 1598-as bolognai kiadása későbbi
beszerzés, Olaszországon kívül Európában ma is ritka példány; másfél százada folyik a vita
arról, hogy feltűnően szép és jó anatómiai illusztrációi nem származhattak a jogtudós
Ruinitől, hanem alkotójukban, sőt a szöveg szerzőjében is Leonardo da Vincit lehet felté
telezni.4 Vegetius Mulomedicinája, mely az ókori állatorvostudomány nagy összefoglalá-
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sa, méltán szerepel a gyűjteményben; ezt a művet - több más kiadása mellett - , Zsámboki János, a magyar humanista tudós adta ki latin nyelven Bázelben, így az első magyar
állatorvosi hungarikának tekintjük. A mű kéziratát egyébként Magyarországon találták
meg 1528-ban, Nádaskay és Leclainche egybehangzó közlése szerint.5 A könyv maga
- possessori bejegyzése szerint — Pozsonyból, a II. József által feloszlatott jezsuita rend
gyűjteményéből, az ún. abolíciós anyagból származik. Mang Seuter gazdagon illusztrált
Hippiatriája (Augsburg, 1599) pedig - a possessori bejegyzés szerint - a nagyszombati
rendi gyűjtemény darabja volt.
A helytartótanács leirata ellenére a Tolnay-beszerzéseket egyébként nem sorolták
be az egyetem könyvtárába. Az Egyetemi Könyvtár történetéből tudjuk, hogy csupán
külön állományjegyzékeket készítettek e könyvekről, de a könyvtár katalógusában nem
tüntették fel őket.6
Tolnay élete végéig nagy gondot fordított a gyűjtemény gyarapítására, és viszonylag
jelentős beszerzési kerettel is rendelkezett. Ezt bizonyítja például a helytartótanács 1812.
április 28-i üléséről kiadott utasítás is, amely szerint a „. . . kir. egyetem könyvtárának
számláit február 4-től csak évi 500 Ft értékig fizethetik ki. . . Ugyanez vonatkozik az
állatorvosi iskola prefektusára is február 1-től, akinek csak 100 Ft értékig adnak átutalást
az intézet részére.”
Az 1787-tól 1818-ig évenként felvett leltárak könyvjegyzékeiből egy fontos tény
állapítható meg: a könyvtár törzsanyagát Tolnay Sándor szerezte be. Munkájának eredmé
nye 224 kötet, amiből 203 ma is megtalálható a történeti különgyűjteményben.
A tanszéki korszakban az első magyar nyelvű könyveket Tolnay Wolstein-fordításai
és saját művei’képviselik. Ezek megjelenésükkor országos érdeklődést váltottak ki. A pro
fesszornak saját munkásságához érthető módon szüksége volt olyan könyvek beszerzésére,
mint pl. F.B.
Lentinntk, a hannoveri királyi második orvosnak a marhavész me
vel foglalkozó műve (1776), vagy J.Chr. Zehentner lóismereti könyve. Zehentner, az
udvari „lovászmester” ismerte Ausztria és Magyarország híresebb méneseit is. A.
nak, a karinthiai, a londoni grófság állami sebészorvosának szarvasmarha-betegségeket
tanulmányozó művel is ott van Tolnay beszerzései között. A volt karthausi rendi L. Vitet
- aki a lyoni állatorvosi iskolában tanult - , állatorvoslással foglalkozó munkája (ezt
Erxleben és Hennemann professzorok fordították németre), Barbarei doktor tanulmá
nya - Bourgelat jegyzeteivel - az állatok fertőző betegségeiről 1770-es német kiadásban
szintén Tolnay beszerzés. A Wolstein-tanítvány Tögl, aki Knobloch után a prágai egyete
men az állatgyógyászat professzora volt, a lóanatómiai könyve (1791), a rotterdami
tanár, Vink a szarvasmarhapestisről szóló előadásai (német fordításban, 1779) mindmáig
ott találhatók az első beszerzések között.
