
Egy rövid beszélgetés során említettem Dr. Móré Attilá-
nak - aki köztudottan az állatorvosi hagyományok elkötelezett 
őrzője -, hogy 2012 december 1-én volt az új állatkórház meg-
nyitásának negyvenedik évfordulója. Rábeszélt, hogy mint a 
kórház tervezője és huszonhét éven át vezetője a kezdetektől, 
írjam meg az állatkórház rövid történetét. 

Ehhez röviden ismertetni kell azokat a körülményeket, 
amelyek az állatkórházak létesítését szükségessé tették. A II. 
Világháború előtt a magyar állattenyésztés igen fejlett volt. 
Csak példaként említem, hogy a megye szarvasmarha állomá-
nya 1935-ben meghaladta a 93000 darabot. A sertés és juh 
állomány szintén több százezres volt. Ezt az óriási állományt 
zömében magánállatorvosok látták el, csupán az igazgatási és 
rendészeti feladatok tartoztak az állami állatorvosokhoz. 

A háború alatt Fejér megye és Székesfehérvár is hadszín-
tér volt. Elképesztő pusztítást okoztak a harcok, emberéletben, 
épületekben és az állatállományban is. Az állatorvos létszámhi-
ány óriási volt. Még a megtizedelt állományt is csak nagy erőfe-
szítések árán tudták ellátni, gépjármű hiányában lovaskocsin, 
biciklin közlekedtek. A betegek kezelésére alig volt gyógyszer, a 
járványok elfojtására nem volt megfelelő eszköztár és szakem-
ber. Ezért a Földművelésügyi Minisztérium elsősorban az állat-
orvos képzés fokozását tartotta az első legfontosabb lépésnek. 
Az 1947-es évektől száz-kétszáz fős évfolyamokat indítottak. 
A hallgatók a nyári szünetekben valamint a vizsgaidőszak szü-
neteiben is már első éves koruktól részt vettek a járványvé-

delemben, a vakcinázási és tömegoltási munkákban. Második 
lépésként állategészségügyi intézményhálózat kiépítésére volt 
szükség. Ennek egyik lépcsőfoka volt 1951-ben az állatkórhá-
zak és állatorvosi rendelő intézetek építése. Ezek feladata volt 
az ambuláns és műtéti beavatkozást igénylő betegellátás mel-
lett a fertőtlenítő anyagok és eszközök tárolása az általuk ki-
képzett felcserekkel a szükséges fertőtlenítések végeztetése a 
járványok során. A szarvasmarhák és juhok májmétely és tüdő-
férgesség szűrővizsgálatát is egyéb laboratórium hiányában itt 
kellett végezni. Azokban a megyékben, ahol megfelelő nagysá-
gú épületek voltak, már 1951-ben állatkórházak alakultak, így 
Kaposváron, Nagykanizsán, Békéscsabán, Szekszárdon s még 
néhány helyen. Ezek vezetői jól képzett állatorvosok voltak, 
legtöbbjük korábban tanársegédi beosztásban az Állatorvostu-
dományi Főiskolán szerzett gyakorlatot. 

A rendelő intézetek sora 1951-től típustervek alapján ké-
szült. A Székesfehérvári Rendelőintézet 1953-ban készült el 
egy aránylag kicsi telken. Az épület egy négy férőhelyes istálló-
ból, egy 30 négyzetméteres kezelőhelyiségből, egy irodából és 
egy laboratóriumnak kinevezett helyiségből állt. A felszerelt-
ség is igen szerény volt. A műszerek és gyógyszerek, valamint 
a bútorok nagy része a megszűnt honvédségi lókórházak kész-
leteiből származott. Az intézmény első vezetője Dr. Gouth Gy. 
Endre, sebészprofesszor volt, akit az egyetemen méltatlanul 
B-listáztak, így elhelyezkedési lehetőségei korlátozottak voltak. 
Ennek ellenére nagy tudását és szakmai tekintélyét kamatoz-
tatva nagy mértékben növelte az állatorvosi munka elismeré-
sét. Egészen 89 éves koráig dolgozott, és 1962-ben ment nyug-
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díjba. Ez év augusztusában én lettem az utóda. 

