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Megemlékezés

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-
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méletét. Erről 1984-ben már nemzetközi fo-
lyóiratban is publikált. Gazdag adatkészlettel, 
több közleményben támasztotta alá azt a 
hipotézist, mely szerint a növényevő rovarok 
pusztán követték a szárazföldi virágos növé-
nyek egyéb okból történő diverzifikációját, de 
maguk nem váltották ki. Egy korábbi kifejté-
se ennek az MTA rendes tagjaként elmondott 
székfoglaló, a Gondolatok a koevolúcióról. 
Öko lógiai és evolúciós nézeteinek legjobb 
összefoglalója társszerzőkkel írott könyve, 
amely 1998-ban jelent meg Londonban.

1969-től, az NKI igazgatójaként, új kísér-
letes rovartani kutatásokat indított el fiatal 
munkatársak bevonásával, a növényvédelmi 
alkalmazás igényével. Ezek témái a rovarok 
ivari kommunikációját szabályozó feromonok 
és az egyedfejlődést befolyásoló hormonok 
területei voltak. Az óriási méretű, homogén 
növénykultúrákkal végzett mezőgazdasági 
tö megtermelés új növényvédelmi igényeket 
jelentett. Ezeket a célokat szolgálták az általa 
kezdeményezett ún. agroökoszisztéma-kutatá-
sok, amelyek két fontos növényfajon (kukori-
ca és alma) a kártevő rovarok populációdina-
mikáját és trofikus kapcsolatait vizsgálták. Az 
új kutatási irányok a kezdeményezésére épült 
és 1973-ban megnyílt Julianna-majori intézet-
részlegben kaptak otthont. Az alapkutatások-
hoz szükséges légkör jelentősen javult, amikor 
az NKI az MTA felügyelete alá került.

Az MTA Biológiai Osztályának elnökhe-
lyettese, majd 1987–1990 között annak elnö-
ke volt. Számtalan bizottság és társaság elnö-
kének funkcióját töltötte be. Tudományszer-
vezőként törekedett a kutatók adminisztrá-
ciós terhének csökkentésére, a kutatói gárda 
fiatalítására, a nemzetközi kapcsolatok kiszé-
lesítésére és a hasznos külföldi tapasztalatok 
alkalmazására.

Ford-ösztöndíjas volt 1966-ban, és az ame-
rikai mezőgazdasági minisztérium (USDA) 
meghívott kutatója 1978-ban. Tiszteleti tagja 
lett a British Ecological Societynek és tagja az 
American Philosophical Societynek. Hazai 
elismerésekként az Akadémiai Aranyérmet, 
a Munka Érdemrend Arany Fokozatát, a 
meg osztott Állami Díjat és a Pannon Mező-
gazdasági Egyedem díszdoktori címét vehet-
te át. 

Munkássága és emberi nagysága örök 
érték marad kollégái és a magyar tudomány 
számára.

Szentesi Árpád
ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék

Tóth Miklós
MTA Agrártudományi Kutatóközpont 

Növényvédelmi Intézet Alkalmazott Kémiai 
Ökológiai Osztály

Samu Ferenc felvétele
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MIÉRT EMELI A KÖVÉRSÉG 
A VÉRNYOMÁST? 

Régóta ismert, hogy az elhízás hozzájárul a 
magas vérnyomás kialakulásához, de a jelen-
ség magyarázata ismeretlen volt. Ausztrál 
(Monash University) és brit (Cambridge Uni-
versity) kutatók szerint a zsírszövet által ter-
melt leptin nevű hormon a ludas. 

A leptin a zsírsejtekből a vérkeringésbe 
kerül, és az agyba jutva mind az energiaháztar-
tás szabályozásában, mind az éhségérzet ki-
alakításában részt vesz. A leptint ezért a jólla-
kottság hormonjának is nevezik. 

A brit kutatók kimutatták, hogy azoknál 
a kövér embereknél, akiknél a leptin nem 
képes hatását az agyban kifejteni, nem alakul 
ki magas vérnyomás. A leptin-„deficites” vizs-
gálati személyek szervezetében egy genetikai 
rendellenesség miatt vagy maga a leptin nem 
termelődött, vagy az agyban azok a kötőhe-
lyek voltak hibásak, amelyekhez a hormon-
nak kapcsolódnia kell ahhoz, hogy hatását 
kifejtse. 

Az ausztrálok olyan genetikailag módosí-
tott egereket hoztak létre, amelyek az emberi-
hez hasonló rendellenességekkel rendelkeztek. 
Azt tapasztalták, hogy ezeknél az állatoknál 
– egészséges leptinrendszerrel rendelkező tár-
saikkal ellentétben – akkor sem emelkedett 
a vérnyomás, ha zsírban gazdag táplálékkal 

„felhizlalták” őket. 
A kutatók most azt vizsgálják, hogy a lep-

tin pontosan milyen molekuláris utakon vesz 

részt a vérnyomás emelésében, és természete-
sen abban bíznak, hogy új gyógyszercélpon-
tot találnak a fogyás segítésére, illetve az elhí-
zással összefüggő magas vérnyomás kezelésé-
re, megelőzésére. 

Simonds, Stephanie E. – Pryor, Jack T. – 
Ravussin, Eric et al.: Leptin Mediates the 
Increase in Blood Pressure Associated with 
Obesity. Cell. 159, 6, 1404–1416. • http://
www.cell.com/cell/pdfExtended/S0092-
8674(14)01430-5 

A KÖVÉRSÉG ÉS A RÁK 

Egy nemzetközi kutatás szerint a világon 
évente kb. ötszázezer elhízással összefüggő új 
daganatos megbetegedést diagnosztizálnak. 

A tanulmány készítői 184 országból szár-
mazó 2012-es adatok elemzésével azt állapí-
tották meg, hogy nőknél 345 000, fér fiaknál 
136 000 rákos megbetegedés hoz ható kapcso-
latba a kövérséggel. Kétharmad részük Észak-
Amerikában, illetve Európában fordult elő, 
míg a Szaharától délre fekvő afri kai országok-
ban összesen 7300 megbetegedést regisztráltak.   

A nőknél a súlytöbblettel összefüggésbe 
hozható daganatos betegségek háromnegyed 
része posztmenopauzális emlőrák, méhtest-, 
illetve vastagbélrák; a férfiaknál kétharmad 
részben vastagbél-, illetve vesetumorról van szó. 

Miközben a cikk a rákprevenció szempont-
jából is figyelmeztet az elhízás elleni küzdelem 
fontosságára, nem hallgatja el azt a tényt, 


