
Állatorvosdoktor, a Húsipari Állatorvosi Ellenôrzô Szolgálat igazgató fôállat-
orvosa, a Magyar Agrártudományi Egyetem Állatorvostudományi Karán a hús- és
tejhigiénia címû kötelezô tantárgy oktatója 1946-tól 1949-ig. 

Méhes György 1906-ban született Budapesten. Gimnáziumi tanulmányai során
lelkes tagja volt a cserkészetnek, amelynek hatása humanista magatartásában,
kötelességtudatában, hazája iránti elkötelezettségében egész életében megnyil-
vánult. Állatorvosi tanulmányai idején az anatómiai tanszék gyakornokként alkal-
mazta. Oklevelét 1929-ben szerezte meg. Diplomásként – az akkori nehéz elhe-
lyezkedési lehetôségek miatt – a Hertz Szalámigyárban trichinella-vizsgálattal,
alkalmi munkával kereste meg a kenyerét. 1935-ben a székesfôváros vágóhídi
állatorvosa volt, ahol kiváló kollégái – Semsey Géza, Kucsera József és Rónai
Mihály – segítségére támaszkodott. Kazár Gyula igazgatót példaképének te-
kintette. 1945-ben a budapesti sertésvágóhídi szolgálat vezetôjévé nevezték ki.

Széles körû szakirodalmi tevékenységet fejtett ki a húsvizsgálat és az élel-
miszer-higiénia tárgykörében. A Magyar Agrártudományi Egyetem Állatorvos-
tudományi Karának felkérésére 1946-tól 1949-ig a hús- és tejhigiéniát oktatta.
Az Egészségügyi Minisztérium a húshigiénia oktatására kérte fel tisztiorvosi tan-
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1949-ben jogtalanul megvádolták, és fél esztendôt vizsgálati fogságban töl-
tött. A tárgyaláson az állatorvosi kar egységes dokumentációval alátámasztott
fellépésének a hatására bûncselekmény hiányában nemcsak felmentették, hanem
társadalmilag is rehabilitálták. Ez a kényszerû távolmaradás hiúsította meg a
hús- és tejhigiéniai tanszéken elérni kívánt tanári kinevezését. 1951-ben a közvá-
góhidak vezetô fôállatorvosává, majd 1953-ban, a Húsipari Állatorvosi Ellenôrzô
Szolgálat (HÁESZ) megszervezésekor, a budapesti, illetve 1964-ben, annak átszer-
vezésekor az országossá vált intézmény igazgató fôállatorvosává nevezték ki.

Ebbôl a munkakörbôl 67 éves korában ment nyugdíjba. 
Kedvenc kutatási területe volt a halhúsvizsgálat, illetve a halkészítmények

ellenôrzése, amelynek elveit és módszertanát ô dolgozta ki, majd vezette be.
Ugyanígy foglalkozott a vadak húsvizsgálatával is. Kulcsszerepe volt a trichinella-
vizsgálat hazai megszervezésében és annak gyakorlati megvalósításában, meg-
teremtve az USA-ba irányuló export feltételeit.

Nemzetközileg elismert szakember volt. Képviselte hazánkat az Élelmiszer-
higiénikus Állatorvosok Világszövetségében. Igényelték közremûködését a hazai
tudományos fórumok, aktív tagja volt az MTA állatorvos-tudományi bizottsága
élelmiszer-higiéniai albizottságának, 1947-tôl 1970-ig az Országos Állategészség-
ügyi Tanácsnak. 1965 és 1972 között tagja, illetve elnöke volt az egyetem állam-
vizsga-bizottságának, a Magyar Állatorvosok Lapja szerkesztôbizottságának. 

Társadalmi munkája is széles körû: a Magyar Agrártudományi Egyesület
(MAE) Állatorvosok Társaságának tagja és a Magyar Élelmezésipari Tudomá-
nyos Egyesület (MÉTE) élelmiszer-higiéniai szakosztályának elnöke, a húsipari
szakosztály elnökhelyettese is volt.

Méhes György közvetlen, kötelességtudó, segítôkész – a humortól sem men-
tes – mélyen humanista ember volt. Munkájában a gyakorlatiasság, a demok-
ratizmus és az igazságosság vezérelte.

1991. január 21-én, 85 éves korában halt meg; február 8-án a Rákoskeresztúri
temetôben búcsúztatták.

Irodalom
Kazár Gyula: Méhes György dr. 1906–1991. Magyar Állatorvosok Lapja, 1991. 46.

10. 636–637.
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