A magyar dietetika és élelmezés meghatározó alakja, neve vitathatatlanul egybeforrt a táplálkozástudománnyal. Számos
díjat, kitüntetést tudhat magáénak, köztük a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozatának elismerését is.
Példaértékû az a lelkesedés, kíváncsiság és szakmai alázat, ami mind a mai napig jellemzi ôt. Nemcsak a tudományra,
hanem az életre is tanít. Prof. dr. Bíró Györggyel beszélgettünk.

Interjú prof. dr. Bíró Györggyel
— Idén, 2020-ban hányadik születésnapját ünnepli?
— Mivel a születésem a „klasszikus
ókor”, 1928 egyik forró nyári napján
történt, ezért hamarosan a kilencvenkettediket, már persze, ha megérem.

— Mi a „titka”, mit és hogyan kell csinálni, hogy az ember ennyi idôsen fizikailag és szellemileg is ilyen csúcsformában maradjon?
— „Jót s jól. Ebben áll a nagy titok” —
írná Kazinczy, ha ez ügyben aforizmát
kérnénk tôle. Nincs azonban itt semmi
különleges. Alapvetôen kell hozzá alkalmas biológiai, genetikai alap, amelyet pótlólag létrehozni nem lehet, így
kell megteremtôdni. Utána már csak
kicsit gondozni kell, fenntartani azzal,
hogy folyamatosan némi új ismeretet,
érdeklôdést, kedvet adunk a gondolkodást szolgáló szürke agyi állománynak, egyben változatosabbá, színesebbé alakítva a mindennapok látszólagos egyhangúságát. Nyitottnak kell
lenni minden új, ismeretlen iránt, nem
csak a szûkebb szakmai területen,
vágyni a megismerésre, ha nem is
mindig mélységben, de legalább széles tartományban.

,,Jót s jól.
Ebben áll a nagy titok!”
(Kazinczy Ferenc)

Ehhez hozzá kell adni a napi egy
óra körüli gyaloglást, a lifthasználat teljes mellôzését (valamikor azt mondtam, hogy 10 emeletre vagyok hitelesítve, ma már ez a múlté), és az ifjúkori
nyári sok úszást, evezést szülôvárosomban, a Tiszán és a Holt-Tiszán.

— Gimnázium után miért választotta
az orvosi hivatást? Családi ösztönzésre
vagy egyéb indíttatásból?
— Számomra is érdekes és valójában indokolatlan módon már serdülôkorom kezdetén a természettudományok, az orvostudomány érdekelt.
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vonatkozásában értékelték, az alaposabb információk az oktatók fegyvertárából is még hiányoztak. Felrémlik emlékezetemben az a megállapítás, hogy
a háború, a német megszállás miatt
búzával elsôként a hadsereget kellett
ellátni és a lakosságnak csak barna kenyér jutott, holott a magyar ember számára a fehér kenyér nélkülözhetetlen.
Mai ismereteink birtokában bizony furcsa megállapítás. Valamennyien emlékszünk arra, hogy az ötvenes évek
vége felé, amikor az élelmiszer-ellátás
lassan normalizálódott, a vállalati üdülôkben „hízási versenyt” tartottak, ki
tud több kilónyi testtömeget, több zsírpárnát felhalmozni, mit sem tudva ennek hátrányos egyéni és népegészségügyi következményeirôl.

Nagyon élvezetes, népszerû, de tudományosan megalapozott könyveket
vásároltam abból az összegbôl, amelyet a kisegítô tanítóskodással szereztem tanulótársaimtól (akkoriban még
ilyen is volt: korrepetáltam matematikából, latinból, franciából, németbôl). Jó
tanuló voltam és a gimnáziumi éveim
végén a kitûnô bizonyítványomért mindig külön jutalmat kaphattam szüleimtôl. Így tettem szert egy kis mikroszkópra is (azóta is megvan), amellyel a
vízcsepptôl kezdve a légy potrohának
analizálásáig sok mindenféle biológiai
rejtelmet derítettem fel, így elégítve ki
„felfedezôi” késztetésemet.
— Az orvosi egyetemen oktatták Önnek az egészséges táplálkozás fontosságát, mikéntjét?
— Amint az születésem évszámából
is kiderül, én az egyetemet közvetlenül
a háború befejezése után, 1946-ban
kezdtem és 1952-ben fejeztem be. Abban az idôben jegyrendszer volt az
alap élelmiszerekre, a kérdés nem anynyira az volt, hogy mit együnk, hanem
hogy lesz-e egyáltalán mit megennünk.
A hiánybetegségek, fôként a mikrotápanyagok, a vitaminok hiánybetegségei
tartoztak akkoron az orvostudomány
fôbb érdeklôdési körébe, a táplálkozást mint az egészségi állapot definiálásának lényegi tényezôjét csak a hiány

— Ön szerint elég hangsúlyosan szerepel a táplálkozástudomány a mai orvostanhallgatók oktatásában?
— A táplálkozástudomány soha
nem kapott privilegizált szerepet az
orvosképzésben. A jelenlegi helyzetet
ugyan pontosan nem ismerem, graduális képzéssel évtizedek óta nem
kerülök kapcsolatba, de azt tudom,
hogy a különbözô közegészségtantankönyvek régebben mindig külön
fejezetben tárgyalták a táplálkozási
problémákat. Nagyon hasznosak voltak az ôsidôkben az egyetemi magántanári kollokviumok, amelyeken egyegy speciális témával lehetett megismerkedni egy vagy két féléves, heti
kétszeri-háromszori, délutáni-esti öszszejöveteleken. Ma is emlékszem
Tangl Harald élvezetes vitamin-elôadásaira, amelyek az élettani stúdiumhoz csatlakoztak. A késztetést érzô orvostanhallgatók számára talán
ma is lenne hasonló lehetôség.
— Mi a véleménye a jelenlegi állapotról, amely a közétkeztetésben fennáll?
(Pl. a drasztikus sócsökkentés az érvényben lévô rendelet szerint és a nagy
ellenállás a fogyasztók részérôl; zöldségek/gyümölcsök tápértékváltozását illetôen mit tart a tudomány.)
— Az étkeztetés, a közétkeztetés különösen szenzitív terület, amelyet számos
individuális és egyéntôl független gazdasági, környezeti faktor befolyásol, módosít. A táplálkozáshoz kapcsolódó

