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Hogy vannak-e jogai a vágóállatnak? Sőt! Még 
jogvédői is vannak! És hogy ez miért fontos? Erről 
és többek között a beteljesült vágyakról, valamint 
a holló és a róka meséjéről is szó esik a most 
következő beszélgetésben. Meg arról is, hogy 
állatorvosnak lenni jó. 

DR. PAY’R EGON

"A népeknek gól kell. A Csatárokat éltetik.      A 
meccs mégis a kapusokról szól -  teszik a dolgukat, 
ünneplés nélkül..."
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Hogyan lettél állatorvos? 
 
Budapesten születtem, 1955-ben. Édesapámat, aki generációjának elismert 
és kiváló építészmérnöke volt, korán elveszítettem. Viszonylag gyorsan 
megbizonyosodtam a reáltárgyak vonzalmának hiányáról, és mivel egy egyenest 
sem tudtam vonalzó nélkül meghúzni, úgy éreztem a mérnöki pálya, mint a nagy 
Pay’r kisfiának lenni nem imponál. Volt viszont a családnak egy osztrák oldali ága 
Erwin Payr, aki a grazi, majd a lipcsei egyetemen professzorságig vitte a sebészeti 
vagdalkozást, még betegséget is neveztek el róla (Payr disease).  Bár 1946-ban 
meghalt, gyerekként nagyon büszke voltam rá. Az „ember orvosin akkoriban 
csak hétszeres volt a túljelentkezés, viszont biológiából és fizikából, míg az 
állatorvosira tízszeres, ott matematika, kémia és biológia tárgyakból kellett 
jeleskedni a felvételi vizsgákon. Talán a versenyszellem is dolgozhatott bennem, 
hogy a nehezebbet választottam, vagy csak miután egyik barátom, Ping Józsi 
sikerrel haladt az állatorvosin, - mindenesetre  eldöntöttem a pályaválasztásomat. 
 
Nemcsak pályát, hivatást is választottál? 
 
Hivatás? Én inkább foglalkozásnak tekintem, annak minden örömével, 
keservével, sikereivel, kudarcaival. A szakma hatalmas lehetőség. A sokoldalúság 
színes palettáján az állatfajonkénti, mint például ló, szarvasmarha, kisállat 
specializáción túl, a különféle szakágak a sebészet, belgyógyászat, szemészet, de 
az igazgatási feladatoktól a húsvizsgálatig terjedően megtalálhatók a mesterség 
művelői. A kaleidoszkóp játékos optikájába  tekintve, az állatorvos sokfélesége, 
végtelen variációi láthatók. Én mindig megpróbáltam a feltűnés nélkül élők 
táborában élni, de az állatorvos jelkép is egyben a kis közösségek kohéziós 
erejében a sokoldalúan képzett embertípus megjelenítésében. Kezdetben volt a 
„baromorvos”. II. József uralkodása során alapították első tanintézményünket a 
keleti marhavész járvány kezelésére. Tehát elsősorban gazdasági haszonállatok 
(ezek gyűjtőneve a barom) orvoslásával kapcsolatos képzés állt előtérben: 
szarvasmarha, ló, sertés, baromfi. Mesterségünk címere régen egy oszlop volt a 
doktor portája előtt, amihez az állatot kötötték. Ma hazánkban a kék kereszt lett 
az elfogadott, nem összetévesztendő a felekezettől független alkoholmentők, 
vagy az otthon ápolást végzők szervezetével. Külföldön a Veteriner V betűjével 
kombinált Aszklépiosz pálcán tekergő kígyója utal az orvoslás állatorvosi 
vonatkozására.

Mára már jelentősen átalakultak az állatorvosok feladatai. 
 