Magamról annyit, hogy 1953-ban végeztem el az Állator-
vosi Egyetemet, amely akkor már az avatáson doktori címet is 
adott. 1954 február 1-től Dr. Kómár Gyula professzor sebészeti 
és szemészeti tanszékére kerültem tanársegédként. Kilenc évet 
töltöttem főleg lovak és szarvasmarhák kezelésével klinikai la-
boratóriumi munkával, a harmad és negyedéves hallgatók gya-
korlati oktatásával. A sebészet ebben az időben rohamléptek-
kel fejlődött, új műszerek, gyógyszerek és új műtéti technikák 
bevezetésével lépést tartottunk a tudomány előrehaladásával. 
Szeretett professzorunktól nagyon sokat tanultunk, de sajnos 
rövid ideig folytathatta fáradhatatlan, példamutató munkáját, 
mert 1957-ben koholt vádak alapján eltávolították állásából. 
Nagy űrt hagyott maga után. Mi, akkori munkatársai továbbra 
is az ő szellemében dolgoztunk, és példaképünk maradt. 

Az új munkahely elfoglalása komoly fordulatot jelentett 
munkámban is. Budapest után egy ismeretlen városban, a he-
lyi viszonyokat nem ismerve egyszemélyben főnök és beosz-
tottként kellett munkához látni, egy jól felszerelt klinika után 
ilyen eszközhiányos környezetben. Ezért szükségesnek láttam 
mielőbb megfelelő eszközöket és műszereket beszerezni, hogy 
az egyetemen tanult színvonalon tudjak dolgozni. Először rako-
dórámpát kellett építtetnem az állatok járműről való levételé-
hez. Kalodát készíttettem a biztonágosabb kezelés érdekében. 
Később megterveztem egy műtőasztalt nagyállatok részére, 
amelyet több mint húsz évig használtunk, s így már nem kellett 
a földön térdelve operálnom. Nehéz volt az állatorvosi műsze-
rek beszerzése is, néhány fecskendő, injekciós tű beszerzésé-
hez Budapestre kellett utazni. Sok kolléga tervezett műszere-
ket, például elektromos fogcsiszolót, ami megkönnyítette a 
fogrendellenességek kezelését. Felmerült a nagyüzemekben a 
szarvtalanítás szükségessége is, ezért a korábbi drasztikus be-
avatkozások kiküszöbölésére elektronikus szarvtalanító készü-
léket terveztem. A munka nehezen indult, két hétig egyetlen 
beteget sem láttam. A betegfelvételi könyvet nézegetve nem 
lehetett nagy betegforgalomra számítani, mert az előző évi be-
teglétszám mindössze 261 darab volt. Nagyon megörültem az 
első tacskó betegnek, amelyet sikeresen kezeltem, és gazdája 
gyorsan elhíresztelte a városban, hogy egy fiatal állatorvosnő 
milyen eredményesen kezelte kedvencét. Második betegem 
egy kólikás fuvaros ló volt. Ennek kevésbé örültem, mert az 

