
Tolnai Sándor 
Okkal-joggal írta annak idején jő Pápai Parisunk 
az ő Pax Corporisát a szegény falusi népnek, ahol 
sokat idézett mondása szerint „hamarébb talál se

gédet af beteg barom, mint a9 beteg ember", ám
bár a gyengélkedő állatok gyógyápolása sem lehe
tett akkor valami szakszerű. Igaz, a fehér szőrű, 
ridegtartású szarvasmarha kevésbé volt kényes a 
később meghonosított fajtáknál, a legeltetéssel és 
makkoltatással tartott mangalica malac szívósabb 
a betegségekkel szemben, a különböző járványok 
azonban azokat is megritkították időnként. Elég 
bizonyíték rá Linzbauer Codexében az a sok állat
járványvédelmi rendelet. Márpedig az állattartás 
a nép életfeltétele volt. Gyógyításukat (még a két 
világháború közt is) többnyire falusi gyógyková
csok végezték, vagy apáról fiúra szálló tapasztalati 
mesterség volt, noha fővárosunk egyetemén 1787 
óta folyik állatgyógyászati oktatás. 

Az úttörő tanárt Tolnay Sándor rokonszenves 
személyében tiszteljük, aki Rácz Sámuel mellett a 
magyar nyelvű oktatás és tankönyvszerzés legtevé
kenyebb művelője volt. Félgyarmati állapotban le
vő hazánkban akkor még nem lehetett a lyonihoz, 
a bécsihez vagy a koppenhágaihoz hasonlítható ál
latorvosi tanintézet, a baromorvoslást az orvosi fa
kultáson belül 1787 óta Tolnay tanár adta elő, aki 
az osztrák birodalmi főállatorvos prof. J. Wolstein 
mellett nagy gyakorlatra tett szert. 

Tolnay Sándor a Vas megyei Nagycsömöte 
községben született 1747-ben. Családi körülményei
ről sem Szinnyei, sem Magyary Kossá, sem Than-
hoffer nem írnak bővebbet. Bencze József vasi lo
kálpatriotizmussal nézett utána a helyszínen, majd 
közölt kiegészítő adatokat (Orv. Hetil. 1Ö63, 4. sz.), 
amelyek részben korrekcióra szorulnak. Az való
színű, hogy középiskoláit a közeli ,,kultúrcentrum
ban", Szombathelyen, ül. Kőszegen végezte, az is 
lehet, hogy uradalmi tiszttartó nagybátyja segítette 
a tanulmányaiban, arra azonban eddig semmi kéz
zelfogható bizonyíték, miszerint „az ő támogatá
sukkal került Pestre, hogy orvos legyen". 

Karasszon dr. szíves szóbeli közlése szerint 
Tolnay Sándornak nem volt orvosdoktori oklevele. 
Sem a pesti (ill. nagyszombati), sem a bécsi diplo
mások listáján nem található a neve. Legelső, még 
emberorvosi műve: Schosulan Mihály János az or
vosi Tudományok Doktora . . . által kiadott A' Fa
lusi Embereknek írtt Oktatás ... címlapján olvas
ható, hogy a német nyelvű könyvet „most pedig 
Tolnay Sándor Magyarra fordított". Ha a magya
rító orvos volt, azt általában feltüntették. Ekkor 
pedig Tolnay már 39 éves. Viszont Wolstein pro
fesszornak „A* marha-dögről való jegyzések .. " c. 
könyvében az áll: „Tolnay Sándor Egy az Embere
ket és Barmokat orvosló-Tudománynak Tudósai 
közzül. S ez a mű két évvel korábbi (1784). 

Tény, hogy abban az időben inkább a ráter
mettséget mint a végzettséget nézték, hiszen egyik 
legtehetségesebb és legtermékenyebb első orvosta
nárunk, Plenk József Jakabnak sem volt orvos
doktori oklevele, csak szülész- és sebészmesteri. 
Tolnay személyében Wolstein hamar felfedezte a 
rátermettséget. Ösztöndíjat szerzett neki az állat
gyógyászati tanulmányok folytatására. Tíz évvel a 
bécsi veterinarius intézet megalakulása után, 1787-
ben a pesti orvosi fakultás keretében is elkezdődött 
az állatgyógyászat oktatása. A Habsburg birodalom 



érdekei ezt nagyon megkívánták. Európa ekkor is 
fegyverben állt, az ulánusokhoz lovak, a lovakhoz 
szakértő gyógyászok kellettek. Bécsnek fontos élel
miszeri importcikke volt a magyar szarvasmarha, 
s nem utolsósorban nem volt közömbös a császár
ság számára, milyen járványok fenyegetnek kelet 
felől és milyen szakembereket lehet mozgósítani a 
járványok megfékezésére. 