Régen adva volt a „falusi” vidéki állatorvos, a paraszti gazdálkodás jószágainak 
értéket mentő menedzsere. Magam is így kezdtem a 80-as években, daliás 
lobogó üstökű „görög isten”-ként. A paraszti gondolkodás józanságra épül, 
a föld szeretete a haza szeretete, a megélhetésé. A táj építészete, itt sárgálló 
repce, ott pipacsokkal pirosló mező, szénabálák aranyló hengereivel díszített 
földek, a szőlőkarók katonás rendje mind a paraszti munkálkodás eredménye. 
Menetrend van:  szántani, vetni, aratni kell, az állatokat el kell látni. Szeretete 
racionális: ha a tehén nem ad több borjút, nincs sok kec-mec, megy a vágóba. 
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Ha elégedett, családtagként bánik az állatorvosával. Nem volt véletlen, hogy 
az első szabadon választott parlamentbe nagyszámú állatorvos került be 
képviselőnek. A mezőgazdálkodásunk „Trianonja” alaposan megtizedelte a háztáji 
állattartást. Egykor 10 millió feletti volt a sertés létszám, mára 30 százalék alá 
esett, hasonlóképen a nagy állatok istállói is elnéptelenedtek. A városokban 
sorra nyíltak a kisállat rendelők, a közben felnőtt új állatorvos generációk 
szinte a humán orvoslást megszégyenítő technikai felszereltségre és tudásra 
tettek szert. Valóban, mesterségünk nagymértékben hasonlít a csecsemő-
kisgyermek gyógyászathoz: az anya/tulajdonos megfigyeléseire kell alapoznunk 
az anamnézist (kikérdezést), és a kis páciens sem mindig együttműködő a 
vizsgálatkor. Mindig komolyan kell vennünk, amit a tulajdonos tapasztal, hiszen 
ő van 24 órát a kedvencével, én csak fél órát látom. Szórakozásból ritkán jönnek 
állatorvoshoz, bár két házasságról is tudok, ami a váróban történt ismeretséggel 
kezdődött. Ugye milyen lírikus?  

Szereted az állatokat? 
 
Hogy szeretem-e az állatokat? Le kell ütnöm a labdát: én a Nőket szeretem...  
Te szeretnéd, elvinnéd a feleségedet  olyan nőgyógyászhoz, aki szereti a nőket? 
A szeretet Pál apostoli  posztulátumát nehéz felülírni. Az ember megöregszik, 
megismeri az embereket és megszereti az állatokat. Két őszinte érzés van, amit 
nem kell megmagyarázni, jön és kész. Az egyik a szimpátia, a másik az ellenszenv. 
Belülről jön, azt nem tudod befolyásolni. Az az aljas az egészben, hogyha te 
nekem szimpatikus vagy, akkor sok ganéjságot, galádságot elkövethetsz, amíg 
kiesel a pikszisből. A másik meg évekig kapar, amíg közömbös lesz! Erről szól 
a szélhámosság. Az úgy tanulja, hogy ő szimpatikus legyen. A szimpatikusnak 
tűnés az elvileg tanulható, a szélhámosok mindig szimpatikusak. Szeretni az 
állatodat, az a te dolgod. Az én dogom, hogy „összerakjam”, működőképességét, 
életminőségét javítsam. Ez a szereteted a mi megélhetésünk. Ahogy viccesen, 
ám véresen komolyan szoktam mondani: Neked csak a kutyád/macskád - nekem 
a kenyerem! Hidd el, jobban vigyázunk rá, mint gondolod. Ez egyike a klasszikus 
játékelmélet szerinti  „Nem zéróösszegű játszmának” -  az, mikor a két fél nemcsak 
egymástól, hanem egymással együttműködve valamilyen külső forrásból is 
nyerhet. A póráznak persze két vége van. A tulajdonos érzelmi és anyagi állapota, 
áldozatvállalása nagymértékben befolyásolja a dolog kimenetelét. A kisállat 
praxis irracionális: érzelmi dolgokat nem lehet ész érvekkel lekövetni. Míg a 
gazdasági haszonállatoknál a piaci értéken felüli kezelés értelmetlennek látszik, 
a kedvtelésből tartott „társ állatoknál” az érzelmi kötődés az anyagi korlátokat 
felülírhatja. A betegségek egy része magától is meggyógyulhat, mondta Korányi 
Sándor, a nagy magyar belgyógyász, csak erre nem lehet számítani, viszont, 
ha a beteg és betegség összefog, az orvos tehetetlen. Az emberek általában a 
fájdalomtól, vagy a haláltól való félelmükben fordulnak orvoshoz. Tudod  Te mi a 
bélpoklosság? A lepra régi neve, a mai napig nem gyógyítható. Jézus azt mondta 
Lázárnak: Kelj fel és járj. Jézus ács volt, nem orvos, ő nem gyógyított, hanem 
csodát tett. Engem Egonnak hívnak, - csudatévő elvárásoknak nem mindig tudok 
eleget tenni - csak állatorvos lettem. 
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Láttam itt a rendelőben képeslapokat, amiket te küldesz ki..
 
