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Állategészségügy a XXVIII. században

- Keleti marhavész,

- „Oesterreichische Vieh-Ordnung” 1730.

Magyarországra is kiterjesztve,

- Első magyar általános egészségügyi jogszabály 1770.

 „Generale Normativum in Re Sanitatis”

Az állatjárványok elleni védekezést a megyei 
(városi) főorvosok hatáskörébe utalta,

- Kolozsvári chirurgusképzőben állatorvosi ismeretek 
oktatása 1775. Fuhrmann Péter



  

I.   1762: Lyon – Bourgelat

II.  1767: Bécs – Scotti 

III. 1787: Pest – Tolnay 



  

Tolnai Sándor (1748-1818)



  



  

Cursus epizootiologiae

• Fél éves tanfolyam orvos – sebészhallga-
tók számára állatjárványtanból 

• latin nyelven

• megyéknél hatósági állást orvos csak 
akkor tölthet be, ha állatgyógyászatból      
„ Ars veterinaria” levizsgázott.



  

Cursus hippiatriae

• Kezdetben egy éves, majd két éves tan-
folyam gazdák és kovácsok számára.

• magyar és német nyelven.

• főleg gyakorlati állatgyógyászati 
ismeretek.



  

A Pesti Egyetem Orvosi Karának
Állatgyógyászati tanszéke és állatgyógyintézete

(1787 – 1851)

Pesti cs. kir. Állatgyógyintézet
(1851 – 1860)

Pesti  m. kir. Állatgyógyintézet
(1861 – 1875)



  

• 1818: Tolnay Sándor halála

• 1818: Brunkala Román megbízott tanszékvezető, 
    majd 1821-től kinevezett tanszékvezető
    (39 éves korában tüdővészben meghal)

• 1821: Kozarits (Kozarics) György
    - oktatási teendők ellátása (mint asszisztens)
    - 1822: veszettségről értekezés
    - 1823: orvos doktor
    - 1826-ig tartja az előadásokat, helyettes
       tanárként

• 1826: Hoffner József orvosdoktor tanszékvezetői
    kinevezése



  

Hoffner József
(1794 - 1841) 



  

• Orvosi tanulmányok: Bécs
    majd korrepetitori állás

• 1826: A Pesti Egyetemen tanszékvezető
(beköszöntő beszédét magyar nyelven tartja)

• A magyar állatorvos-tudomány meggyőződéses
    képviselője (a helytartótanácshoz több beadvány
    a siralmas viszonyokról)

Hoffner József
orvosdoktor, állatorvos



  

• 1827: Hertsuth-féle ház (ma: Síp u. 20)

     - földszint: 7 szoba
     - emelet: 13 szoba
     - 40 férőhelyes lóistálló
     - kovácsműhely
     - patkolószín
     - külön boncolóhelység

• Asszisztensi állások feltöltése



  

• Tanársegédek kinevezése: Lenhossék Mihály 
(orvosi kar directora, Magyarország protomedicusa, 

     az élettan professzora) 

• „Orvosi vagy sebészmesteri oklevél nélkül senki
     sem lehet állatorvos” (Hoffner J.)

• tanulmányi időszak meghosszabbítása

• tananyag bővítése



  

A tantárgyak magyar nyelven való elnevezése:
Elementa Historiae naturalis:

 „A Házi Állatok Természet Históriájuk”

Elementa Hippotomiae imprimis Osteologia, Splanchnologia,
 Physiologia: 

„Az Állati Bontz- és Élettudomány”

Új tantárgyak bevezetése:
- Járvány-Nyavalya Tanítmány
- A helyes patkolásról
- Közönséges Kór- és Gyógyszertanítmány
- Különös Orvosi- és Seborvosi Tudomány
- A Lovak külsejök és a Házi Állatoknak Tartásokról
- Orvosi Rendelések és Lekötések az Istállókban
- Gyakorlások a Műhelyben és Patkolóhídon 



  



  

• 1831: középiskolai végzettség megkövetelése

• 1840: Stáció utcai Intézet

Az intézmény utca felőli látképe



  

A Stáció utcai ház az udvar felől



  

• Tanársegédek: Zankó József, Doleschall Gábor

• 1832: Hoffner József az MTA levelező tagja

• Orosz-török háború (1828-29): 

      keleti marhavész járvány (30.000 állat elpusztul)

• 1832: országos állatorvosi (regni veterinarius) állás

• 1835-36: Hastífuszjárvány Pesten

   - a homeopátia tanításainak kudarca

   - állategészség-rendőri intézkedések megszigorítása



  

1851-től önálló
Pesti cs. Kir. Állatgyógyintézet /1851-1860/ 
Pesti m. kir. Állatgyógyintézet /1861-1875/

Zlamál Vilmos (1803-1886)



  

• 1838: regni veterinarius

• A marhavész átolthatóságának kísérleti úton való
  bizonyítása

• 1841: az Állatgyógyintézet megbízott igazgatója

• 1844: az Állatgyógyintézet kinevezett igazgatója
    (tiszteletbeli sebészdoktor)

- A fertőzés jelentőségének hangsúlyozása
- Az oktatói létszám emelése

• 1849: Románia felől ismét keleti marhavész járvány



  

• 1848: - csatlakozik Kossuth-hoz,
          - az Országos Közegészségügyi Tanács tagja