egyetemen belgyógyászati betegeket csak a szomszédos bel-
klinikán kezeltek. Csupán a belgyógyászati gyakorlatokon volt 
szerencsém kólikás lovat látni. Szerencsére még voltak emlé-
keim a jártatás hasznosságáról, a kopogtatás és hallgatózás 
fontosságáról, a görcsoldó gyógyszerek hatékonyságáról. Eze-
ket bevetve a ló néhány óra múlva megnyugodott, bélmozgá-
sa rendeződött, és tulajdonosa elégedetten távozott. Ő is jó 
híremet kelthette, mert megindult a lovas praxis is, és végre 
hoztak sánta betegeket is, ahol sebészeti tudományomat vég-
re kamatoztathattam. A harmadik beteg nagyon emlékezetes 
volt, mert egy tehenet hoztak be, amelyet nem sikerült a ke-
zelő állatorvosának megelletni, de miután a borjú még élt, a 
darabolást kizártam. Császármetszést javasoltam. A kolléga 
közölte, hogy császármetszést tehénen még nem látott, meg-
nyugtattam, hogy még én sem. A szülészeti klinikán már ab-
ban az időben végeztek néha-néha egy-egy császármetszést, 
de mindig olyan időben, amikor nem láthattam. Ezért nagy se-
gítség a könyv ilyenkor. Gyorsan átnéztem a szülészeti műtét-
tant, és közben kértem kollégámat, hogy ő is öltözzön és mo-
sakodjon be a műtéthez. A tehenet a gondozók szerencsésen 
lefektették a szalmabálákra. Szerencsére bendőmetszést sokat 
végeztem, így az érzéstelenítés és a műtéti terület előkészíté-
se nem jelentett problémát, utána egy határozott metszéssel 
hozzáláttam az első császármetszéshez. Néhány perc múlva, 
a méh rögzítése után sikerült a magzatot a kolléga segítségé-
vel kiemelni. Mindketten megkönnyebbülve néztünk össze. A 
sebvarrásban nagy gyakorlatom volt, így gyorsan végeztünk. A 
tehenet egy hétig kezeltem, és szépen gyógyuló sebbel egész-
séges borjúval hazaszállították. Sajnos ennek is híre ment, és 
egymás után jöttek a nehéz ellések, bendőmetszések és egyéb 
műtétek, ezért szükség volt még egy állatorvos és egy új ál-
latápoló felvételére is. Dr. Csaba Róbert, majd egy év múlva 
Dr. Dudás István állatorvosokkal bűvült a létszám. Velük együtt 
két év alatt közel száz császármetszést végeztünk. Ennek oka a 
helytelen állattenyésztési gyakorlat volt. Gyorsítani akarták a 
szaporulatot, ezért már az alig ivarérett üszőket is inszeminál-
ták. A helytelen tartás és takarmányozás miatt a medence szűk 
maradt, és az aránylag nagy testű, sokszor 40-50 kilogrammos 
borjút a szülőúton keresztül élve nem lehetett eltávolítani. 
Több év kellett, mire ez a helytelen gyarkorlat megszűnt, és 
csak a magzat rendellenes fekvése, vagy frissen elhullott mag-
zat esetében kellett császármetszést végezni. 
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A beteglétszám nagyon gyorsan növekedett, 1969-ben 
már 5000 nagyállatot kezeltünk és operáltunk. Sikerült az is-
tállókat a szomszédos méntelep felé bővíteni. Laboratóriumot 
is ki tudtunk alakítani, így már bakteriológiai vizsgálatokat is 
végeztünk, a tőgygyulladások, méhgyulladások diagnosztizálá-
sánál. Az egyetemen kidolgozott rezisztencia vizsgálatokat itt is 
bevezettem, és lehetővé vált a célzott antibiotikumos kezelés. 
Fokozódott a kisállat kezelésekre is az igény. E munkák mel-
lett komoly részt vállaltunk járványok esetén a fertőtlenítés 
irányításában. A nagyüzemi tömegkezelés szükségessé tette a 
csülökápolás, szarvtalanítás végzésére szakember betanítását 
is. Az első állatszállító gépkocsival részt vettünk a fertőzött álla-
tok karanténekbe történő szállításában. Így nagyon sok állatot 
tudtunk megmenteni a kiirtástól. Tíz éves munkánkat értékel-
ték a megyei vezetők mellett az Állategészségügyi Főosztálynál 
is. 

Az 1968-as évben lehetővé vált az állategészségügyi ál-
lomások létesítése, amelyért Dr. Kádár Tibor főosztályvezető 
évekig harcolt. Engedélyezték egy új állatkórház terveinek el-
készítését, amelyhez éveken át gyűjtöttem a tapasztalatokat 
hazai és külföldi rendelőkben és állatkórházakban, hogy a 
hazai követelményeknek és lehetőségeknek megfelelő intéz-
ményt építhessünk. 1969-ben került sor az állomás alapkő le-
tételére, amelyben az állatkórház építési terve is benne volt. 
Az alapkőletételt ünnepélyes keretek között Dr. Kádár Tibor 
végezte. 1971-ben kezdődött a tervek szerint az építkezés, és 
1972. December 1-re beköltözhető állapotba került, és meg-
nyithattuk végre az akkori lehetőséghez mérten modern állat-
kórházat, tizenhét nagyállat és húsz kisállat férőhellyel. A több 
kezelő- és műtőhelyiség lehetővé tette a steril körülmények 
között végezhető kis- és nagyállat műtétek végzését is. A steril 
nagyállat műtőbe a legmodernebb, több irányban mozgatható 
hidraulikus műtőasztalt sikerült beépíteni. A speciálisan kikép-
zett röntgenhelyiségben a nagyállatok röntgenezésére is volt 
lehetőség. A kezeléseknél a gyógyulás eredményességét nagy 
mértékben szolgálták a fizioterápiás eszközök is. A végtagok 