Tolnay halála után a könyvtárépítő munkát utódai hozzáértő módon folytatták.
Hoffner József professzor irodalomismeretét jelzi, hogy az ő idejében került be a könyv
tárba L.H.
Bojanusmk,a vilnai egyetem állatorvostan professzorának járványtana (1
J.N.
Broschenek, a bécsi állatorvosi iskola professzorának, majd a drezdai iskola igazgató
jának boncolástani kézikönyve (1811), G.F.
aki 1834-ben lett a bécsi állator
vosi iskola igazgatója, 1823-ban megjelent müve, Erdélyi Mihálynak, a bécsi állatorvosi is
kola tanárának a lovak zsigertanával foglalkozó, 1819-ben megjelent könyve, a hannoveri
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állatorvos, J.N. Rohlwes müvei (több munkáját magyarra is lefordították), Chr. Tenneckem ek, a drezdai professzornak lótenyésztéssel foglalkozó művei, az anatómus alfort-i
igazgató J. Girard és E. Hering professzor több fontos munkája.
A levéltári kutatások nemcsak könyvtártörténeti adalékokkal szolgáltak, hanem
a kiválogatott anyag elrendezéséhez is segítséget nyújtottak. A régi raktári rend ugyan el
tűnt a numerus kurrensben, a levéltári dokumentumok alapján azonban rekonstruálni le
hetett a múlt századi könyvtári rendet. Az 1851-ben önállóvá vált állatgyógyintézet
könyvállományának rendezésével 1874-ben Nádaskay Béla tanárt bízták meg. Nádaskay
jelentésének bevezető mondatai az elvégzett munkáról a könyvtár gyűjteményét értékelik:
„Intézetünk könyvtárára csak egynéhány éve, hogy nagyobb gond fordíttatik és az utolsó
években lehet mondani, szépen gyarapodott úgy, hogy jelenleg 731 művel, azaz 970 kö
tettel rendelkezik, melynek egy része régibb történelmi beccsel és értékkel bír, de legna
gyobb részét képezik a legújabb és kitűnőbb szakművek, melyeket a magyar és német iro
dalom az utolsó években felmutatni képes.”
Nádaskay - Kotlán Sándor közlése szerint — a könyvtár rendezésekor az egyetemi
orvoskari könyvtárat vette mintául7. Az általa kialakított szakcsoportok a könyvanyag te
matikus rendezésére szolgáltak. Az ábécé egyes betűivel egy-egy témacsoportot jelöltek, s
mellettük azt is feltüntették, hányféle munka van egy szakon belül. (Ez nem azonos a
darabszámmal, mert a többkötetes műveket természetesen egynek vették.) A szakrendi
beosztás a szaksorszám feltüntetésével együtt tükrözi a korabeli szakmunkák tematikus
arányát is. Nádaskay egy-egy betűjelen belül újra kezdődő folyamatos sorszámozást alkal
mazott. Érdekességként alább közöljük a csoportok elnevezését.
A
В
C
D
E
F
G
H
К
L
M
N
P
О

Eneyclopediai, propaedeutikai s köztudományi művek
Leíró-, összehasonlító és kórboncztani, élet és szövettani művek
Általános és részletes kór- és gyógytani művek
Sebészeti és szülészeti művek
Gyógyszertani művek
Törvényszéki és orvosrendó'ri művek
Tenyésztés-, fajta és életrendtani művek
Állat-, növény-, ásvány-, vegy- és természettani művek
Gazdászatot tárgyaló művek
Patkolástani művek
Külemtani művek
Vegyes művek
Fördészet és idevágó Monographiai művek
Folyó és idó'szaki iratok és művek

37 szaksorszámmal
121 szaksorszámmal
136 szaksorszámmal
36 szaksorszámmal
29 szaksorszámmal
56 szaksorszámmal
61 szaksorszámmal
98 szaksorszámmal
17 szaksorszámmal
14 szaksorszámmal
29 szaksorszámmal
43 szaksorszámmal
27 szaksorszámmal
27 szaksorszámmal

A Nádaskay-rendszerhez a könyvtárnoki teendőket átvevő professzorok az okta
tott tárgyak és az ismeretanyag bővülésének megfelelően további nyolc szakot illesztet
tek. 1902-ben jelent meg Magyary-Kossa Gyula: A magyar királyi Állatorvosi Főiskola
könyvtárának katalógusa c. műve, amelyben ez a kibővített szakrend mint raktározási jel
zet szerepel a tételek után. A Nádaskay-rendszer és a Kóssa-katalógus alapján sikerült
1984-ben kialakítani az állatorvostudományi szakmatörténeti könyv-különgyűjtemény
rendjét. E rekonstrukcióval szinte egy műemlék jellegű könyvtár jö tt létre.
