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Környezetünket tisztító növények
Beszélgetés Simon Lászlóval, megyénk új akadémiai doktorával

talajvizet, felszíni vizet, ipari szennyvizet. A kifejezés előtagja a görög fi to (növény) 
szóból ered. A remediáció kifejezés a szennyezett terület megjavítását, helyreho-
zatalát, „meggyógyítását” jelenti a latin remedium (orvosság, orvoslás) kifejezés 
alapján. Ezt a szakkifejezést használjuk arra a tevékenységre, amikor a környezetet 
szennyező vegyi anyagok koncentrációját olyan kis értékre csökkentjük, melynek 
biológiai kockázata már elfogadható.

– Napjainkban azért időszerű ez a téma, mert az elmúlt évszázadban nagy 
mennyiségben kerültek a környezetbe – elsősorban a talajokba és a felszíni, fel-
szín alatti vizekbe – különféle szennyezőanyagok, amelyek közül a nehézfémek, 
a radioaktív anyagok, a szervetlen makroszennyezők (pl. nitrátok), a kőolaj és 
kőolajszármazékok, a szerves mikroszennyezők (pl. dioxinok), és a növényvédő 
szerek a legismertebbek, legjelentősebbek, egyben a legveszélyesebbek is. Az Eu-
rópai Unió területének több mint 16 százaléka szennyezett valamilyen formában. 
Az ipari övezetekben, a nagyvárosokban, az illegális hulladéklerakók és az utak 
mentén érintett helyek száma megközelíti a másfél milliót. Mivel ezek az anyagok 
az élőlények – ezen belül elsősorban a táplálkozási lánc csúcsán elhelyezkedő 
ember – egészségét veszélyeztetik, a fejlett országokban kármentesítési programo-
kat indítottak, hogy a szennyezőanyagokat eltávolítsák a környezetből. Általános 

interjú

Újabb akadémiai doktora van megyénknek: Simon 
László, a Nyíregyházi Főiskola Tájgazdálkodási és 
Vidékfejlesztési Tanszékének vezetője decemberben 
vehette át a tudományos címet a Magyar Tudományos 
Akadémián. Doktori dolgozatának címe: „Toxikus ele-
mek akkumulációja, fi toindikációja és fi toremediációja 
a talaj-növény rendszerben”. A disszertáció – mint 
a hasonló dolgozatok általában – a nem szakember 
számára nehezen érthető szakszöveg, ezért annak 
„lefordítására”, bemutatására kértük a szerzőt.

– Miért fontos napjainkban ez a téma?

– A fi toremediáció lényege, hogy magasabb rendű 
növények és a velük társult mikrobák segítségével 
tisztítjuk meg kémiai szennyező anyagoktól a talajt, 
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probléma azonban, hogy a talajtisztítás célját szolgáló legtöbb fi zikai, fi zikai-kémiai 
vagy kémiai jellegű technológia (pl. a talaj égetése, mosása, szellőztetése, elekt-
rokémiai kezelése) nem csak rendkívül drága, hanem sok esetben másodlagos 
szennyeződést is okozhat, illetve a talaj végleges elpusztulásához vezethet. Ennek 
is köszönhető, hogy rendkívül gyorsan fejlődnek a biológiai talaj- és víztisztítási 
módszerek, amelyeket a társadalom is jobban elfogad. Ezek kutatása az elmúlt 
10–15 évben került előtérbe. A 70-es évek végén, 80-as évek elején amerikai ku-
tatók vetették fel először azt a gondolatot, hogy a szennyezőanyagokat magasabb 
rendű növényekkel el lehetne távolítani a környezetből, illetve azokat növényekkel 
ártalmatlan molekulákká lehetne lebontani.

– Az új eljárással ön hol került kapcsolatba?
– Az Egyesült Államokban. Korábban is a mikroelemekkel foglalkoztam, dr. Pais 