Sok a hasonlóság van az autószervizek működésével a rendelőben, ilyen ez 
is: „Emlékeztető kártya - esedékes, hogy kedvenced lássa ismét állatorvosát”. 
Vannak, akik rendszeresen járnak „gyújtásállításra”, „szervizelésre”, mások csak 
akkor esnek be, ha valami nagy baj van. A csapda abban van, hogy hiszel - e 
bennem. Az erkölcs egyszerű: cseréljünk helyet, és most te fuvolázol a fülembe, 
mi mindent kellene megcsinálni az én kutyámon. Sikeres az üzlet, ha elégedetten 
távozol. Hihetetlen türelem, pedagógia és pszichológia kell gyakran, hogy a 
kutyád érdekeit képviseljem, és közben a sajtot is kiénekeljem a csőrödből, amit 
lelked mélyén erre szántál. 
Nem, nem pusztán anyagiakra gondolok! Nehezebb a sokszor 
kényelmetlenséggel járó együttműködést megszerezni, cukorbeteg macskát 
injekciózni, a gallér viselésével járó sebvédelem fenntartása, hosszabb távon 
igénybe venni a törődést - amikor gondolatban a nagymamát is gyorsan 
beteszik az elfekvőbe. Én vitorlás szakedző is vagyok a Testnevelési Egyetemi 
végzettségem szerint. Hiszek a beletett munkába, Ha azt mondom neked, hogy 
éjjel kettőkor kelj fel és vakard meg a kutyád bal füle tövét, ne azt kérdezd, hogy 
minek, hanem hogy hányszor? Mert akkor elfogadtál. A bizalom a legfontosabb. 
És a hit. A háború előtti utolsó békeévben (1938) - Antalóczy professzor szerint 
- a kórházba bekerültek gyógyulási aránya magasabb volt, mint ma. Legyünk 
reálisak: jóval kevesebben kerültek be. Technikailag nem volt ilyen komoly 
felszereltség, mint most, viszont a törődés és a hit eredményesebbé tette a 
gyógyítást.
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Itt is kezdted a pályafutásodat? 
 
1984 végén kerültem Balatonfüredre az Agárdi Mezőgazdasági Kombinátban 
eltöltött „inasévek” után. Gazdasági haszonállatban nem dúskált a Balaton 
parti terület. A klinikus szak-állatorvosi végzettségem ambíciójával 1986.-ban 
megnyitottam az Arácsi Kisállat-rendelőt, kutya és macskapraxissal, Arács és 
Balatonfüred a várossá válással olvadt egybe, ezért a név utal a rendelő földrajzi 
elhelyezkedésére.  

Azóta itt gyógyítasz? 
 
