
Állatorvosdoktor, az állatorvos-tudomány doktora, az élelmiszer-, a hús-, a tej-
higiénia elismert szakembere, kutatója, az élelmiszerhigiéniai tanszék vezetô
tanára 1949-tôl 1972-ig. 1952 és 1954 között az Állatorvostudományi Fôiskola
igazgatója.

Csiszár Vilmos 1907. január 24-én született Magyaróvárott. Testvére, Csiszár
József a magyaróvári Tejgazdasági Kísérleti Intézet igazgatója volt. Általános is-
koláit Óváron végezte, ott érettségizett 1926-ban. Állatorvos-doktori oklevelét
1930-ban szerezte meg. Általános bakteriológiából egyetemi doktori címet kapott.
1932-tôl magán-állatorvos, 1933-ban kisegítô állatorvos a Hortobágyon. 1935-ben
II. osztályú, 1939-ben I. osztályú állami állatorvosi kinevezést nyert Debrecenben,
és egyben a közvágóhíd helyettes igazgatója lett. Itt szervezte meg az elsô vidé-
ki húsvizsgáló laboratóriumot, ami egyben tudományos munkájának kezdetét
is jelentette. 1943-ban a debreceni Gazdasági Akadémia, majd Fôiskola tanár-
segédje volt Csukás Zoltán professzor állattenyésztéstani tanszékén. 1944-ben
katona, 1945-ben már újból oktat. 1946-ban nyilvános rendkívüli tanárrá ne-
vezték ki az Magyar Agrártudományi Egyetem Mezôgazdasági Karának debre-
ceni osztályán, ahol a biológiai tanszék vezetésével bízták meg.

1949-ben megbízást kapott a Magyar Agrártudományi Egyetem Állatorvos- 66
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tudományi Karán az élelmiszerhigiéniai tanszék megszervezésére. 1950-ben ta-
nári kinevezést nyert. E beosztásban a húshigiénia és a tejhigiénia tárgyköröket
kellett egyesítenie az állatorvosi élelmiszer-higiénia keretében. Sikeresen alakí-
totta ki az állatorvosi élelmiszer-higiéniai ellenôrzô szolgálat ismereti anyagának
egységes szemléletét.

Több mint két évtizedes egyetemi mûködése mellett szinte az egész országra
kiterjedôen látott el élelmiszer-higiéniai szakértô feladatokat. Ez irányú munká-
ja keretében közegészségügyi szempontból Csiszár Vilmost a korábbi méretek-
hez képest rendkívül kibôvült feladatú állatorvosi élelmiszer-higiéniai szolgálat
megalkotójának kell tekintenünk. Tudományos munkássága Debrecenben, az el-
sô vidéki húsvizsgáló laboratórium megszervezése, illetve mûködtetése kereté-
ben indult el. Csukás professzor iskolájából magával hozta és továbbfejlesztette
az egyetemi oktatói és szakpedagógiai munka iránti tiszteletet és szeretetet, ame-
lyek révén hallgatóinak, munkatársainak mély megbecsülését szerezte meg.
Az élelmiszer-higiénia szinte valamennyi ágában, de különösen a tejhigiéniában,
a tejgazdaság-történetben maradandót alkotott. Kutatásainak nagy részében a
betegségek, a fertôzések okozta élelmiszerromlások megelôzésében új össze-
függések feltárásával foglalkozott, továbbá metodikai eljárásokkal, technikai
újításokkal gazdagította a szaktudományt és a gyakorlatot. Szakirodalmi tevé-
kenysége is igen gazdag: két sikeres tankönyve a Tejipari higiéne és a Hús-
vizsgálat és húshigiéne. A tejhigiénia témakörébôl három szakkönyv, a tejgaz-
daságtan területérôl több mint 150 megjelent tanulmány fûzôdik a nevéhez.

Az élelmiszer-higiénikus állatorvosok szûkebb, de egyre szélesedô köre szá-
mára Csiszár professzor munkásságának az a része is emlékezetes marad, amely-
ben ôt mint e tudomány népszerûsítôjét, a gyakorlati élelmiszer-higiénia fejlesz-
tôjét, a szakmai értekezletek sûrûn szereplô elôadóját, a szenvedélyes vitapartnert
ismerhettük meg. Fiatal korától kezdve dédelgetett munkája a tejgazdaság-tör-
ténet kutatása, az élelmiszer-higiénia néprajzi gyökereinek feltárása. 

Szakpedagógiai munkássága az állatorvosképzésen túl is terjed. Egyik szer-
vezôje és lelkes fejlesztôje volt a Gödöllôi Agártudományi Egyetemen megin-
dított tejgazdasági és tejipari szakmérnökképzésnek. Hallgatóit mint leendô
kollégáit tisztelte, szerette, az ifjúságnak mindvégig ôszinte barátja volt.

Csiszár Vilmos szakmájának élô, a mûvészetet szeretô ember volt. 
1972-ben hirtelen halt meg. Kívánságára Mosonmagyaróvárott temették el.
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