íí. József ,,lázas" uralkodásának hetedik évé
ben, 1787-ben tehát Tolnay Sándort a pesti egye
tem rendkívüli tanárává nevezték ki. Alkalmasabb 
személyt rá aligha találtak volna. Az említett for
dítása az orvosok és a nép közt egyaránt tekintélyt 
szerzett neki. Elsősegélynyújtó könyv „a' vízben 
hólt, meg-fulladt, fel-akasztott, meg-fagyott, 's több 
afféle szerentsétlen embereknek". 

Az előszóban és az első fejezetben annyira 
hangsúlyozza, hogy „tsak a] középtanult Seb-Orvo
sok vezetésére, és az együgyű falusi népek számára 
igyekeztek ki-botsátani", amiből arra lehet követ
keztetni, hogy (miként a kitűnő kortárs Plenk) ő 
is sebészmesteri oklevéllel rendelkezett. Kitűnő 
preventív tanácsokat ad pl. a borpincék óvatos lá
togatására mustforrás idején. Ilyenkor kötélen égő 
fáklyát vagy gyertyát tanácsos leereszteni, s ha az 
elalszik, szellőztetés nélkül tilos oda lemenni. Nagy 
hidegben tiltja a mértéken felüli italfogyasztást, 
mert ez fokozza „az álomra vivő hajlandóságot" és 
fennáll a megfagyás veszélye. Villámláskor „vesze
delmes a' szobákban is a' le-függő, vagy alá szol
gáló vas, vagy réz létzek mellett meg-állni; úgy 
nem különben hasznos minden rezes, arany, vagy 
ezüstös portékát p. o. paszszományos öltözeteket, 
nyak szorító tsatokat, ing-gombokat, haj-tűzőket, 
arany, ?s ezüst fő ékesítő drótokat magáról le
tenni". 

E hasznos könyvecskével azért foglalkoztunk 
részletesebben, mert az egyedüli orvosi (fordítás) 
műve, másrészt előre vetíti azt a megelőző szemlé
letet, amelyet később az állatorvoslás területén is 
oly kézenfekvőnek tartott. 

Német nyelvű tanszékfoglaló előadását, ame
lyet 1787 tavaszán tartott, Karasszon dr. a Magyar 
Állatorvosok Lapja 1970. januári számában ismer
tette, címe: „Von der Nothwendigkeit und dem 
Nutzen der Thierarzney besonders für Ungarn". 
Az előadás még ez évben megjelent a Landerer-
kiadónál. A szép székfoglaló bővelkedik állatorvos
történeti adatokkal, járványtannal és főleg meste
rének, Wolstein professzornak a méltatásával. 

Ismertebb önálló művei: a „Barmokat Orvosló 
Könyv ..." (Pest, 1795), amely tankönyv volt, szlo
vákul, sőt Karasszon dr. kutatása szerint oroszul 
is megjelent. ,,A' lovak külső szép, vagy rút ter
metek, 's hibái Meg-ismeréséről.. " címlapjukon 
már Tolnay a királyi univerzitás rendes profesz-
szora. Állatgyógyászati oktatásáról még annyit, 
hogy külföldi hallgatói is voltak, valamint télvíz 
idején patkolástani kurzusokat tartott a kovácsok
nak. 1807-ben a koppenhágai állatorvosi egyesület 
a tagjai sorába választotta. 

Karasszon dr. szerint miként az emberbonco
lásban Benkő Sámuel, úgy az állatorvosi proszek
túrában Tolnay Sándor az úttörő. Hosszan lehetne 
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sorolni érdemeit, amelyek inkább az állatorvostan
történet keretébe tartoznak. 1802-ben kitűnő ad
junktust kapott Stulfa (később Széky) Péter sze
mélyében, aki 1809-től a sebészek részére tartott 
belső bajok kór- és gyógytanának a tanára lett. 
Megürült helyét Brunkala Román örökölte, aki a 
keszthelyi Georgikon keretében a Festetics-birto
kon nagy gyakorlatra tett szert az állatgyógyá
szatban. Tolnay 1811-ben gondos tervet dolgozott 
ki egy bécsi mintájú állatorvosi tanintézmény fel
állítására, a megvalósítás azonban a kellő számú 
tanszemélyzet hiányára hivatkozva elmaradt. 

Tolnay Sándor, az állatorvoslás magyarországi 
úttörője 1818-ban halt meg. Az orvosi egyetem ke
retében tanított, szoros kapcsolata volt a fakultás
sal, ezért őt mindkét orvostörténet joggal vallja a 
magáénak. 

Tevékeny-gazdag életében a 7-es szám bűvös
nek bizonyult. 1747-ben született, 1787-től kezdte 
oktatni az állatgyógyászatot, 1787-ben jelent meg 
németül a tanszékfoglalója, 1807-ben választották 
a dán állatorvosi egyesület külföldi tagjai sorába, 
1817 volt az utolsó tanítási esztendeje, s élt éveinek 
a számában is bennefoglaltatik a 7-es. Van tehát 
bőven okunk emlékezni rá 1977-ben. 

Szállási Árpád 


