
Egyetemi rendkívüli nyilvános tanár, az oltóanyag-termelés kül- és belföldön
elismert szakembere, az állatorvos-tudomány doktora, a Phylaxia Szérumter-
melô Rt. alapító tagja, az állati és humán oltóanyag-termelés kiváló szervezô
egyénisége.

Köves János 1882. január 8-án született Zircen, nyolcgyermekes kovácsmes-
ter családjában. Elemi iskoláit Zircen, majd a gimnázium hat osztályát Veszp-
rémben végezte, s mivel annak idején a M. kir. Állatorvosi Akadémiára hat
középiskolai osztály elvégzése után is be lehetett iratkozni, jeles tanulóként
jelentkezett, és 1898-ban felvételt nyert. Édesapja halála után már-már úgy volt,
hogy anyagi okokból abba kell hagynia tanulmányait, de a család összefogá-
sa mégis lehetôvé tette a továbbtanulását. Abban a kitüntetésben is részesült,
hogy különmunkát kapott az anatómiai és az élettani intézetben, ahol pálya-
díjat is nyert.

1902 nyarán, 20 éves korában megkapta jeles minôsítésû állatorvosi okleve-
lét, és a kórbonctani tanszék gyakornoka, majd tanársegédje lett. 1903 ôszén
egyéves katonai szolgálatra vonult be egy budapesti tüzérezredhez, ahonnan
visszatérve már nem a kórbonctani tanszékre ment, hanem Marek József bel-
gyógyászati tanszékén lett tanársegéd. Magántanulóként pótlólag elvégezte197
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a 7. és 8. gimnáziumi osztályt, hogy az érettségi birtokában a budapesti Tudo-
mányegyetemen doktori címet szerezhessen. Idôközben az Állatorvosi Akadé-
miát fôiskolává szervezték; a M. kir. Állatorvosi Fôiskola megkapta a doktorrá
avatás jogát. Köves János a klinikai vérvizsgálattal foglalkozó disszertációjának
benyújtása és az elôírt vizsgák letétele után 1907-ben a három elsô állatorvos-
doktor egyike lett Wellmann Oszkárral és Besskó Józseffel együtt.

A belgyógyászati tanársegédi munka után, 1905 ôszétôl, a Földmûvelésügyi
Minisztériumban dolgozott két és fél esztendôt. Közben addigi munkássága
alapján Hutÿra Ferenc a munkatársául választotta. 1908 januárjától a M. kir.
Állatorvosi Fôiskolához rendelték ki, ahol a sertéspestisre vonatkozó munkákon
kívül vezette az ambulatóriumot és a vásártéri gyakorlatokat. Amikor 1908 ôszén
a fôiskola keretében mûködô önálló járványtani laboratórium megalakult, a ve-
zetôje Köves János lett.

A járványtani laboratóriumban Köves János megtervezte a sertéspestis elleni
szérumtermelés eszközeit, és Hutÿrával együtt kidolgozott módszerével Európá-
ban elôször termelt nagy mennyiségben ilyen szérumot. Az 1912. február 1-jén
megalakult Phylaxia Szérumtermelô Rt. igazgatója, mint állami állatorvos,
Köves János lett. Az elsô világháború elsô két évében katonai állatorvosi szol-
gálatot teljesített, eleinte Kecskeméten, majd a kárpáti hadseregben. 1921-ben
állat-egészségügyi fôfelügyelôvé nevezték ki.

1923-ban embergyógyászati osztállyal bôvítette a Phylaxiát, amely attól kezd-
ve a közegészségügyet is közvetlenül szolgálta. 1924-ben igazgatói megbízásá-
nak érintetlenül hagyásával állatorvos munkatársaival együtt az állami státus-
ból átkerült a Phylaxia magánalkalmazottainak sorába. Ebbôl az alkalomból
gazdasági fôtanácsosi címmel tüntették ki.

1948-ban a hazai oltóanyag-termelô intézeteket Phylaxia Állami Oltóanyag-
termelô Intézet néven egyesítették, és az államosított vállalat mûszaki vezetésé-
vel ezután is Köves Jánost bízták meg. Noha a második világháború idôszaká-
ban az intézet érzékeny károkat szenvedett, Köves János szervezôkészségének
s az általa összefogott kollektíva igen aktív közremûködésének köszönhetôen
a háború után az elsôk között a Phylaxiában indult meg a munka és a termelés.
Alig telt el öt esztendô, s Köves János tervei alapján felépült az új központ,
amely azóta is szolgálja a magyar oltóanyag-termelést.

