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tak bármelyikén képes magas szintû tudo-
mányos elõadásokat tartani.

Tudományos érdeklõdésének alakulásá-
ban alapvetõ volt a Pavlov Intézetben K. M.
Bikov professzor mellett aspiránsként eltöl-
tött három év, hiszen itt mélyült el a zsigeri
információ-feldolgozás iránti érdeklõdése.
Ezzel a klinikai és tudományos szempontból
egyaránt fontos témával világszerte aránylag
kevesen foglalkoznak, mivel kísérletileg ne-
hezen megközelíthetõ, a nyert információ
kiértékelése sokszor jóval bonyolultabb,
mint a magatartás más vonatkozásainak
elemzése. Széleskörû érdeklõdését
bizonyítja, hogy a technikai lehetõségek
megteremtésével rövid idõvel az Orvos-
egyetemi  laboratórium felállítása után kor-
szerû elektrofiziológiai kísérleteket is végez-
hettünk; ismereteinket a modern nyugati
módszerekkel is kiegészíthettük. Ádám
György francia, angol és amerikai kapcsola-
tai, rövidebb-hosszabb tanulmányútjai bizto-
sították számára és munkatársai részére an-
nak a különbözõ tudományos irányzatokat
szintetizáló koncepciónak a kialakulását, ami
jelen kötet interjúiból is egyértelmûen tükrö-
zõdik. Az érdeklõdés középpontjába az em-
lékezés, a tanulás, a tudat kerül, persze e
kérdésekrõl nem lehet beszélni a tudattalan
vagy a tudati határállapotok érintése nélkül.

E kérdések viszont nem csak a tudósokat
érdeklik, hanem vonzzák a sarlatánok áltudo-
mányos érdeklõdését is. Ez adja a kötet har-
madik részének témáját: azok az interjúk,
amelyek „az emberi elme fonákját” mutatják
be. Tagadhatatlan, amit Ádám akadémikus
hangsúlyoz, hogy az áltudás kiirthatatlanul
együtt terjed a valódi ismeretekkel, sõt gyak-
ran gyorsabban és szilárdabban rögzül az
érdeklõdõ átlagember fejében, mint a valódi
tudományos eredmény. Alapvetõ e téren a
média szerepe, sajnos azonban a fárasztó,
rendszerint monoton tudományos munka a
– fõként laikus – nézõ és olvasó számára ke-
vésbé vonzó, kevésbé érdekes, mint az áltu-
dományos csalók, csodadoktorok rendsze-
rint varázslatos, sziporkázó „felfedezései”.

„Csüggedt sodródás az árral? vagy átgon-
doltan cselekvés?” Mit kellene tenni? Ho-
gyan? Nehéz kérdések, amelyekre, mint az
MTA Elnöki Informatikai Bizottságának tagja
Ádám professzorral együtt kerestük a választ.
„A tudás, a valódi ismeret hiányát azonnal
betölti az ál-tudás, a torz és káros hiedelem,
a megismerés terén nincs «légüres tér»! A
kommunikálni hivatott szakembereknek ezt
fel kell ismerniük!” (Okker Kft. Kiadó,
Budapest, 2002. 204 oldal )

Dr. Mészáros István
egyetemi tanár, az orvostudomány doktora
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Agrártermelés –
élelmiszerminõség –
élelmiszer-biztonság

Magyarország az ezredfordulón gyûjtõ-
névvel a Magyar Tudományos Akadémián
az elmúlt években végzett stratégiai kuta-
tások keretében, és a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával,
Kovács Ferenc akadémikus, programvezetõ
irányításával számos nagyjelentõségû tanul-
mány foglalta össze az agrártermelés és az
élelmiszergazdaság legfontosabb probléma-

köreit, különös tekintettel az EU - csatlakozás
igényeire. A program keretében készült ta-
nulmánykötetek közül itt három, az élelmi-
szer-biztonság témakörét illetõ kiadványra
szeretném felhívni a figyelmet. A termék-
lánc-szemlélet fontosságát az adja, hogy az
élelmiszerbiztonságot veszélyeztetõ vegyi
és biológiai-mikrobiológiai tényezõk nagy-
mértékben függvényei a környezetterhe-
lésnek.

