
Állatorvosdoktor, bakteriológus, a járványtani tanszék egyetemi docense, a lep-
tospirosis, a tularemia, a listeriosis és a sertésorbánc nemzetközileg elismert
kutatója.

Kemenes Ferenc 1920-ban, Budapesten született. Állatorvosi tanulmányait
1938-ban kezdte meg; megélhetésének biztosítására dolgoznia is kellett. Állat-
orvosi diplomájának megszerzése után 1949-tôl a járványtani tanszéken dolgo-
zott elôször tanársegédi, majd hosszú éveken át adjunktusi beosztásban, végül
docensként, egészen nyugdíjba vonulásáig (1980). 1976-ban rövid ideig a jár-
ványtani tanszék vezetôje volt. A tanszéken kezdettôl fogva bakteriológiával
foglalkozott, azt kutatta és oktatta.

Az 1950-es évektôl kezdôdôen elsôként foglalkozott a hazai leptospirosisok
kutatásával, a kórokozók kitenyésztésével, biológiai tulajdonságaik megismerésé-
vel, az általuk okozott betegségek megelôzésével. A célja e betegségektôl mentes
állatállományok kialakítása volt. A szarvasmarha, a ló, a sertés, a juh és a kutya
leptospirosisa mellett a fertôzés közvetítésében szerepet játszó apró rágcsálók lep-
tospira-fertôzöttségét is felderítette. Az állománydiagnosztika céljára kidolgozta
az ún. makroagglutinációs és komplementumkötési próbákat. Szerepe volt a lep-
tospirosis elleni védôanyagok kifejlesztésében és gyakorlati felhasználásában is.169

DR. KEMENES FERENC
1920–1989

1-203 Biographia  2007.12.04  08:58  Page 169



A tularemia járványtanára, patomechanizmusára és terjedésére vonatkozó
ismereteinket gyarapította. Rámutatott a baktérium cirkulálására a mezei nyúl,
a rágcsálók és a vadmadarak között, s taglalta a sokféle terjedési mód, behato-
lási kapu lehetôségét. Eredményei az emberi fertôzôdés megelôzésének lehetô-
ségeit is feltárták.

A juh listeriosisának vizsgálata során hatékony izolálási módszereket dolgo-
zott ki, eltérô antigénszerkezetû törzseket mutatott ki hazánkban. Tanulmányoz-
ta a sertésorbánc-baktérium elterjedtségét a háziállatok és az állatkerti állatok
populációiban. Utóbbiakban addig ismeretlen szerotípusokat mutatott ki.

Kutatói egyéniségét a széles körû érdeklôdés, a nyitottság és a szakmaközi
együttmûködési igény jellemezte. Napi látogatója volt az Országos Állategész-
ségügyi Intézet különbözô osztályainak. Rendszeresen vizsgálta a rutindiag-
nosztikai vizsgálatra beérkezett anyagokat, bôvítve kapcsolatát a gyakorlattal;
tanulva tanított.

Több mint 230 tudományos közleménye jelent meg, egyharmada idegen
nyelven. Számos hazai és nemzetközi kongresszuson tartott elôadásokat. 1951
óta alapító, több cikluson át vezetôségi tagja volt a Magyar Mikrobiológiai Tár-
saságnak. Tagja volt az Egészségügyi Világszervezet leptospira és listeria albi-
zottságának. 

Kitûnô oktató, kiváló elôadó volt. Szeretett rajzolni, és ezt elôadásain és cik-
keiben is felhasználta. Hosszú éveken át oktatta a bakteriológiát, szívesen fog-
lalkozott a diákkörös hallgatókkal. Szenvedélyesen szerette tanítványait. Akik
gyakorlati csoportjában lehettek, egy életen át nem felejtették el, milyen elra-
gadtatással, szeretettel, kedves történetekkel fûszerezve adta át tudását.

Két alkalommal kapta meg a Mezôgazdaság Kiváló Dolgozója kitüntetést,
1986-ban kiemelkedô tudományos munkásságát a Manninger Rezsô-emlék-
éremmel jutalmazták.

1989. december 22-én hunyt el Budapesten, rövid szenvedés után. A Farkas-
réti temetôben búcsúztatták 1990. január 9-én.
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