A helyes igeragozás: nem te gyógyítasz: ő gyógyul... Vélekedésem szerint az orvos 
dolga a diagnosztizálás és a fájdalom csillapítása. Ha tudsz valami gyógymódot, 
ami támogatja a gyógyulásban, az  főnyeremény... A három „T” itt most nem 
„tilt, tűr, támogat”, hanem „Találgatás, Tünetek, Tények”. Találgatni a szomszéd 
is tud. A tünetek enyhítése, láz csillapítása fontos dolog, de egy tüdőgyulladás 
megállapításához az alapos fizikális betegvizsgálat adja meg az iránytűt, 
megválasztani a kiegészítő vizsgálatok arzenáljából a szükségeseket: vérvétel, 
Rtg, stb. Ez a diagnosztikai „keresztrejtvényfejtés” roppant izgalmas dolog, és a 
tények alapján többször alaposan végiggondolva még arra is rájöhetsz, hogy 
esetleg nem jó nyomon jársz. 

Szereted a vitorlás edzősködést?
 
Szeretem. 1967 óta vitorlázom a Balatonon. A hetvenes évek végén Repülő 
Hollandi hajóosztályban öregbítettem fivéremmel hazám hírnevét válogatott 
kerettagként nemzetközi versenyeken. Később a  22-es cirkálóban Magyar 
Bajnoki címeket szereztünk versenyző társaimmal. A nyolcvanas évek közepén 
vitorlás szakedzői diplomát is szereztem a Testnevelési Egyetemen. Maga a sport 
arról szól, hogy a hajóvezetés, a meterológia, a vektor elmélet és a játékszabályok 
adta lehetőségeket a fizikai kondíció segítségével ötvözve lehetőleg elsőként 
haladj át a célvonalon. Ennek alapfeltétele persze, hogy fújjon a szél, legyen 
egy  gyors hajód, és hogy fejben ne fáradj el. Aki kevesebbet hibázik, annak 
van esélye nyerni. És persze mindenki nyerni.szeretne... Napjainkban inkább 
versenyzői múltam során összeszedett tapasztalatokat és kapcsolatokat 
igyekszem kamatoztatni. Július végén (2011) a Finn dinghy  moszkvai junior 
világbajnokságon csapatvezetőként Bakóczy Robi 6. helyének örülhettünk. 
Néhány nemzetközi verseny Balatonfüredre hozatalában is sikerült tevékenyen 
részt vennem. A talentum fontos, de a 10 000 óra törvénye itt is működik. Mint az 
élet egyéb területén is, csak az lehet igazán sikeres, aki a tízezer órát belerakja. Ha 
kiszámolod, ez 10 -12 év mindennapos gyakorlással. 
 
Mi ez a mozgó rendelő?  
 