István professzor úr témavezetésével azt vizsgáltam, hogy a titán, a gallium illetve 
a cirkónium hogyan serkenti a növények életfolyamatait – erről írtam a kandi-
dátusi disszertációmat. A cink, a réz vagy éppen a mangán kis mennyiségben a 
növények számára létfontosságú, esszenciális mikroelem, viszont ha a kelleténél 
több fém épül be a növényekbe, az már káros. A kérdés az volt: mit lehet ilyen 
esetben tenni? A téma további vizsgálatára egy posztdoktori program keretében 
került sor, amelynek felét, hat hónapot a Széchenyi István Ösztöndíj Alapítvány 
támogatásával Amerikában, Georgia szövetségi állam egyetemén, Athens-ben 
tölthettem 1992 nyarától. Ez egy hatalmas intézmény, 35 ezer diákkal, több ezer 
oktatóval, kutatóval. Az egyetemváros után a második hat hónapra egy ökológiai 
laboratóriumba kerültem Dél-Karolinába, ahol egy környezetvédelemmel foglalkozó 
kutatócsoportban ismerkedtem meg Domy Adriano professzorral, aki a témavezetőm 
lett. Ő hívta fel a fi gyelmem a fi toremediációra, amelynek kutatása és széleskörű 
elterjesztése a következő évtizedek kiemelkedően fontos feladata lesz. Örömmel 
váltottam át erre a témára, annál is inkább, mert alapjaiban kapcsolódott korábbi 
kutatásaimhoz, csak éppen más oldalról közelítette meg a lényeget. A professzor 
úrral változatlanul kapcsolatban vagyok; rendszeresen találkozunk konferenciákon 
és tavaly előadást is tartott itt, a főiskolán.

– Az érthető, hogy nem jó, ha a kelleténél több ólom, higany, kadmium, szelén 
kerül az emberi szervezetbe, de miként kerülnek oda akaratunk ellenére?

– Jobbára észrevétlenül. A kilencvenes évek derekán egyik kutatásom keretében 
azt vizsgáltam, hogy Nyíregyháza egyes forgalmas útjai mentén a talaj mennyi ólmot 
tartalmaz a felső tíz centiméterében. A Rákóczi utcai főiskolai épület közelében – egy 
forgalomtól távol eső sportpálya mellett – kilogrammonként 10 milligrammot, tehát 
nagyjából a háttérértéknek megfelelő mennyiséget tartalmazott, viszont legnagyobb 
megdöbbenésemre a Széna téren (a körút és az üzemanyagtöltő-állomás környékén) 
kilogrammonként 607 milligrammot, azaz a háttérértéknek több, mint hatvanszo-
rosát. Erre alapvetően az ottani nagyobb forgalom, és a forgalomirányító lámpa 
lehet a magyarázat, amely előtt gyakran percekig állnak járó motorral a járművek. 
Hozzátenném: azóta nyilván javult a helyzet, mivel 1999 tavaszától ólmozatlan 
benzint árusítanak, de megnyugvásra ok nincs, mert az évek során lerakódott 
nehézfémek nem bomlanak le. Tehát ott vannak a talajban, még rosszabb, ha le-
mosódnak. Az itteni talajok nagyon porosak, a por pedig lebeg a levegőben – és az 
emberek beszívják. Ettől kezdve az emberi szervezetben kezd felhalmozódni a káros 
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anyag, anélkül, hogy észrevennénk. Évek múltával azonban elkezdenek romlani 
a fogaink, mert az ólom beépül a csontokba és a fogakba, és az azokat felépítő 
kalciumot kinyomja a kötéshelyekről. Ezzel is magyarázható, hogy a gazdagabb 
nyugat-európai országokban élők fogai jobbak, mint a mi régiónkban élőnké, mert 
ott hamarabb kiiktatták az ólmozott benzint, mint nálunk. A nehézfémek mérgező 
sajátosságai miatt az ezredforduló előtt a talajba, vagy a szervezetbe került ilyen 
anyagok évtizedek múlva is „kísértenek” majd.

