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ben. Ahhoz, hogy a kutatók kitalálják, hogy 
az ipar mit tud hasznosítani a tudományos 
eredményekből, bent kell lenniük az iparban.

Ilyen volt például a Bródylabor a Tungsram
ban.

Igen. Tehát szerintem ahhoz, hogy az akadé-
miai kutatóintézetekben végzett alapkutatás-
ból alkalmazott kutatás legyen, bár valóban 
szükség van az ottani kutatók kreativitására 
és a tudományos eredmények mély ismere-
tére, de igazán arra lenne szükség, hogy az 
akadémiai kutatóintézetekben dolgozó ku-
tatókat kihelyezzék, mondjuk két évre, szak-
vállalatokhoz. 

Egyfajta „szakmai gyakorlatra”?

Hogy megérezzék az ottani levegőt, és együtt 
dolgozzanak az ottani kutatókkal, mert azok 
tudják, mire van szüksége az iparnak, illetve 
milyen akadályai lehetnek a tényleges beve-
zetésnek. Lehet, hogy az akadályok nem is 
technikaiak, hanem üzletiek, de attól még 
valós akadályok. Az előző hűtőgéppéldára 
utalva: lehet, hogy a hűtőgépgyártók maguk-
tól nem jöttek volna rá, hogy azt a tudomá-
nyos elvet hűtésre is lehetne használni, de 
ahhoz, hogy Einstein és Szilárd rájöjjön, hogy 
mi kell ahhoz, hogy ebből frizsider is legyen, 
nem ártott volna nekik egy kicsit egy hűtő-
gépgyárban dolgozni.

Hadd kérdezzem a fordítottját: 
vajon nem kötelességee az iparnak, 
hogy figyelje a tudomány eredményeit?

Nem kötelessége, hanem érdeke. Az ipar 
saját érdekből figyeli, hogy merre halad a 
tudomány. Aki ezt nem csinálja, az kiesik a 
piaci versenyből. Nem szociális érzékenység-
ből meg társadalmi felelősségvállalásból, meg 

a tudomány iránti tiszteletből csinálja, hanem 
azért, mert e nélkül lemarad a versenyben. És 
én hiszek az evolúcióban, tehát szerintem 
azok, akik ezt megteszik, azok fennmaradnak, 
ami azt is jelenti, hogy akik fennmaradtak, 
azok ezt megtették. 

Az itt, a Graphisoft Parkban működő AITn 
(Aquincum Institute of Technology) 
ezt a szemléletet is oktatják?

A diákokba azt a szemléletet próbáljuk elül-
tetni – szoftvermérnök-képzésben –, hogy 
annak örüljenek, ha a szoftvert használják. 
Lehet az akár egy nagyon egyszerű szoftver, 
technikai szempontból akár nevetséges, ha 
használják, akkor jó. Erre több évünk ment 
rá a Graphisoftban, hogy ráneveljük a mér-
nökeinket: ne a szoftverre legyenek büszkék, 
amit írtak, hanem azokra az épületekre, ame-
lyeket ezzel a szoftverrel az építészek terveztek. 

Visszaugorva beszélgetésünk elejére, 
ha Magyarországon a kutatásfejlesztés 
támogatása a GDP egy egész valahány 
százaléka, és az állami támogatás több mint 
a GDP egy százaléka, ez azt jelenti, hogy 
a gazdaság szereplői nagyon keveset fordíta
nak alkalmazott kutatásra. Mi ennek az oka?

A kiszámíthatatlan gazdasági környezet. Az 
alkalmazott kutatás hosszú távú befektetés, 
amelynek a haszna lassan térül meg, és bizony 
a gazdaság szereplői azt tapasztalják, hogy a 
gazdasági környezet gyorsan és kiszámítha-
tatlanul változik, vagyis nem lehetnek bizto-
sak abban, hogy az alkalmazott kutatásba 
fektetett összegek valaha is megtérülnek.

Kulcsszavak: gyakorlati alkalmazás, alapkuta
tás, gazdaság szereplői, alkalmazott kutatás, 
ipari laboratórium

Megrendüléssel tudatjuk, 
hogy a magyar élelmiszer-tu-
dományt újabb nagy veszte-
ség érte.