Csináltam egy „Mozgó Egon állatorvosi Rendelőt” ebben a Mercedes Sprinter 
dobozos felépítményében. Kis létszámú településeken nem éri meg rendelőt 
üzemeltetni. Az idősebbek, az  autó nélküli nehezen mozdulóktól nem várható 
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el, hogy buszra kapaszkodva kutyástól keressék fel a rendelőt. Így viszont az 
ott élők is magasabb színvonalú állatorvosi ellátást vehetnek igénybe. Tudom a 
korlátait a Mozgónak, amit ott nem tudok megoldani azt, beszállítom az Arácsi 
Bázisra. Igazán szeretek hallgatózni és leselkedni.két legkedvesebb műszerem 
a fonendoszkópom és a mikroszkóp. Poduszló Laci barátom elvitt Orlandóba az 
Észak - Amerikai Állatorvosok Konferenciájára az egyik tanulmányutamon, és ott 
beültetett egy citológia előadásra. Kialakult a vonzalom, tavaly (2010) Füreden 
volt egy citológia továbbképzés, amit Rose E. Raskin amerikai citológus asszony 
tartott. Magával ragadott, hogy egy megfestett tűszúrásnyi anyag sejtjeinek  
mikroszkopikus vizsgálata mennyi információt adhat. Ahogy könyvét dedikálva 
aláírta: kívánja, hogy mindig élvezzem a citológia világát. Az a fantasztikus, 
hogy minimális invazív beavatkozással nyert mintából egy mikroszkóp, néhány 
üveglap/tárgylemez és festékek segítségével - viszonylag olcsó berendezés 
mellett tudsz elindulni a sejtek csodás világából a diagnosztika és abból a 
célzott kezelés felé. Gondolj bele, míg egy több milliós röntgen megtérül, 
hány felvételt kell csinálni, szemben a pár százezer forintos mikroszkóppal, 
amit ha nem dobsz le, soha nem megy tönkre. Itt is a tanulás és a mintaszám, 
a beletett órák adják majd a 10 000 óra törvényét - én még csupán csak pár 
száz óránál tartva csak „ugatom” a témát. Persze kell egy „jedi mester” aki fogja 
a kezed, hogy el ne tévedj. Gál Sándor kollégánk  Indianapolisban élő magyar 
állatorvos létrehozott egy HUNGAROVET nevű zártkörű állatorvosi honlapot, 
amiért úgy érzem az elektronikus világ fejlődését kihasználva a legtöbbet tette 
Karunk fejlődéséért. Önzetlenül, saját tőkéjéből olyan mennyiségű tudásanyag 
tárházát, hozzáférhetőségét biztosítja, különféle konzultációs lehetőségekkel, 
konferenciára jutás támogatásával, ismeretanyagok, beszélgetések mindennapos 
részletezéséve, amit csak egészen kiváló ember szellemi és morális nagyságának, 
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illetve munkabírásának ajándékaként köszönhetünk. Ő tanított arra, hogy 
a mikroszkóp okulárba belefényképezve a képet digitalizálva, elküldve 
konzultációt kérhetek az erre szakosodott specialistától, de ugyanezt egy 
röntgenfelvétellel is meg lehet csinálni. A két „sport” itt ér össze: a lehető 
legkevesebbet hibázni!

Úgy tudom, nagyon komolyan foglalkoztat az állatvédelem ügye. 
 
Hát ez egy nagyon kényes téma. Soha ennyi  elkötelezett állatvédő nem volt a 
világon. A sajtó naponta ad hírt kihalódó, majd, fogságban felnevelt vadállatok 
visszatelepítéséről, egy eltévedt bálna megmentésére emberek sokasága pénzt 
nem számítva fog össze, a főváros belső kerületében egy őzike érdekében tűzoltó 
rohamkocsit vesznek igénybe, és még sorolhatnám. A kóbor állatok befogására 
menhelyek alakulnak, annak tudatában, hogy az állatok érezni, szenvedni és 
örülni képes élőlények, az Országgyűlés törvényt hozott. Nyilván oka van, 
különben nem lenne rá szükség. A paradox helyzet számomra az, hogy miközben 
emberek milliói ölik egymást halomra puskával a kezükben, a Föld lakósságának  
közel harmada éhezik, egy kóbor cicusnak sorsa nagyobb figyelmet érdemel, 
mint egy  igazán nehéz sorban élő gyereké, akit mégiscsak Isten saját képére 
formált. A mindennapos emberkín nem csinál kirívó lelki felindulást - Morál 
helyett moralizálva demoralizálunk. Lóversenyeken a lovagló pálca, ostor 
kötelező kelléke a felszerelésnek, a sarkantyús csizmáról nem is beszélve. 
Az agrár biznisz a gazdasági haszonállatok tartási költségeinek lefaragásával 
képes csak versenyképes maradni. A piacon a hús a legolcsóbb. A sajt jóval többe 
kerül.  A klasszikus értelmezés szerint véve a szalonnás tojásrántottát:” a tyúk 
hozzájárult, a disznó elkötelezte magát.”  Az életét adta, hogy te jól lakhassál!   
 
El is szégyelltem magam, igaz. 