– Kis kitérővel egy másik, szintén gyakori nehézfémet is megemlítenék, amiről 
az emberek keveset tudnak. Minden szál cigarettával kb. 15 mikrogramm kad-
mium kerül a szervezetbe, és épül be például a vesébe, a májba, a csontokba. 
A kadmium felezési ideje 30 év, tehát a húsz éves korban elszívott cigarettából 
ötven évesen a szervezetben még mindig benn van kb. 7 mikrogramm. Az évek 
során ez egymásra rakódik, s egy határértéken felül kifejezetten károssá válik: sok 
rákos megbetegedésnek ez az egyik oka – természetesen sok más tényező mellett. 
Tenyészedényes kísérletben bizonyítottam, hogy a talaj-növény rendszerben igen 
mozgékony kadmium nagyon gyorsan és viszonylag nagy mennyiségben kerül be 
a napraforgó virágkezdeményébe. Mivel a hazai, megyei lakosság előszeretettel 
fogyaszt napraforgómagot, nem zárható ki az, hogy egy szennyezett talajból ez a 
veszélyes fém átkerül a szervezetünkbe. Meglepetést okozott később számomra, 
hogy mennyien fi gyeltek fel erre az eredményemre külföldön és idehaza, még az 
argentin mezőgazdasági minisztérium is kért különlenyomatot ebből az Egyesült 
Államokban megjelent, legtöbbet idézett cikkemből. A témaválasztás helyességét 
egy újfehértói vállalkozó is igazolta, aki arra panaszkodva kért szakmai segítséget, 
hogy az általa megtermelt napraforgómagot nem veszik át külföldön annak nagy 
kadmiumtartalma miatt. Végül közösen arra a következtetésre jutottunk, hogy a 
talajba kijutatott foszfátműtrágyából kerülhetett át a kadmium a napraforgóba, 
erre kell különösen nagy fi gyelmet fordítania. Sajnos a legtöbb foszfátműtrágya 
tartalmaz szennyeződésként több-kevesebb kadmiumot, mely a mi savanyú kémha-
tású talajainkból ezek szerint könnyen átkerülhet a napraforgómagba. Tehát elemi 
érdekünk, hogy a nehézfémek természetéről minél többet megtudjunk – ennek egy 
speciális részterületén dolgozom én is.

– Kézenfekvő megkérdeznem, hogy végül is mit lehet tenni életünk alkalmasint kel-
lemetlen társaival, miként lehet megszabadulni tőlük, mi a „méregtelenítés” módja?

– Én a talajok növények segítségével történő megtisztítását tanulmányozom. 
Szerencsém volt, mert együtt nőttem fel, mintegy belenőttem e tudományágba, 
hiszen a fi toremediáció mindössze húsz éves múltra tekint vissza, ehhez képest 
első eredményei meglepően biztatóak.

– Hogyan találják meg a sok közül azt a néhány növényt, amelyek éppen a ne-
hézfémeket „szeretik”?

– A természet ismerete nagyon fontos. Vannak növények, amelyek a szárazságot 
tűrik jól, mások éppen fordítva: életterük a víz. Tehát nekünk olyan növényeket 
kellett keresni, amelyek természetüknél fogva tűrik, mi több, vonzzák, felhalmoz-
zák magukban a nehézfémeket, és nem betegszenek meg tőlük. Ilyen növények 
elsősorban érclelőhelyek közelében, fémekben gazdag talajokon találhatóak és 
igen nagy mennyiségben képesek cinket, nikkelt, kadmiumot, mangánt, rezet és 
kobaltot felhalmozni föld feletti szerveikben. Ha egy növény hajtásában (tehát a föld 
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feletti részében) a fémtartalom meghaladja a kilogrammonként 1000 milligrammos 
értéket, hiperakkumulációról beszélünk. Az e célra alkalmas, ismert növényfajok 
száma meghaladja a négyszázat

– Vannak ilyenek a közvetlen közelünkben is? Az ön választása melyik növényre 
esett?

– A Kőszegi-hegységben is őshonos, a káposztafélék családjába tartozó osztrák 
tarsóka (Thlaspi goesingense) hajtásának egy kilogrammnyi szárazanyagában 
adott esetben akár több, mint 1000 milligramm nikkel található (míg a közönséges 
káposztáéban mindössze 1–5), így a tarsóka lett a további kutatásaim egyik teszt-
növénye, melyet itt Nyíregyházán, tenyészedényekben is fel tudtunk nevelni. 

– Mennyire volt ismert korábban ez a növény és a különleges tulajdonsága?
– A hiperakkumuláló növényeket már 1880 körül felfedezték, és szakszerűen 

le is írták Németországban. Mintegy száz évvel később Brooks professzor kezdett 
analizálni egy herbáriumot, azaz lepréselt növényeket, és akkor döbbent rá, hogy a 
tarsókában mennyi nikkel, cink, és egyéb fém van. Mindezeket a szakirodalomból 
tudtuk meg. És mindig van olyan kutató, akit foglalkoztatni kezd a dolog, s az adott 
kor színvonalán tovább lép. Én például, nemzetközi együttműködés keretében, 
a Bécsi Egyetem talajtani tanszékén találtam felkészült partnerre Walter Wenzel 
professzor személyében, akitől a tarsóka magvakat is kaptam.