A Penészgombák – mikotoxinok a táp-
lálékláncban címû kötetben a programve-
zetõ szerkesztõ (Kovács Ferenc) bevezetõ-
jében a számos penészgomba által termelt
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Könyvszemle

mérgezõ anyagnak – a mikotoxinoknak – a
táplálékláncot károsító hatásait tekinti át,
kitérve mind a növénytermesztésben, mind
az állattenyésztésben okozott károkra és az
élelmezés-egészségügyi vonatkozásokra.
Bata Árpád foglalja össze a hazailag legfon-
tosabb mikotoxinok meghatározásának
analitikai módszereit. Külön résztanulmány
(Barna-Vetró Ildikó és Solti László) foglal-
kozik a mikotoxinok mérésére alkalmas en-
zim-immunanalitikai módszerekkel. A kö-
vetkezõ négy fejezetben a hazai állatte-
nyésztésben is óriási gazdasági veszteséget
okozó, gyakoribb fuzárium toxinok biológiai
és gazdasági hatásait elemzi számos hazai
specialista (Rafai Pál, Bata Árpád, Fazekas
Béla, Zomborszkyné Kovács Melinda). Ban-
czerowski Januszné a mikotoxinok ideg-
rendszert károsító hatásáról ad áttekintést. A
kukorica hibridek rezisztenciájával kapcso-
latos vizsgálatokat Bata Árpád és ifj. Kovács
Gábor foglalják össze. Nagyívû fejezet foglal-
kozik a búza kalászfuzáriumával szembeni
komplex védekezéssel (Mesterházy Ákos).

A kötet zárófejezetében Repa Imre és szá-
mos szerzõtársa (Romvári Róbert, Bajzik
Gábor, Bogner Péter, Petrási Zsolt, Zom-
borszkyné Kovács Melinda, Horn Péter) az
állattudomány területén alkalmazott ke-
resztmetszeti képalkotás módszereit: com-
puter tomográfos – CT) vizsgálat, ultrahang
képalkotó vizsgálati ejárás (UH), magmág-
neses rezonancia elven alapuló (MR) vizsgá-
latok – mutatják be, amelyek a mikotoxinok
okozta elváltozások korai felismerésében is
nagy jelentõségû, modern diagnosztikai
eljárások.

Az Agrártermelés – Élelmiszerminõség
– Népegészségügy címû kiadvány elsõ feje-
zetében Kovács Ferenc akadémikus az
agrártermelés és a környezet kapcsolatán
keresztül áttekintést ad a téma feldolgozásá-
nak szempontjairól, a környezetvédelem és
az életminõség összefüggéseirõl, továbbá –
az Egyesült Államok példáján illusztrálva – a
fenntartható fejlõdés nemzetközi problema-
tikájáról. Nagyszámú szerzõtársa a további
fejezetekben a talajvédelem fontosságát, a
talajt érõ gyakoribb vegyi szennyezõdése-
ket, azoknak az egészségre gyakorolt hatá-
sait és az ilyen környezetterhelés magyaror-
szági helyzetét, a penészgomba és miko-
toxin-szennyezõdés élelmezés-egészség-
ügyi vonatkozásait taglalják. Ismertetik a
nem nélkülözhetõ kémiai növényvédelem
helyes alkalmazásával és az élelmiszer-biz-
tonsági szempontokat figyelembe vevõ ál-
lattartással és takarmányozással kapcsolatos
ajánlásokat. Az állattartás EU-konform kör-
nyezetvédelmi szabályozásának tudomá-
nyos elõkészítése (Dohy János, Wittmann
Mihály), a zoonózisok elleni védekezés (Mi-
kola István, Nagy Attila), valamint a zoonó-
zisok környezetszennyezõ szerepe és csök-
kentésüknek lehetõségei (Nagy Attila, Miko-
la István, Nagy Béla) különös jelentõségû
feladatokat taglalnak. Rövid, csupán utalás
jellegû fejezetek foglalkoznak a modern bio-
technológia alkalmazásainak környezetvé-
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delmi lehetõségeivel (Balázs Ervin), a mezõ-
gazdasági vízgazdálkodás környezetvédel-
mi kérdéseivel (Cselõtei László) és az erdõk,
erdõsítések környezetvédelmi szerepével
(Solymosi Rezsõ).