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A Kóssa-katalógus, amely 3586 munka (6352 kötet) címét közli, az állatorvostu
dománynak és az állatorvosi szakoktatásnak a századfordulón elért tudományos eredmé
nyeit is tükrözi, így tudománytörténeti és bibliográfiai szempontból egyaránt alapvető ké
zikönyvnek minősíthető.
Magyary-Kóssa közel egy évtizeden át állt a könyvtár élén. Könyvtárosi érzékkel,
értő szeretettel vásárolt régi könyveket, melyek könyvtárunknak ma is értékes darabjai.
Közöttük pl. A.J. Fayser Hippiátriájának 1576-os augsburgi kiadása, melynek 1985-ben
történt restaurálásakor derült ki, hogy a könyvtáblához egy középkori graduálét használ
tak fel. Ő vásárolta meg Giovanni Battista Ferrari nápolyi botanikus könyvét (Trattato
utile e necessario. . . Bologna, 1580), mely nemcsak díszkertekkel, de állatorvoslással és
anatómiával is foglalkozik. Ez a mű és Laurent Rusius patkolókovács mesterséggel foglal
kozó könyve, mely egyben a korban használatos zablák illusztrált gyűjteménye (Le mareschaleire.... Paris, 1538), könyvtárunk különlegességének számít. Ugyanilyen könyvrit
kaság G.H. R y f f strassburgi orvos Confectbuch und Hauss-Apoteck... (Frankfurt, 1567)
és a lyoni Antonius Saracenus: De peste commentarius (Lugduni, 1589) c. műve is. A gyűj
temény külföldi antikvái közül érdemes még megemlíteni Giovanni Battista Ferrari Magia
naturális c. könyvét, (Frankfurt, 1597) és a klasszikus szerzők írásai alapján Vieharztnei
(Frankfurt, 1550) címmel összeállított, népszerűsítő állatgyógyászati művet.
A gyógyszerész professzor katalógusában hangsúlyozza: „Különös gond lett arra
helyezve, hogy a könyvtárban hiányzó s már ma is nehezen kapható régi magyar (vagy
magyar vonatkozású) állatorvosi és orvosi munkák minél nagyobb számban szereztesse
nek be, hogy így a főiskola könyvtára majdnem hiánytalan gyűjteménye legyen az állator
vosi hungaricumoknak, és teljes képét adja a hazai állategészségügy és a szakoktatás törté
neti fejlődésének.”8 Könyvtárnoki tisztségében több mint félszáz hungarikával gyarapí
totta a gyűjteményt. Éppen a hungarikumokkal kezdődött meg 1984 végén a különgyűjtemény feltárása. A mintegy 250 tételre terjedő anyag feldolgozása során nemcsak az
egyes művek címleírására, esetleg címfordítására került sor, hanem a kötetek egyedi jel
lemzőinek, possessor! és egyéb bejegyzéseinek rögzítésére, a könyvtári állományba való
bekerülés körülményeinek feltüntetésére, valamint a bibliográfiai hivatkozások megadásá
ra is. A hungarika-gyűjteményt, sajnos, megrostálta az idő, de így is jelentős tudománytörténeti és könyvészeti értékű művek maradtak meg az 1574-től 1850-ig terjedő idő
szakból. (A feldolgozó munka következő szakasza az 1850-től 1919-ig terjedő időszak
anyagát öleli fel.)