– Tehát ezek szerint egyszerű a megoldás: a szennyezett területen elterjesztjük 
a tarsókát, amely magába „szívja” a talajban lévő nehézfémeket. Mi történik a 
„meghízott” tarsókával?

Tarsóka az élőhelyen és kísérlet közben a főiskolán
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– Természetesen folytatódik a technológia: begyűjtjük, ellenőrzött körülmények 
között, zárt rendszerben elégetjük (hogy mérgező gázok, gőzök se kerülhessenek a 
levegőbe), a hamuból pedig kémiai úton, például savas kioldással, visszanyerjük 
a fémeket.

– Nem túl drága mindez?

– Kétségtelen, nem olcsó eljárásról van szó. De feltehető a kérdés másképpen 
is: meddig hagyhatjuk, hogy a szennyezett talaj mérgezze környezetünket, velünk 
együtt? Tehát nyilván eljön az idő, amikor megéri e drága technológiát is alkalmaz-
ni, annál is inkább mert a ritka fémek, pl. a nikkel ára meredeken emelkedik.

– A megyében elrettentő példa az Elekterfém Szövetkezeté, amely a nyolcva-
nas évek végéig a nyíregyházi Vasgyár utcán, illetve Kállósemjénben működött. 
Korcsolyákat, csőbútorokat nikkeleztek, galvanizáltak, sok szép termék került ki a 
kisüzemből – a keletkezett galvániszap azonban máig mérgezi a környéket… Nem 
oldotta meg a gondot a Nyíregyházán végzett talajcsere, Kállósemjénben pedig még 
az ezredforduló után is bajlódtak a veszélyes melléktermék ártalmatlanításával. 
Ismeri ezt a történetet?

– A szövetkezet fénykorát nem ismerem, de az biztos, hogy az Elekterfém utó-
élete Nyíregyházán és Kállósemjénben a környezetvédelem állatorvosi lovának is 
tekinthető. Kezdjük a talajcserével. Azzal, hogy veszélyeshulladék-lerakóba vitték 
a nehézfémekkel szennyezett talajt, a megoldást csak elodázták. Részese voltam 
egy Vasgyár utcai mintavételnek a kilencvenes évek második felében, és megdöb-
bentünk, hogy a talaj tele van kadmiummal, krómmal, nikkellel. Egy debreceni 
kollégámmal lefúrtunk 3,5–4 méter mélyre, és még ott is megtaláltuk e fémeket, 
olyan mélyre lemosódtak. A tragikus az egészben, hogy akkor ott egy nyugdíjas 
házaspár élt, és bajlódott a problémával. Arról panaszkodtak, hogy a kiskertjük 
használhatatlan, meggybefőttjüket meg sem próbálják odaadni az unokájuknak, 
mert a helyi környezetvédelmi laboratóriumban a bevizsgálás során többféle ne-
hézfém egészségre káros koncentrációját mutatták ki benne. Kállósemjében, ahol 
szintén szikkasztották az üzemből kikerült galvániszapot, hasonló gonddal talál-
koztunk. Ott a szomszédos telekre a talajvíz hozta át a veszélyes fémeket, ahol az 
ott élő idős bácsi – találékonyan – nem gyümölcsöt, hanem rózsát termesztett.

– Mennyire épül be a megye gazdaságába az önök kutatása? Milyenek a kap-
csolataik a főiskolán kívül, például önkormányzatokkal, vállalkozásokkal? Felhívta 
már valaki önt, hogy hallott a kutatásaikról, és szakmai segítséget kért?

– Volt már erre példa, és azt remélem, hogy a jövőben még inkább lesz. A 
Nyírségvíz Rt. például több környezetkímélő technológiát alkalmaz. Velük már 
több, mint tíz évvel ezelőtt kapcsolatba kerültünk, kérésükre a szennyvíziszap-
komposztot vizsgáltuk. Ez a szennyvízkezelés mellékterméke. Egy trágyaszerű 
anyagról van szó, amelyet a termőtalajokba juttatnak ki, megfelelő ellenőrzés, 
engedélyeztetés után. Ismert viszont, hogy nehézfémek is feldúsulhatnak benne. 
A Nyírségvíz Rt. által támogatott szabadföldi kísérletünk során azt vizsgáltuk, ho-
gyan lehet ezt a komposztot biztonságosan kijuttatni a talajba, milyen adagokat 
célszerű használni, kerül-e nehézfém a kukoricaszemekbe, egyáltalán, a szenny-
víziszap-komposzt milyen hatással van a termésátlagra. A komposzt sok nitrogént, 
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foszfort tartalmazott, ezek nagyon fontos tápanyagok, tehát kifejezetten jó hatást 
gyakoroltak a termésre. A fémek közül a kukoricaszemekbe csupán a cink került 
be, ami a kevésbé veszélyes fémek közé tartozik, sőt – mint azt korábban említettem 
– cinkre kis mennyiségben a növényeknek szüksége is van. A nagyon veszélyes 
kadmium ez esetben szerencsére a gyökerekben maradt, tehát a gyökérzet ezt a 
mérgező fémet megfogta.