• 1848-49: Kimarad egy oktatási év

• 1849: 3 hónapos tanfolyam

• 1849. okt. 17.: fiával együtt letartóztatják

• 1849. szept. 30.: birodalmi rendelet a Pesti Egyetem 
önkormányzati jogának megfosztásáról és a bécsi 
közoktatási minisztérium fennhatósága alá 
helyezéséről

• Az oktatás nyelve a német



  



  

• Tanárok politikai ellenőrzése

• 1851-1860: önálló Pesti cs. kir. Állatgyógyintézet

• 1852: Az egészségügyi közigazgatás átszervezése
(58 új vármegyei és városi főorvosi, 298 új     
járásorvosi, 50 új kerületi állatorvosi állás)

•Az oktatás átszervezése:

orvos- és sebészképzés keretében: 1 félév

állatorvosi kurzus: 2 félév



  

• Állattenyésztés korszerűsítésének élharcosa

• Bizonyítja a magyar szürke marhák szembetűnő 
rezisztenciáját a keleti marhavész „ragályanyagával” 
szemben

• 1851:Önálló Anatómia és élettan tanszék létrehozása
        (első vezetője Szabó Alajos ny. r. tanár)

• Új tantárgy: Természetrajz
       (oktatója Galambos Márton)

• 1852: állatgyógyászati kurzus állattenyésztő gazdák 
    számára (1 szemeszter)



  

• 1852: Politikai okokból felfüggesztik állásából 
   (Galambos Mártonnal és Szokola Józseffel együtt)

Az osztrák elnyomás hatása:
Balassa sebész- és Arányi kórboncnokprofesszor 
bebörtönzése, 

Sauer belgyógyászprof., Markusovszky Lajos, Bugát Pál, 
és Korányi Frigyes állásából való felfüggesztése

Schoepf-Merei Ágost és Csatáry-Grósz Lajos külföldre 
kényszerítése

Flór Ferenc vidékre internálása

 Lumniczer Sándor közkatonai szolgálatra kényszerítése az 
osztrák hadseregben



  

•  3 éven át szilenciumra voltak ítélve :             
  

•      - Zlamál
•      - Galambos
•      - Szokola

• 1856: felfüggesztés feloldása,
 (Zlamál csak tanári állását vehette vissza)

       
                 Új igazgató: 
               Szabó Alajos



  

Szabó Alajos
(1818 - 1904) 

1853 - 1876:                                  
Az Állatgyógyintézet igazgatója        
      

1851-től:                                          
A Pesti Állatgyógyintézet     
Boncztan és Élettan Tanszékének 
első ny. r. tanára

Az egyéves tanfolyam 3 évesre 
történő kibővítése 



  

Zlamál Vilmos
(1803-1886) 



  

Járványtérkép készítése: „marhavész-abrosz”
      

Védőoltások bevezetésének javaslata (1863)
   

Állategészségügyi ügyosztály megszervezése



  



  



  
Pesti Egyetem Orvostanári Kara 1863



  

   1858: Kunewalder-ház

   Bérbeadás a tudományegyetemnek:
–Zoológiai intézet
–Élettani intézet
–Sebészeti klinika
–Szülészeti klinika



  

1859-1880 között adott otthont 
a Pesti Állatgyógyintézetnek 

A Kunewalder-ház 



  

Zlamál Vilmos
(1803-1886) 

Semmelweis Ignác 
(1818-1865)



  

• 1860: Pesti m. kir. Állatgyógyintézet

• Új tanterv kidolgozása

• Gyakorlati oktatás megszervezése
(betegforgalom 1866-ban: 495 ló, 566 
kutya és 9 egyéb állat)



  



  

• Az állatorvosi kar felemelése

• Rákospalotán nyilvános középiskola alapítása

• Galambos Márton elsőként írja le a keleti 
marhavész átterjedését juhokra (enyhébb 
lefolyás – javaslat védőoltás kikísérletezésére)

• Veszettségre gyanús kutyák megfigyelése, 
 megelőzésére „Útmutatás” kidolgozása

• 1853: polgári-katonai lóvizsgáló bizottságok
    létrehozása (a katonai állatorvosok
    létszámát 125 főre emelték)



  

• 1864: bejelentési kötelezettség elrendelése a 
humán trichinellózisra vonatkozóan

• Egyre több állatszállítás – állatbetegségek terjedése

• Az állatorvosképzés reformja egyre sürgetőbbé válik

 



  

- „állategészségi ügyosztály” megszervezése,

- az első magyar állategészségügyi törvény megalkotása 
1874. évi XX tc. – a keleti marhavész ellen,

- Magyarország véglegesen megszabadul a 
marhavésztől 1881.



  

Thanhoffer 
Lajos 

(1843-1909)

Tormay Béla 
(1839-1906)

Varga Ferenc 
(1835-1908)



  

M. kir. Állatorvosi Tanintézet   /
1875-1890/

Nádaskay Béla (1848-1933)



  

Az 1888. évi VII. tc. 

az új állategészségügyi törvény



  



  

Zlamál Vilmos
(1803-1886) 



  



  



  



  

Dr. Győry Tibor helyettes államtitkár: Emlékezés Morvai Zlamál Vilmosra



  



  



  



  



  

 Stáció utcai Intézet



  



  

Ifj. Dr. Zlamál Vilmos 

Született: 1831. galíciai Zbarazon

Meghalt: 1873. Buda 



  



  

Elza                         Gizella                                 Ilona                      Vilma

Zlamál Vilmos lányai



  



  



  



  



  



  

Ifj. Zlamál Vilmos, Felesége 

és leányuk



  



  



  



  



  



  



  