Én a vágóállatok jogaiért demonstrálok. Nem, nem vagyok vegetáriánus, de 
úgy érzem, legalább boldog legyen az életük, és könnyű, gyors a haláluk, ha 
már értünk teszik. Mi lenne, ha egy rossz éjszaka álmában nem mi állnánk 
a táplálkozási lánc tetején, hanem ők? Az igazi bajt az értékrend teljes 
felborulásában lehet keresni. Valami nem stimmel. Nem emlékszem, hogy 
gyermekkoromban ennyi gazdátlan „én csak etetem”  tulajdonú állat/ember 
létezett volna. A tulajdonviszonyt nem vállalják az emberek, mert onnantól a 
gondoskodás terhe is átszáll, ami nemkívánatos anyagi következményekkel 
járhat. Adtunk egy százast a Fedél Nélkülinek, oszt jól van Lelkiismeret furdalás 
bezárva. Az állatvédők az ivartalanításban látják a megoldást a házi kedvencek 
túlszaporodásának megállításában. Évek óta operálunk, több száz állatorvosi 
műhelyhez hasonlóan, és mégis egyre több kóbor állat van a menhelyek 
tanúsága szerint. Ki érti ezt? Úgy gondolom, kóbor macskáknál elegendő lenne 
a kandúrok vazektomizálása (ondóvezető csonkolása) - így a dominancia elv 
megmaradva, a terület védelme megoldódna, újabb szaporulat nélkül lassan 
együtt öregednének ki a cicus családok. Azonban mindig kellő óvatossággal 
kel bánnunk minden olyan kijelentéssel, amely túlmutat adott pillanaton, ezért 
csakis a gyakorlat bizonyíthatja e feltevés helyességét. 
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Létezik olyan, hogy az állatok betegítik meg az embert? 
 
A zoonozisok, azok az állatról emberre terjedő betegségek. Ki gondolná, ebből 
a szempontból a szúnyogok a legveszélyesebbek, évente több millió ember 
betegszik meg az általuk hordozott kórokozóktól: malária, álomkór, dirofilariozis,  
de kutyák szívférgességét is ők közvetítik. Így azután mindig örömmel hallok 
a zöldektől a szúnyogirtás tiltásával kapcsolatos véleményeket, mint az 
ökoszisztéma fenntartása és egyebek. Jómagam inkább a hozzám közelebb 
álló kutyák bélsarában található féregpetéktől  adódó kártétel csökkentése 
érdekében anyagilag is támogatom városunkban a kutya toalettek telepítését 
és működtetését. Egy átlagos kutya napi 20 dkg produktumával számolva, 
településünk 1000 kutyáját alapul véve 365 nap alatt közel 7.5 tonna az éves 
termés. Mi több, ingyenes szűrővizsgálatot próbálok végezni, feltérképezendő 
a féregfertőzött  városrészeket. Sok kérdésre sok a válasz. A lényeg, ahogy Ottlik 
Géza írta: minden mindennel összefügg. Ha 1 ml vérben 5 millió vörös vérsejt 
van, egy embernek van átlag 6 liter vére, és egy vörösvérsejt kb. 120 napig él, mit 
gondolsz, a csontvelő naponta mennyit termel belőle?  
 
Sokat? 
 
Ez nem éppen precíz szám. Billiós a nagyságrend! Naponta! Valójában az a csoda, 
ha nem vagy rákos… És ugyanígy cserélődik a bőrödön a  hámsejtjeinek milliói, 
a szőrszálak növekednek, a belső szerveid, csontjaid is naponta újulnak, a sebeid 
begyógyulnak. Gondold meg, ebbe a rendszerbe piszkálunk bele nap, mint nap. 
Micsoda felelősség! Amikor egyetemi hallgató voltam, Kovács Jenő gyógyszertan 
professzorunk nagy zöld táblára fehér krétával felírta az első nap: NIL NOCERE! 
(csak nem ártani!) Most már,- hogy homlokom lassan a fejem búbjáig ér-, tudom 
mire gondolt drága Professzorom...