– Érdekes amit mond; az ember nem is gondolná, hogy a tíz-tizenöt évvel ezelőtt 
már ilyen kutatások voltak Nyíregyházán. De mi lett a gyökérzettel és a mérgező 
fémekkel?

– A fémek a kukorica esetében a gyökerekkel együtt a talajban maradtak. Ez egy 
kulcskérdés: a fi toremediáció során fontos ugyanis, hogy a nehézfémekből minél 
több a növények föld feletti, tehát könnyen betakarítható szerveibe kerüljön át. 
Amerikában például olyan vegyszerekkel öntözik a növényeket, amelyek a fémeket 
vízoldhatóvá, könnyebben felvehetővé alakítják. Így késztetik a növényeket arra, 
hogy minél több fémet „felpumpáljanak” a hajtásukba. Ilyen eredményeink már 
nekünk is vannak. Debreceni kollégámmal, dr. Prokisch Józseffel, az ő alapötlete 
nyomán, sikerült megmozdítanunk a krómot a talajban, ahová az általában erősen 
kötődik. Ez egy érdekes fém, ugyanis egyaránt gondot okoz, ha sok, vagy ha kevés 
van belőle a szervezetünkben. Táplálkozásunk általában krómhiányos, ezért is lehet 
a patikában és a drogériákban krómtartalmú szereket kapni. A pikolinsav – amely 
szerves molekula – olyannyira nélkülözhetetlen szervezetünk számára, hogy már 
az anyatejjel szívjuk magunkba. Az ugyanis kis mennyiségben tartalmazza, és a 
szervezetünk számára létfontosságú fémek felszívódását segíti elő. Életem egyik 
legnagyobb kutatási élménye volt, hogy egy pénteken megöntöztem a krómmal 
szennyezett talajon nevelt kísérleti növények talaját pikolinsavval , és amikor hétfőn 
bementem a laboratóriumba, a növények a sok felvett krómtól elpusztultak, mivel 
a króm mintegy lökésszerűen „felment” a hajtásokba. A pikolinsavhoz hasonló 
anyagokat már a közeljövőben iparszerűen fognak alkalmazni a fi toremediáció 
elősegítésére. Gyorsan fejlődő környezetvédelmi technológiáról tehát van szó, 
melynek üzemszerű alkalmazása napjainkban kezdődött. Az Egyesült Államokban 
és Európában már több fi toremediációra specializálódott cég alakult. Az idő dönti 
majd el, hogy a lehetséges technológiák közül melyik válik be a gyakorlatban, 
melyik alkalmazható széleskörűen. 

– Segít-e ebben, hogy az Európai Unió tagjai lettünk? Sikerül-e több támogatást 
nyerni és ezzel élénkíteni a kutatómunkát?

– A lehetőségek alapvetően változtak meg. Nem csak az anyagi helyzet javult 
a pályázatok révén, hanem kiteljesedett a kutatási együttműködés is. Új infor-
mációs és pénzügyi csatornák nyíltak meg. Úgy tűnik, az egyéni kutatások ideje 
kezd lejárni, a pályázatokon sokkal sikeresebben szerepelnek az olyan csapatok, 
amelyekben egyetemi kutatók és gyakorlati szakemberek is részt vesznek. Új ku-
tatási irányvonalak alakultak ki a közelmúltban, ilyen a megújuló energiaforrások 
kutatása. Köztudott, hogy az Európai Unióban és hazánkban is számottevően meg 
kell emelni a megújuló energiaforrások százalékos arányát. Nekünk, mezőgaz-
dasági szakembereknek ez többek között azt jelenti, hogy olyan növényeket kell 
termeszteni, amelyek rövid idő alatt nagyra nőnek, szaknyelven nagy biomasszát 
termelnek. Az egyik ilyen növényfaj az energiafűz, amelyet sokféle fűz közül vá-



96   Marik Sándor

– Ön a Nyíregyházi Főiskola oktatója, a Tájgazdálkodási és Vidékfejlesztési Tan-
szék, alapító tanszékvezetője. Kérjük, mutassa be röviden munkahelyét.

