
DR. SZILÁGYI JÁNOS   

(1922–2005)  

állatorvos   

 

Jászkiséren született1922. augusztus 21-én. 

Szülei: id. Szilágyi János intéző és Virág Rákhel földmíves kis-

birtokos 

Felesége: Bugyán Éva 

Gyermekei: Attila és Éva 

Tanulmányai: az általános iskolát Jászkiséren végezte, majd 

1940-ben Mezőtúron érettségizett.  

Az Állatorvostudományi Egyetemet 1940–1945 között végzete, 

de a diplomát csak 1956-ban adták ki.  

Munkahelyei:  

1953–1956 között a szászberki állami gazdaságban felcser. 

1956-tól nyugdíjazásáig, 1984-ig a jászboldogházi Aranykalász Tsz-ben állatorvos, mellette a 

község körzeti állatorvosa.  

Társadalmi tevékenysége:  

1990–1994 között az első szabadon választott önkormányzatban képviselő.  

Kitüntetése:  

Jászboldogháza Községért kitüntetés, 1984.  

Elhunyt: 

2005. november 13-án, Jászboldogházán. Nyughelye Szegeden az Alsóvárosi temetőben van.  

Egyéb: Szülei kulákok voltak, amiért az ötvenes években kilakoltatták őket, elvették a házukat 

és földjeiket, földönfutóvá váltak. Fiuknak, a származása miatt, csak 11 évvel később adták ki 

a diplomát többszöri kérvényezésre. Az apa, id. Szilágyi János rövid időn belül tragikus körül-

mények között meg is halt. 

 

Kiemelés az Évek Könyvéből:   

 

AZ ELSŐ ÁLLATORVOS JÁSZBOLDOGHÁZÁN  

40 év a köz szolgálatában c. írásból:  

 

„Elsőként Magyarországon Jászboldogházán 1954-ben alakult meg az állattenyésztési szak-

csoport, melynek 140–160 gazdálkodó tagja volt. A szakcsoport főleg szarvasmarha-tenyész-

téssel foglalkozott, de jelentős volt a sertés- és a lóállomány is.  

Az állatállomány egészséges fejlődéséhez és az eddigi eredmények magtartásához állat-

orvosra volt szüksége Jászboldogházának. Így került községünkbe 1956 szeptemberében dr. 

Szilágyi János, aki előtt a Jászság nem volt ismeretlen. Jászkiséren született, és ott is kezdte 

állatorvosi tevékenységét 1946-ban.  

Amikor a községbe költözött, a tanyák száma 400-nál is több volt, melyek ősszel és ta-

vasszal igen nehezen megközelíthetők voltak. A belterület mindössze 2–3 rövid utcából állt.  

Állatorvosi szempontból is nehéz terep volt a sok tanya, hiszen évente kétszer kellett 

sertésorbánc ellen, a szarvasmarhákat TBC és lépfene ellen oltani.  

Nemcsak a község életében, hanem az állatorvos életében is változást hozott az Arany-

kalász Termelőszövetkezet megalakulása. A gazdák jószágain túl a szövetkezet igen jelentős 

állatállományát is gyógyítani kellett, illetve betegség-megelőző tevékenységet kellett folytatni. 

[…] Jellegzetes boldogházi vonás, hogy a termelőszövetkezet mellett a háztáji állatállomány is 

jelentős maradt. […] A háztájikban és a termelőszövetkezetben végzett sok munka az állatorvos, 



dr. Szilágyi János egészségét már veszélyeztette. Ezt megkönnyíteni, a termelőszövetkezet üzemi 

állatorvost szerződtetett. Hozzá pedig továbbra is a háztáji és a hatósági feladat tartozott.  

Dr. Szilágyi János három igen megrázó élményt nem tud elfelejteni. Az 1963-as árvizet, 

amikor is a község külterületének háromnegyed része víz alá került, és a szigetként kiálló állat-

tartó telepeket hetekig csak csónakokkal lehetett megközelíteni.  

A másik az 1965-ös karbamid mérgezés, melyet minden ott tartózkodó, különösen dr. 

Szilágyi János rémálomként élt át. Szombat délutántól vasárnap reggelig 53 db szarvasmarha 

haláltusáját – a segítségnyújtás minden reménye nélkül – kellett végignéznie.  

Az 1973-as sertés száj- és körömfájást szintén hasonló emlékként őrzi állatorvosunk, 

hiszen 260 udvar sertése betegedett meg, és 200-nál több sertést kellett elföldelni a hatósági 

előírásra.   

A mindennapos meghatározott rendelési idő nélküli tevékenység mellett 1959-től 1994-

ig a község választott testületében is részt vett dr. Szilágyi János. Az 1994-es önkormányzati 

választáson már nem indult.  

1982-ben nyugdíjazták, ami nem jelentette állatorvosi tevékenységének befejezését. Kez-

detben félállásban a termelőszövetkezet állatállományának kezelését látta el, 1991-től pedig 

vállalkozói engedéllyel  magánállatorvosként dolgozik.  

Munkáját 1983-ban miniszteri kitüntetéssel, községünkben pedig »Jászboldogháza köz-

ségért« kitüntető plakettel ismerték el.  

Nagyon jó egészséget és további sikeres munkát kívánunk.”1 

 
Forrás:  

Adatközlő: lánya, Szankáné Dr. Szilágyi Éva Mária 

Évek Könyve. Jászboldogháza régen és ma. Jászboldogháza, 1996. Szerk.: Konkoly Béláné, Zrupkó Ferencné. 

215–216. o.  

 

 

Jászberény, 2020. 03. 13. 

      Összeállította: Dr. Suba Györgyné  

                                                 
1 Évek Könyve. Jászboldogháza régen és ma. Jászboldogháza, 1996. Szerk.: Konkoly Béláné, Zrupkó Ferencné. 215-216. o.  

 