kezelésére hideg- és melegvízzel működtethető hidroterápi-
ás medencét alakítottunk ki. Az ultrahang, biotron lámpa és 
fájdalomcsillapító elektonikus immobilizátor megkönnyítette a 
szarvtalanítás, ivartalanítás, csülökápolás végzését (olvasható 
a MÁL 1983.38.) 

Magyarországon először 1983-ban használtam alacsony 
frekvencián működő pulzáló mágneses készüléket állatok 
gyógyítására. Ez a mód annyira új volt, hogy komoly sajtóvisz-
szhangja lett. Neves orvosprofesszor jelentette ki, hogy „egy 
vidéki állatorvosnő hogy jön ahhoz, hogy ilyen, általa még csak 
nem is hallott, ismeretlen eszközt használjon gyógyítás céljá-
ra!”. A válaszomban leírtam, hogy ilyen készülékeket tőlünk 
nyugatabbra már legalább tíz éve használnak orvosi és állat-
orvosi célra, s én magam is nagyon sok szakcikket olvastam a 
hatásmechanizmus vizsgálatáról angol és német nyelven. Több 
mint egy évig sikeresen használtam idegbénulások, gyulladá-
sok csökkentésére a sebgyógyulás elősegítésére, amelyet az 
Állatorvosok Lapjában is közöltem (MÁL 1985.40.433-436). A 
televízióban Vitrai Tamás riportja felkeltette sok beteg ember 
érdeklődését, és szinte megrohanták az állatkórházat. Hálából 
feles beosztásban lévő orvosok feljelentettek kuruzslásért (ké-
sőbb ők is használták a már itthon sorozatban gyártott készü-
lékeket). 

Az új állatkórházban valóra vált régi vágyam, hogy orvosi 
környezetben, igazi orvosi munkát végezhettem. Sikerült meg-
változtatni sokak nézetét, akik szerint az állatorvos munkája 
csak „olt-herél-miskárol”. Bebizonyítottuk, hogy az állatorvos 
igazi orvosi munka végzésére is képes. Nagyon sokan láto-
gatták az újonnan elkészült létesítményt, vendégkönyvünkbe 
sok magyar állatorvos érdeklődő, méltató bejegyzéseket írt, 
felkerestek egyiptomi, kínai, iráni, kelet- és nyugat-német kol-
légák is. Széleskörű gyógyító munkát folytattunk, szinte min-
den állatfaj előfordult a teknősbékától az összes háziállaton 
át egészen a cirkuszi púpos tevéig. Belgyógyászati, sebészeti, 
szülészeti beavatkozáson kívül az állatorvos tudomány szinte 
minden ágával kellett foglalkoznunk. Munkánkat segítette az 
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Állatorvostudományi Egyetem, amely valóban Alma Mater 
volt, bármilyen problémával fordultunk a különböző tanszé-
kekhez, mindig segítettek. 

Az állatorvos hallgatók gyakorlati képzésében részt vet-
tünk, ezért megkaptuk az Állatorvosi Egyetem gyakorló klini-
kája címet is. Külföldi állatorvos hallgatók Hannoverből jöttek 
gyakorlatra, végzett állatorvosok több hetes vagy hónapos ta-
pasztalatcserére. Sok problémát jelentett, hogy szakképzetlen 
kisegítőket kellett alkalmaznunk, ezért örömmel segítettük az 
Állategészségügyi Szakközépiskolát oktatással és gyakorlatok 
tartásával abban a reményben, hogy megfelelő szakember 
gárdát sikerül nevelni. Sajnos csak kevesen éltek ezzel a le-
hetőséggel. Az alacsony fizetések és a kemény fizikai munka 
nem volt nagyon vonzó, ezért inkább más munkalehetőséget 
kerestek. Az évek során sok fiatal állatorvos is dolgozott hosz-
szabb-rövidebb ideig intézményünkben, de az alacsony fizetés 
és a szoros munkarend miatt egy-két év után többnyire a ked-
vezőbb praxist választották, hiszen a kórházban szerzett gya-
korlatot jól tudták kamatoztatni későbbi munkájukban. 