– Kicsit távolabbra kell visszatekintenünk, mert ugyan a mezőgazdasági főisko-
lai képzésnek negyven éves múltja van Nyíregyházán, de 1991-ben a klasszikus 
agrárszakot valójában újra kellett indítani. Az 1970-es végén ugyanis megszűnt 
a mezőgazdaságimérnök-képzés Nyíregyházán. A rendszerváltozás után ismét az 
alapoktól kellett kezdeni mindent. Egy személyes emlék ebből az időből: első kí-
sérleteimet egy garázsban készítettem elő, mert megfelelő laboratóriumunk ehhez 
egyszerűen nem volt. Az egész főiskolát érintő, jelentős fejlesztő munkára volt 
szükség ahhoz, hogy a mai, korszerű, új épületben dolgozhassunk. Nagy szerepe 
volt ebben az elnyert pályázatoknak, az elvégzett munkának pedig elismerése, hogy 
a hallgatók körében a környezetgazdálkodási szakirány az egyik legnépszerűbb. 
A szakról kikerülő agrármérnököknek tehát környezeti szemléletet adunk, mely 
birtokában eredményesen pályázhatnak az Európai Unió agrár-környezetgaz-
dálkodási programjaira, és a környezetvédelmet jobban szem előtt tartva végzik 
termelő munkájukat.

– Végül beszéljünk személyes életéről. Mikor, hogyan választotta élet- és mun-
kahelyének Nyíregyházát?

– Érsekújvárott – az akkori Csehszlovákiában – születtem 1963-ban. Ugyan-
ott tanultam a magyar tannyelvű gimnáziumban, majd szlovákul tanultam egy 

lasztottak ki. Én saját szakterületem szempontjából vizsgálom: hogyan veszi fel a 
talajban lévő nehézfémeket. Kutatómunkám első eredményei kedvezőek, éppen a 
biomassza-termelésre kiválasztott kosárfonó fűz az, amelyik a megvizsgált fűzfa-
fajok közül a legtöbb kadmiumot és cinket vette fel a szennyezett talajból. Tehát 
kettős eredményt lehet elérni vele: hulladékot eltüntetni (a szennyvíziszap-kom-
posztot kiválóan hasznosítják ezek a növények), ugyanakkor mérsékelni tudom a 
talaj nehézfém-szennyezettségét. Természetesen itt újra előkerül a kérdés, amiről 
már volt szó: mi történik a fémekkel, amelyek az energiafűzbe kerültek? A keletkező 
hamut természetesen ez esetben is külön gondossággal kell kezelni.

Energiafűz ültevény Mátészalkán 
(a fotót a tulajdonos, Szilágyi János, engedélyével közöljük).
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évet Selmecbányán, ahol a nemzetközi tanulmányokat előkészítő gimnáziumban 
érettségiztem. Már középiskolásként több tanulmányi versenyen vettem részt. Első 
„tudományos publikációm” 16 éves koromban jelent meg a Középiskolai Kémiai 
Lapokban, Győrött. A kémia szeretete édesapám, néhai dr. Simon László, és közép-
iskolai kémia tanárnőm, Bartha Gertrúd hatására alakult ki. Édesapám a nyitrai 
pedagógiai főiskola kémia tanszékén dolgozott főiskolai docensként, habilitált és 
kandidátusi fokozattal rendelkezett. Esetemben tehát egyértelmű a szülői indítta-
tás. 1981–1986 között csehszlovák állami ösztöndíjasként Budapesten, a Kertészeti 
Egyetemen tanultam és szereztem diplomát. Ebben az időszakban fordult az ér-
deklődésem a tudományos kutatómunka felé. Szeretném kiemelni a közelmúltban 
elhunyt dr. Pais István professzor úr szerepét is, ő a Kertészeti Egyetem Kémia 
Tanszékének vezetője volt akkor, amikor egyetemistaként először belekóstoltam 
a kutatómunkába. Ő lett később a kandidátusi munkám témavezetője, és nem 
gyakori történet, hogy édesapámét is ő vezette 20 évvel korábban. Neki, a nyíregy-
házi főiskolán pedig dr. Balogh Árpádnak volt meghatározó szerepe abban, hogy 
kutatóvá váltam. Nyíregyházára akadémiai ösztöndíjasként jöttem, az akkori Tanár-
képző Főiskola biológiai és kémiai tanszékein folytattam a kutatómunkát. A város 
választása nem volt véletlen. Az egyetemen ismerkedtünk meg későbbi felségemmel, 
Karasz Erikával, aki nyíregyházi. A kutatás mellett fokozatosan bekapcsolódtam 
az oktatásba is, 1991-ben pedig átkerültem az akkori Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem karaként működő mezőgazdasági főiskolára oktatónak.