Szeretett akadémikusunk, 
a Budapesti Corvinus Egye-
tem Élelmiszertudományi 
Karának professor emeritusa, 
Dr. Farkas József életének 81. 
évében rövid ideig tartó be-
tegség után 2014. novem-
ber 12-én váratlanul elhunyt. 
Olyan személyt veszítettünk 
el, aki a halála napjáig a tudo-
mánynak élt, és ezer szállal kö-
tődött az Élelmiszertudományi Karon folyó 
oktatási és kutatási munkához.

 Farkas József 1956-ban szerzett vegyész-
mérnöki diplomát a Budapesti Műszaki 
Egyetem Vegyészmérnöki Karán. Az egyete-
mi diákévei során ismerkedett meg későbbi 
mentorával, Dr. Vas Károllyal, mely kapcsolat 
az egész szakmai pályafutásának meghatáro-
zó tényezőjévé vált. Tudományos pályafutását 
a Konzerv-, Hús-, Hűtő- és Konzervipari 
Kutatóintézet tudományos segédmunkatár-
saként kezdte, majd a Központi Élelmiszer-
ipari Kutató Intézetben volt tudományos 
munkatárs és főmunkatárs. 1968-ban lett az 
Élelmiszer-mikrobiológiai osztály vezetője, 
1972-től tizennégy éven keresztül töltötte be 
a kutatóintézet tudományos igazgatóhelyet-
tesi pozícióját. 1980–85 között az FAO/IAEA 
Nemzetközi Élelmiszer-besugárzás Techno-

lógiai Létesítmény igazgatója 
volt Hollandiában. 1986-ban 
a Kertészeti és Élelmiszeripa-
ri Egyetem Állatitermék 
Technológiai Tanszékének 
lett a vezetője egyetemi tanári 
beosztásban. 1986 és 1993 
között vezette az egyetem 
Élelmiszer-technológiai Inté-
zetét. Kari és egyetemi veze-
tői feladatokat is magára vál-
lalt. 1988 és 1993 között az 
Élelmiszeripari Kar dékán-
helyettese, ezt követően 1996-
ig az egyetem rektorhelyettese 

volt. Aktív közremű ködője volt az Élel-
miszertudományi mérnöki PhD-program 
kidolgozásának, amelynek 1993–2003 között 
vezetője is volt. 2003-ban lett professor eme-
ritus az Élelmiszertudomá nyi Karon, ahol az 
utolsó pillanatig aktív oktatómunkát végzett.

 Tudományos fokozatait tekintve 1968-
ban lett a kémiai tudományok kandidátusa, 
1978-ban védte meg az akadémiai doktori 
értekezését, 1990-ben választották meg a Ma-
gyar Tudományos Akadémia levelező tagjá-
vá, és 2001-ben lett az MTA rendes tagja. Fő 
kutatási területe az élelmiszer-biztonság, az 
élelmiszer-tartósítás mikrobiológiája, kémiá-
ja és technológiája volt. Elévülhetetlen szak-
mai érdemeket szerzett a sugárzásos és a 
kombinált tartósítási eljárások terén.

Nagy szerepe volt az MTA Élelmiszertu-
dományi Komplex Bizottság működésében, 
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amelyet Holló Jánostól vett át, majd vezetett 
2008-ig, valamint az Acta Alimentaria folyó-
irat főszerkesztőjeként is meghatározó egyé-
nisége volt a magyar élelmiszer-tudománynak.

Farkas József távozása hatalmas űrt hagy 
maga mögött. Pótolhatatlan lesz az a több 
mint ötvenéves élelmiszer-tudományi kuta-
tómunka során gyűjtött tapasztalat, melyet 
mindig nagy precizitással, elhivatottsággal és 

szakmai alázattal igyekezett a fiatalabb gene-
rációnak átadni. Hiányozni fognak jóindu-
latú, csendes szavai, segítő útmutatásai, bará-
ti tanácsai. Távozásával világszerte elismert 
tudóst, tanárt veszített el az élemiszer-tudo-
mány.