A humán orvosi és állatorvosi tudomány párhuzamos és egymást segítő fejlődése a
hungarika-gyűjtemény tartalmi összetételében is tükröződik. Az állatgyógyászati művek
szerzői között kezdetben sok a külföldi szakíró, az első magyar nyelvű állatorvosi könyv
szerzője is német, Martin Böhm (nevét is lefordítják magyarra, Tseh Márton: Lovak orvosságos megpróbált új könyvetskéje, Lőtcse. 1656). A külföldi szerzők műveinek magyarra
fordításában elsősorban Kerekes Ferencet, Márton Józsefet, Pethe Ferencet, Szathmáry
Király Györgyöt, Szekér Károlyt, Tolnay Sándort kell említenünk. A magyar szerzők első
nagyjai Tolnay Sándor, Galambos Márton, Szabó Alajos, Zlamál Vilmos. Az állatorvoslás
irodalmának (az állattenyésztési műveket is ideszámítva) 41%-os részesedése mellett a hu
mán orvosi irodalom közel 28%-kal szerepel a gyűjteményben, méghozzá olyan kiemelke
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dő szerzőkkel, mint többek között Bene Ferenc, Benkő Sámuel, Fabini János, Fejér
György, Pápai Páriz Ferenc, Sadler József, Schraud Ferenc, Váradi Sámuel. A mezőgaz
dasági munkák 12%-ot tesznek ki, olyan írók munkáival is, mint Balásházy János, Lencsés
Antal, Nagyváthy János. Az általános természettudományi művek aránya 4%, a fizikára
és a kémiára 5% jut. A társadalomtudományi és az egyéb (pl. vallásos) tárgyú művek a
gyűjtemény 5-5%-át teszik ki. A hungarikaállománynak alig fele magyar nyelvű; a német
és a latin nyelvű irodalom közel azonos százalékban oszlik meg.
A műemlék jellegű különgyűjtemény, melynek gyűjtési határát 1919-cel látszott
célszerűnek meghúzni, nem lezárt, s ma is gyarapodik ajándékozások és rendszeres vétel
útján. Az eltelt 200 év alatt jelentős adományokkal gazdagították az állományt neves pro
fesszorok, többek között Thanhoffer Lajos, Magyary-Kossa Gyula, Hutyra Ferenc. Saját
kezű bejegyzéseik, ex libriseik lehetővé teszik a tervezett possessori katalógus kialakítását
is. A hagyatékozások vagy vételek során állományba került könyvekben sok bejegyzés ta
lálható: receptek, gyógyítási eljásárok; a kötetek restaurálásakor ezekre külön gondot for
dítanak. Az egyetem támogatásával, nem kevés anyagi ráfordítással 1985-ben 27 művet
restaurált az OSZK műhelye. Az állományvédelem során fokozott figyelmet igényeltek az
illusztrációk, a metszetek. Ugyanis az orvosi és állatorvosi diszciplína természetéből kövekezően a művek rendkívül gazdagon illusztráltak, s így értékes forrásai nemcsak az or
vos- és állatorvostörténetnek, hanem az ipar-, képző és művészettörténetnek is. (A külön
gyűjtemény helyiségében az állomány védelmét külön riasztóberendezés szolgálja.)
A szakmatörténeti könyv-különgyűjtemény kialakítása, feldolgozása sok munkát
igényelt és igényel továbbra is. Az ÂEKK tapasztalatai szerint ez a munka - komoly
anyagi vonzata és szakemberigénye ellenére - szervesen beilleszthető egy modern egye
temi könyvtár érdekkörébe is, feltéve az egyetemi vezetés megértő támogatását.
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