– Fiatal szakemberként nem csak az oktatómunka töltötte ki az időmet, rengeteg 
energiát fordítottam a kutatásra, tudományos munkára is. 1992-ben sikerrel véd-
tem meg értekezésem, elnyerve a mezőgazdasági tudomány kandidátusa fokozatot, 
volt egyetememtől egyúttal az élelmiszertudomány egyetemi doktora címet. 2001-
ben habilitáltam a Debreceni Egyetemen, és közel kétéves procedúrát követően, 
hat szavazás és egy sikeres nyilvános védés után 2007-ben nyertem el az MTA 
doktora címet. Az elmúlt húsz évben számos tanulmányúton jártam. Nemzetközi 
konferenciákon tartottam előadásokat, mutattam be posztereket, több európai 
város mellett az Egyesült Államokban, Kanadában, Japánban, Ausztráliában, 
Kínában. Tapasztalataimat 150 publikációban dolgoztam fel – közülük mintegy 
30 nemzetközileg is igazán rangos helyet foglal el –, több szakkönyv, tankönyv 
fejezeteinek megírására kértek már fel, monográfi át írtam, könyvet szerkesztettem 
– úgy vélem, aktívan és hasznosan tudok részt venni tudományágam hazai- és 
nemzetközi vérkeringésében.

– Milyen tervek foglalkoztatják most?

– Nagyon fontos a már megszerzett ismeretek átültetése a gyakorlatba, oktatás-
ba, átadása a következő generációnak. Szeretek tanítani, hallgatókkal foglalkozni, 
őket tudományos diákköri versenyekre felkészíteni. Az agrár-környezetgazdálkodás, 
vidékfejlesztés új útjai kerültek az érdeklődés középpontjába hazánk uniós csatla-
kozása után. Részben az Európai Unió ösztönzésére – amely egyben jól felfogott ma-
gyar érdek is – lényeges, hogy környezetkímélő módon folytatódjék a mezőgazdasági 
termelés, őrződjék meg a tiszta talaj és a kultúrtáj, és mindez tudatosan történjék. 
Ehhez szeretnék munkatársaimmal, hallgatóimmal hozzájárulni, hiszen magam 
évtizedek óta ilyen szellemben dolgozom. Személyes terveim is vannak, hiszen az 
idén még csak (vagy már…?) 45 éves leszek. Nemrégiben pályáztam az egyetemi 
tanári címre, és több kutatási és publikációs tervem is van. Természetesen mindez 
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nem menne jó családi háttér nélkül. Megértő társam mindenben feleségem, aki 
élelmiszeripari termékfejlesztő mérnökként maga is alkotó munkát végez az ABO 
Mill zRt-nél. Fiúnk 18 éves, idén érettségizik, biológus szeretne lenni, és éppen 
most a „merre tovább?” a legfontosabb téma a családban. Kislányunk hetedikes, 
kreatív, jó kézügyessége van, sok minden érdekli, ő még sok mindenre nyitott. 

– Érsekújvár, Selmecbánya, Budapest után megkedvelte Nyíregyházát?

– Nagyon is! Én már „nyíregyházibb vagyok a nyíregyházinál”, szép, kellemes, jól 
élhető helynek tartom, sajátos atmoszférával, lokálpatrióta értelmiséggel. Újabban 
azonban egy kicsit szomorú vagyok, és talán furcsa módon, a túlépítés miatt. A 
belvárost mértéktartóbban kellene beépíteni, a sok foghíjat pedig oda illő épületek-
kel pótolni. Munkámból, képzettségemből fakadóan környezetvédelmi szempont-
ból is nézem a várost, így pedig a sok örömet szerző változások mellett kevésbé 
szimpatikusokat is látok. Sajnos, sok zöld terület, fa, park tűnt el a városban.