Kórházunk betegforgalma az új helyen is fokozatosan 
emelkedett. 1987-ben a kórházi és ambuláns betegek száma 
elérte a 11.000-et, valamint a nagy- és kisállatok ápolási nap-
jainak száma is 9000-en felül volt. A húsz kisállat férőhely ki-
használtsága 90, sőt 100%-os volt. Ezzel szemben, az 1990-es 
évektől a nagyüzemek ismételt átszervezésével a nagyállat be-
teglétszám fokozatosan csökkent. Az állatkórházi kezelés soha-
sem volt nyereséges. Az állami támogatás lehetővé tette, hogy 
a gyógyítás és a betegállat érdeke legyen elsődleges. Változott 
a helyzet a privatizációval. A kórházak önfenntartókká váltak. 
A költségeket teljes mértékben az állattartóknak kellett visel-
niük, az állatszállítás drágulása a megnövekedett gyógyszer- és 
kezelési költségek miatt a tulajdonosok már nem tudták ke-
zeltetni az amúgy is kevés hasznot hozó állatokat. A betegfor-
galom visszaesése miatt sok nagyállatkórház megszűnt, vagy 
profilváltoztatásra kényszerült. Megnőtt viszont a kedvtelésből 
tartott állatok kezelésére való igény, melynek kielégítésére 

számtalan kisállat rendelő rendezkedett be. A Székesfehérvári 
Állatkórházban is hasonlóképpen történt, a nagyállat gyógyke-
zelés megszűnt, és jó érzékkel az új tulajdonos lehetővé tette 
az állattartást segítő készítmények és gyógyszerek forgalmazá-
sával a kevésbé nyereséges betegellátás fenntartását.

Nagy öröm számomra, hogy több megyében gazdasá-
gosan működnek már nagyállatkórházak is, és megszámlál-
hatatlan kisállat kórház és rendelő létesült jó felszereltséggel 
és szakmai tudással. 2011-ben az állatkórház átépítése során 
a legmagasabb igényket kielégítő, a legmodernebb műszerek-
kel felszerelt, képzett szakemberekkel jól ellátott kisállatkórház 
valósult meg.

A kórház 40 éves történelmét olvasva -, s az ebbe foglalt Alp-
ha-Vet saját 20 éves története - rég feledett emlékeket ébresz-
tett bennem. Köszönöm szép emlékű Lancz Endre† bácsinak és 
kedves feleségének dr. Lanczné Schubert Zsuzsannának a taní-
tást és a segítséget. Természetesen hálás vagyok a többi kollé-
gának, hogy arra az útra engedtek lépni, ami a mai Alpha-Vet 
Állatgyógyászati Kft. és az Alpha Holding Befektetési Zrt. műkö-
désének alapjait megteremtette. A hagyományok ápolása és a 
jövő építése együvé tartozik. Tiszteljük és becsüljük elődeink 
munkáját és szolgálatát. Az információ technológia automatizált 
világban az értékek erősen változnak. Kevés dolog mondható 
állandónak, azonban Mi (Alpha-Vet) büszkén mondhatjuk, hogy 
elődeink hagyományait követve tudásalapú, értékszemléletű 
emberek maradtunk, s ilyen szellemiségben kívánjuk a jövőben 
is szolgálni partnereinket.  Bábolnai és balatonfűzfői gyógyszer- 
és takarmánygyártó üzemünk, a Phylaxia Pharma Zrt. a múlt 
hagyományait és a jelen kor innovációját ötvözve a magyar ál-
lattenyésztés eredményességét és a kedvenc álaltok jólétének 
biztosítását kívánja szolgálni. A világon mindenhol a legnagyobb 
innováció, hozzáadott érték és tudás a gyógyszergyártás terü-
letén van. Mi a múlt értékeivel a szívünkben és a modern kor 
adta lehetőségekkel kész vagyunk ennek a felelősségteljes mun-
kának eleget tenni.
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