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/1881 — 1959/
D r . Széles Margit

Méhes Gyula mint paleontológus, zoológus és tanár nagy érdeme
ket szerzett a magyar természettudományi kutatás és oktatás
szolgálatában. Nagykanizsán született 1881. március 26-án, ott
végezte elemi és középiskolai tanulmányait is, és tett érett
ségi vizsgát 1901-ben a piarista főgimnáziumban. 1901 és 1905
közt a budapesti Tudományegyetem és a József Nádor Műegyetem
hallgatója volt; természetrajzi, földrajzi és vegytani előadá
sokat hallgatott. Professzorai közül különösen Daday Jenő,
Koch Antal és Lőrenthey Imre segítették tudományos munkásságá
nak kezdetén. Itt kell megemlítenünk, hogy még egyetemi évei
alatt állattani ismereteinek bővitése érdekében a Magyar Nem
zeti Múzeumban végzett osteológiai és múzeumi rendezési tanul
mányokat Méhely Lajos akkori muzeum igazgató mellett. Termé
szetrajz— földrajz szakos tanári oklevelet szerzett 1906-ban, s
1906-tól nyugalomba vonulásáig a budapesti Barcsay utcai Ma
dách Imre gimnáziumban működött, mint gyakorló tanárjelölt, he
lyettes tanár, 1909-től mint rendes tanár. A 30-as években ma
gántanári képesítést nyert.
Bár érdeklődési köre és munkássága a természetrajzi tudományok
több ágára is kiterjedt, legfontosabb tudományos eredményeit
az Ostracodák /kagylósrákok/ őslénytani vizsgálatával érte el.
1908-ban szerzett doktori oklevelet földtan-őslénytan szakok
ból. Ugyanezen évben jelent meg "Magyarország pliocén Ostracodáinak ismeretéhez" c- értekezése a Földtani Közlönyben, majd
1911-ben "Bakonyi triászkori Ostracodák" c. dolgozata a "Bala
ton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei" egyik kötetében.

xElőadta a Szakosztály ülésén 1981. május 18-án.
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Ekkor már nemzetközileg elismert szaktekintély volt ezen a
szakterületen, külföldi anyagok feldolgozását is rábizták;
Milleker Rezső és Princz Gyula ázsiai expedicióján gyűjtött
anyagról irta "Kövesült kagylósrákok Ázsiából" c. munkáját
1913-ban, és ugyanezen évben 0. Fuhrmann és E. Mayor délame
rikai expedíciójának gyűjtéseiről "Süsswasser Ostracoden aus
Columbien und Argentinien" c. értekezését.

"Budapest vidéké

nek eocén Ostracodái" c. terjedelmes munkája 1936-ban a Geologica Hungarica sorozatban jelent meg, az "Ostracodes de la
Nouvelle-Calédonie" cimü munkája pedig 1939-ben a Revue Suisse
Zool. folyóirat 46. kötetében Genfben. Sorrendben utolsó,
Ostracodákkal foglalkozó müve "Budapest környékének felsőoligocén Ostracodái" volt /Geol.Hung.,Ser.Palaeont. 1941./.
Részletes tudományos kutatásokat végzett Méhes Gyula egy igen
érdekes állattani-növénytani tárgykörben is: az Adria partvi
dékéről és a Balaton környékéről gyűjtött tölgyfa-gubacsokat
és gubacsdarazsakat. Ezeket tanulmányozta és irta le sok szép
rajzot tartalmazó monográfiában /Ann.Hist.Nat.Mus.Hungar., Botan., vol. 32. 1939; vol. 36, 1943/. Ezek a gyűjteményei nem
csak hazai, hanem külföldi összehasonlitásban is kiemelkedőek
voltak.
Tankönyveket is irt középiskolások számára, "Kis Természetrajz",
"Állattan", "Kémiai Kisér letek" cimen. "A Bilógia Magyar Úttö
rői" sorozatban megirta többek közt Apáczai Csere János, Borbás
Vince, Daday Jenő életrajzát. A természettudományokat népszerű
sítő munkássága során igen sok ismeretterjesztő előadást tar
tott, mozgó és álló képekkel, többezer diapozitív felhasználásá
val. Több évtizeden át volt az Uránia tudományos filmszínház
természettudományi előadója. Nagyon sokat tett az állat- és nö
vénykert érdekében is. Tanári működére alatt tanulóit arra buz
dította, hogy természetrajzi ismereteiket az áillatkert és növény
kert látogatásai során egészítsék ki. A Magyar-Holland Kultur gazdasági Részvénytársaság megbízásából 900 méteres filmet ké
szített az állat- és növénykertről.
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Mind természetrajzi anyaggyűjtések, mind a kultúrintézmények
tanulmányozása céljából bejárta Magyarország legtöbb részét,
az Adria partvidékét, s hosszabb utazásokat tett Ausztriában,
Olaszországban, Németországban és Franciaországban.
1940-ben vonult nyugalomba; előzőleg megkapta a gyakorló-közép
iskolai tanári és középiskolai igazgatói cimet is. 1959. októ
ber 14-én halt meg; a budapesti Farkasréti temetőben temették
el. Mint érdemdús tudóst és kiváló oktatót méltán őrzi emléke
zetünk .
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Dr. Méhes Gyula szakirodalmi munkássága

1. Adatok Magyarország pliocén Ostracodáinak ismeretéhez. I— II.
/Földtani Közlöny XXXVII. kötet 1907., XXXVIII. kötet, 1908./
2. Bakonyi triászkoru Ostracodák.
/Balaton Tud. Tanúim. Eredm. I. 1. 1911./
3. Kövesült kagylósrákok Ázsiából.
/Földtani Közlöny XLIII. kötet, 1913./
4. Süsswassér Ostracoden aus Columbien und Argentinien.
/Mem. S o c . Neuchat. Sci. Nat., 1913./
5. Budapest vidékének eocén Ostracodái.
/Geol. Hung. Ser. Pal. 12., 1936./
6. Ostracodes de la Nouvelle-Calédonie.
/Revue Suisse Zool. Tom. 46. N° 17. Geneve, 1939./
7. Tölgyfagubacs gyűjtéseim az Adria partvidékén.
Eichengallen aus meinen AufSammlungen in Küstengebiet der
Adria.
't

/Ann.Hist.Nat.Mus.H u n g . P. Botan. 32. 1939./
8. Oligocén Ostracodák a Rima és Tárná vidékéről.
/Földtani Közlöny L X X I . kötet, 1941./
9. Budapest környékének felsőoligocén Ostracodái.
Die Ostracoden des Oberoligozäns der Umgebung von Budapest.
/Geol. Hung. Ser. Pal. 16., 1941./
10. Uber die Eichengallen und Wespen aus der Umgebung des
Balaton-Sees.
/Ann. Hist. Nat. Hung. 36., 1943./
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In memoriam Gyula Méhes /1881— 1959/
Margit Széles

G y . Méhes played an important role in the fields of education
and vulgarization of science as well as of active scientific
research. As a secondary school teacher, he wrote lecture books
and participated in making instructive documentary films. In
paleontology, the descriptions of fossil ostracods from Hun
gary and other countries given by Méhes are of particular and
enduring value. In biology, he wrote monographis works about
the Cynipidae /insects/.
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