Köves János doktort 1948. október havában a Magyar Tudományos Akadémia
a Phylaxia státusából átvette az akadémiai kiemelt tudósok körébe, de szolgá-
lattételre továbbra is a Phylaxiához rendelte, ahol 1952 februárjáig mûszaki ve-
zetô maradt. Akkor az Akadémia áthelyezte a három éve alakult Állategészség-
ügyi Kutató Intézetbe, ahol igazgatóhelyettesi beosztásban vezette a higiéniai
osztályt. Innen több mint húsz állathigiéniával foglalkozó, értékes dolgozatban 198
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tette közkinccsé széles körû tudását, tapasztalatait. 1958-ban, 76 éves korában
kérte nyugdíjazását azzal, hogy nyugállományban is tovább folytathassa mun-
káját az Állategészségügyi Kutató Intézetben. 

Köves János száznál több szakközleményt írt, a vezetése alatt álló munka-
társak tollából pedig ezernél több szakdolgozat jelent meg, amelyek közt nagyon
sok alapvetô, világviszonylatban is elismerést szerzett tanulmány van. Közle-
ményei javarészt a sertéspestissel foglalkoztak, de figyelme kiterjedt egyéb fer-
tôzô betegségekre is. Leírta a sertés rosszindulatú vizenyôjének bradsotszerû
alakját, amelyet róla Köves-féle betegségnek is neveznek. Foglalkozott többek
között a sertésorbánccal, a lépfenével, az Aujeszky-betegséggel, a malacok he-
veny paratyphusával, a veszettséggel és a ragadós száj- és körömfájással is.
Különbözô fertôzô betegségek elleni védekezés kidolgozásával Köves János
és munkatársai sok tízezernyi szaklevelükkel, vidéken és Budapesten tartott
igen sok elôadásukkal múlhatatlan érdemeket szereztek. Köves János az oltó-
anyag-termelésben iskolát teremtett, de nemcsak tudományos irányító volt,
hanem példamutató egyéniségével olyan törzsgárdát nevelt, akik szerették
munkahelyüket, és hivatásuknak tekintették az állategészségügy érdekében
kifejtett munkájukat.

Az elismerés sem maradt el. Köves János fôiskolai, illetve egyetemi magán-
tanár lett, majd 1937-ben egyetemi rendkívüli nyilvános tanár. A munkatársak
közül Szélyes Lajos, Hegyeli Zoltán és Hirt Géza ugyancsak egyetemi magán-
tanárok lettek.

Felelôsségteljes munkája mellett jutott ideje és energiája arra is, hogy kari
érdekbôl társadalmi munkát végezzen. A Magyar Országos Állatorvos Egyesü-
let (MOÁE) pénztárosa volt 1910 és 1924 között, majd titkára, alelnöke és
1924-tôl 1941-ig elnöke. A második világháború után tevékeny részt vállalt a
Magyar Állatorvosok Szabad Szakszervezetének megalapításában. A szakszer-
vezet a megalakulása után egy évvel tiszteletbeli tagjává választotta. Tevékeny
tagja volt a Magyar Agrártudományi Egyesületnek és a Magyar Mikrobiológiai
Társaságnak is.

Köves Jánost 1952-ben a MTA Tudományos Minôsítô Bizottsága az állator-
vos-tudomány doktora tudományos fokozattal ruházta fel. 1966-ban a Magyar
Agrártudományi Egyesület Állatorvosok Társasága Hutÿra Ferenc-emlékérem-
mel tüntette ki. 1972-ben a Phylaxia megalapításának 60. évfordulóján, 90 éves
korában a Mezôgazdaság Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesítette a mezô-
gazdasági és élelmezésügyi miniszter. Az Állatorvostudományi Egyetem 1975-
ben egyetemi tanárának a Marek József-emlékérmet adományozta az állator-
vos-tudományok mûvelése, oktatása és gyakorlati alkalmazása terén, valamint
ezek fejlesztése érdekében végzett kimagasló munkássága elismeréseként.199

1-203 Biographia  2007.12.04  09:07  Page 199



A Magyar Mikrobiológiai Társaság az 1974. évi nagygyûlésén Manninger Rezsô-
emlékéremmel tüntette ki.

Köves János professzor a nehézségeit magába záró, segítôkész, jó adaptáló-
és szervezôképességû szakember volt, az üzemi kutatás iskolateremtô egyéni-
sége. Az állathigiénia elsô hazai kutatóját tisztelhetjük benne.

1977. október 21-én, 96 éves korában hunyt el. 1977. november 14-én bú-
csúztatták, hamvait Tahi község temetôjében helyezték örök nyugalomra.
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