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Igen, van, aki ír is. ezért jöhetett létre a Magyar állator-
vosok világszervezete fönnállásának 20. évfordulójára a 
Magyar Állatorvos Írók Antológiája.

Mit is mondhatna egy nem író állatorvos író kollégá-
inak kötetéről?

erről a kis kötetről többek közt azt, hogy élvezettel 
olvasható. Azt is, hogy a magyar állatorvos nemcsak 
Magyarországon él és ír. Azt, hogy élvezetesen ír versben 
is, prózában is, ilyen, olyan, amolyan stílusban is, szakmai 
és más társadalmi történésekről egyaránt. elmondható, 
hogy némelyük már többkötetes író, verselő, s ebből 
küldött válogatást, némelyük meg csak elővette az asz-
talfiókból és közgyönyörűségre adta át a talán csak író-
asztalfióknak, csak a maga szórakoztatására írt művét. 

Igen, művét! Mert, művek – és jó kis olvasmányok.
A művek megihlették a nyomda grafikusát is, aki 

parádés beleérzéssel a művek tartalmába illusztrálta 
a könyvet.

Ajánlom mindenkinek.
Persze, ha jól belegondolok, az állatorvosok még több-

félék is; fotóznak, festenek olajjal, vízfestékkel, rajzolnak, 
faragnak, szobrászkodnak. A világszervezet történetében 
eddig három alkalommal volt már képzőművész állat-
orvosok kiállítása. sajnos, az adatok a modern technika 
csődje okán elvesztek, de, e kiadvány sikerén fölbuzdulva 
elkezdjük az anyaggyűjtést. Kérünk is mindenkit aki e 
sorokat olvassa, legyen ebben a segítségünkre.

és, miután ebbe a kötetbe most ennyi fért, anyagi 
lehetőségeink ezt tették lehetővé, törekvésünk, hogy 
legyen újabb antológiakötet, helyet adva a most kimaradt 
anyagoknak, s a későbben jelentkezőknek. 

A sokféleségből ez alkalommal csak a művészeti ága-
kat soroltam, de, mint tudjuk, az állatorvosok még több 
félék, sportolnak is, zenélnek is, előadóművészként is 
megjelennek, világot is járnak, napi paciens és gazdafor-
galmuk révén – ha akarják, ha nem – közvetlenül benne 
vannak a közéletben.

Hírük öregbítéséhez az állatorvosok sokszálú társa-
dalmi kapcsolatához immár ismét önálló Alma Materünk 
és a Magyar állatorvosok világszervezete jó háttérrel is 
szolgál.

Az érdeklődőknek olvasásra egyetemünk Könyvtárában 
helyezünk el példányokat, igény esetén lehetőséget 
teremtünk, hogy személyes tulajdonba is kerülhessen. 

 Dr. Szieberth István
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