Halász Anna 
az MTA doktora 

az MTA Élelmiszer-tudományi Bizottságának elnöke

Jermy Tibort a magyar nö-
vényvédelmi és a modern kí-
sérletes entomológia megte-
remtője ként tiszteljük. A bio-
lógiai védekezés, valamint a 
növényevő rovarok és gazda-
növényeik ma gatartási, öko-
lógiai és evolúciós kapcsolatá-
nak területén is kimagasló 
eredményeket ért el.

1917. január 31-én született 
Lőcsén. A Páz mány Péter Tu-
dományegyetemen biológia-
kémia szakot végzett. Nagy 
hatással volt rá az Állattani 
Tanszék nemzetközi hírű professzora, Dudich 
Endre. Mint kiemelkedő képességű diák az 
Eötvös Collegium tagja lett. A Sorbonne-on 
esedékes továbbtanulását a második világhá-
ború kitörése akadályozta meg. A szovjet 
hadifogságból 1947-ben tért haza. 1949-ben 
kezdett zoológusként dolgozni a Növényvé-
delmi Kutatóintézet (NKI) Állattani Osztá-
lyán. Ettől kezdve kutatói fej lődése és pályája 
töretlen és sikerekben gazdag volt. Kiváló 
felkészültségét, szellemi képességeit, nyelvis-
meretét (öt világnyelv és további ak részbeni 
ismerete) nagyra becsülték. Az intézet a Föld-
művelésügyi Minisztérium fő hatósága alatt 
tevékenykedett, emiatt a gyakorlat felől fo-
lyamatosan érkező igényeknek kellett megfe-
lelnie, ami az alapkutatásokra csak kis mér-
tékben alkalmas légkört teremtett. Megválto-
zott a helyzet, amikor 1958-ban megnyílt a 
Keszthelyen alapított és az NKI-hoz tartozó 
laboratórium, melynek feladata a burgonya-
bogár elleni védekezés kidolgozása volt. Ez 
az intézmény húsz éven át adott ott hont egy 
kiváló kutatógárdának, többek között Sárin-
ger Gyula akadémikusnak. A bur  gonyabogá-
ron végzett vizs gálatok alapozták meg Jermy 

Tibor hírnevét, és adtak ala-
pot a további kutatásokhoz, 
nemzetközi elismertséghez. 
Itt alkalma nyílt olyan vizsgá-
latokra, amelyek a növényevő 
rovarok és táp növényeik sok-
rétű kapcsolatát tekintve 
ma gasabb szintű általánosítá-
sokat, elméletek kidolgozását 
engedték meg az évek során. 
A burgonyabo gárral végzett 
kísérletek eredményei 1955-
ben jelentek meg a Sáringer 
Gyulá val kö zösen írt, A burgo
nyabogár c. monográfiában. 

Jermy Tibor ma is modernnek bizonyu-
ló írásaival olyan ökológiai kérdések tisztázásá-
hoz is hozzájárult, mint a biológiai egyensúly, 
a termelésbiológia és a közösségek energetikai 
folyamatai. A növényvédelem korszerű mód-
szereinek (genetikai védekezés, természetes 
ellenségek) kutatása mellett, elsősorban a 
nö vényevő rovarok és tápnövényeik kapcsola-
ta érdekelte. Ennek a kapcsolatnak magatar-
tási és evolúciós aspektusai nyertek összefog-
lalást 1974-ben megvédett, A növényevő rova
rok táplálékspecializációjának etológiája című 
értekezésében, amellyel elnyerte a biológiai 
tudományok doktora címet.

Nemzetközi publikációs tevékenysége is 
főként a táplálékválasztást befolyásoló ténye-
zőkre összpontosult. Egyike volt ezeknek az 
ún. indukált preferencia kimutatása, egy má-
sik a táplálkozást gátló anyagokra kiváltható 
habituáció. A növényevő rovar és tápnövénye 
evolúciós kapcsolata már az 1970-es évek 
elejétől foglalkoztatta. Az akkoriban uralko-
dóvá váló koevolúciós nézet ellenében, amely 
a rovarokat jelölte meg a virágos növények 
evolúciója hajtóerejének azok szelekciós nyo-
mása miatt, kidolgozta a követő evolúció el-

JERMY TIBOR 
1917–2014