A harmadik kötet az Élelmiszer-bizton-
ság az EU-szabályozás függvényében cím-
mel jelent meg. Jól tükrözi, hogy az élelmi-
szer-biztonság milyen kiemelt jelentõségû
az EU-csatlakozásban, az élelmiszerek nem-
zetközi forgalmában, az életminõség javítá-
sában valamint a hazai népegészségügyi
programban. Az utóbbi programra tekintettel
mutatja be a kötet elsõ fejezete (Nagy Attila,
Rodler Imre és Zajkás Gábor munkája) az
egészséges táplálkozás követelményeit és
azok oktatási, ismeretterjesztési, élelmiszer-
termelési és szocio-ökonómiai vonzatait. Eb-
ben a fejezetben kapunk áttekintést az étel-
fertõzések, ételmérgezések mikrobiológiai
okozóiról, az élelmiszer-fogyasztót veszé-
lyeztetõ természetes eredetû toxikus anya-
gokról, a környezeti szennyezõkrõl, az élel-
miszerekbe a növényvédelemmel és az ál-
latgyógyászattal összefüggésben bekerül-
hetõ szermaradványokról és az élelmiszer
technológiák használatához kapcsolódó
szennyezõ anyagokról. A szerzõk megfogal-
mazzák az élelmiszer-szabályozás és -ellen-
õrzés szerepét az élelmiszer-biztonságban,
valamint az Országos Élelmiszer-biztonsági
Hivatal feladatait. A második fejezet (Bíró
Géza) a tápláléklánc teljes vertikumát követ-
ve vázolja a takarmányozás, a növényegész-
ségügy, az állategészségügy, az élelmiszer-
ipar, élelmiszer-kereskedelem, a vendéglá-
tás, a közétkeztetés és a magánháztartások
élelmiszer-biztonsági kérdéseit. A harmadik
rész (Molnár Zoltán és Szigeti Sándor) az
állategészségügyi szolgálat munkáját az élel-
miszer-biztonság szempontjából elemzi. A
továbbiakban a kötet nemzetközi és hazai
áttekintést nyújt a sertéshústermelésben al-
kalmazott élelmiszer-biztonsági rendsze-
rekrõl (Rafai Pál). A baktériumok okozta étel-

fertõzési statisztikákban elsõ helyen álló sal-
monellosisokra tekintettel, indokoltan nagy
teret szentel a kötet ennek a problémakör-
nek (Herpay Laura és Bíró Géza). A gyakori-
sági adatok világosan mutatják a S. enteriti-
dis hazai és nemzetközi elõretörését és elter-
jedtségét, s azt, hogy e betegség döntõen
baromfi és tojás eredetû élelmiszerfertõzés.
Bemutatják az EU-ban 1992-ben megjelent
zoonózis rendeletben kitûzött szalmonella-
gyérítési célokat, a fõ szabályozási pontokat
és a gyérítés gyakorlatát egyes európai
országokban. Áttekintést adnak a védekezés
hazai helyzetérõl is. Szabó Mária részletesen
elemzi a humán salmonellosisok hazai statisz-
tikáját, az ételfertõzések megszaporodásá-
nak okait és a megelõzés lehetõségeit; míg
Szita Géza a veszélyelemzésre és kockázat-
becslésre tekintettel összefoglalja a sertés-
és a szarvasmarhavágásnál, valamint a barom-
fi-feldolgozásnál javasolt mintavételi helye-
ket és szakmailag indokolt vizsgálatokat. Sas
Barnabás az élelmiszerek kémiai szennye-
zettségének vizsgálatát tekinti át, kitérve a
vonatkozó jogszabályokra, a mintavétel
rendszerére, a vizsgálati rend szabályozá-
sának szükségességére, és az országos moni-
toringvizsgálati terv végrehajtásának szer-
vezetére. A kötet társszerkesztõje, Bíró Géza,
zárófejezetben foglalja össze az EU Európai
Bizottsága Élelmiszerbiztonsági Fehér-
könyvében megfogalmazott célkitûzéseket,
az EU-csatlakozásra is tekintettel lévõ ma-
gyarországi élelmiszer-biztonsági stratégia
kidolgozásának a szükségességét és az erre
való felkészülés tennivalóit.

Az itt ismertetett kiadványokból, látszó-
lagos heterogenitásuk ellenére is nyilvánvaló,
hogy az élelmiszer-biztonság, életminõsé-
günk egyik meghatározója szempontjából
az ismeretek és információk alapvetõ fontos-
ságúak. Erre a megállapításra jutott az 1997-
ben létrehozott hazai Élelmiszer-biztonsági
Tanácsadó Testület a Magyarország élelmi-
szer-biztonsági helyzete az ezredfordulón