magatartás, a megkedvelt ízek, ételek,
étkezési ritmus a családban már az elsô
életévekben kialakul, majd a gyermekközösségekben, iskolában, baráti társaságban, társadalmi elvárások szerint
változik, alakul. A közétkeztetésbe rendkívül elérô jellemzôkkel kerülnek be a
vendégek, akiknek a sokféleségét viszonylag kevés lehetôséget kihasználva kell valamilyen közös nevezôre hozni,
igényüket kielégíteni. Ez nyilvánvalóan
nem könnyû feladat, de kisebb-nagyobb kompromisszumok árán, a szélsôségek elkerülésével, inkább az átlagoshoz közelítéssel megoldható. Ebbôl
a viszonylagos egyensúlyi helyzetbôl
nagyon óvatosan, lassan, kis lépésekkel célszerû kimozdítani a rendszert,
mintegy fokozatosan hozzászoktatva a
fogyasztót a kívánatos eltérésekhez. Így
szinte észre sem veszi, viszont az eredményt el lehet érni, ha kissé hosszabb
idô alatt is. A türelem itt is sikert teremt.
Az ételek készítéséhez felhasznált
nyersanyagok, a fogyasztásra kész ételek, nemkülönben a nyers élelmiszerek
tápanyagtartalma az egész kérdéskör

különösen fontos része. Egyrészt változnak a termelésbe vont élelmiszernövények, ezek termelési, tárolási, feldolgozási körülményei, továbbá a konyhatechnikai eljárások, másrészt ennek következtében a beltartalmi érték, így a tápanyagok mennyisége és aránya. A folyamatosan változó — általában bôvülô — kínálati palettát analitikai úton folyamatosan, megfelelôen szervezett körülmények között (korszerû analitikai laboratórium, kellô szakértôi team, széles körû
szakmai és civil kommunikáció, kollaboráció) követni kellene, ami nyilvánvalóan
jelentôs financiális és technikai hátteret
követel. Ezért az egyes limitált vizsgálatokra vonatkozó eredmények is értékes
tájékoztatást jelentenek, segítik a naprakészséget. A nagy élelmiszer-összetételi
adatbázisok lassan frissülnek, különösen érvényes ez a hazai körülményekre,
az adatok jelentôs részben elavultak. A
viszonylag aktívabb külföldi adatbázisok
átvétele alapos megfontolást igényel,
éppen az agrotechnikai, kulinártechnikai
különbségek miatt, amelyeket most említettem. A tápanyagok bevitele becslé-

sének másik oldala az elfogyasztott táplálék milyensége és mennyisége, ez a
kérdéskör azonban kevésbé tartozik az
élelmezésvezetôk kompetenciájába.
Annyit azonban meg kell említeni, hogy
általában igen nehéz megbízható adatokhoz jutni, sokszor jelentôs hibahatárral kell számolni, a pontosítás meglehetôsen bonyolult.

— Mit gondol az élelmezésvezetôkrôl,
illetve a szakképzésük fontosságáról?
— Az élelmezésvezetôk a rendszer
sarokköveit, lényegi támaszait jelentik. Az élelmezésvezetô látszólag az
adott közösség élelmezésével, ellátásával foglalkozik, valójában azonban
ennél sokkal szélesebb és jelentôsebb küldetést teljesít: az élelmezés
közvetítésével alakíthatja a táplálkozási szokásokat, befolyásolhatja az
egészséges magatartást, javíthatja
az egészség fejlesztését és így hozzájárulhat egy egészségesebb társadalom létrejöttéhez.
>>>
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Az élelmezésvezetô nem etetô automata, hanem a fejlôdés lehetôségeit ismerô és alkalmazó, igazán aktív társadalmi szakember. Mindehhez
elôfeltétel a magas színvonalú alapképzés, majd utána a rendszeres továbbképzés. Szükséges megismerni
a fôbb elveket és az ezekbôl következô gyakorlatot a táplálék humánbiológiai hatásairól, az élelmiszer-termelés, -feldolgozás, az ételkészítési eljárások újabb eredményeirôl, ezek felhasználásáról a napi étrend összeállításában, elkészítésében. A magas
színvonalú szakmai munka érdekében indokolt szoros munkakapcsolatot kiépíteni és együttmûködést kialakítani a társterületeken mûködô intézetekkel, tudományos társaságokkal,
civil szervezôdésekkel, a tapasztalatok közös megítélése, értékelése
hasznos tudást, kedvezô eredményeket hozhat. A naprakész szakmai tájékozottság egyben biztosítékot jelent
a szélsôséges állásfoglalásokkal
szemben is. A szakemberek közötti
egyeztetés, megbeszélés, egyes
problémák megvitatása mindig a fejlôdés, az elôbbre lépés lehetôségét
rejti magában.

— Nagyon sokat változott a táplálkozástudomány, ha csak az elmúlt 15-20
évet nézzük is. Mit emelne ki fontos
eredménynek?
— Mindig minden változik, a tudományok is. A fejlôdés irama egyre
gyorsul, régebben évtizedek, sôt századok kellettek a módosulásokhoz,
ma már az évek, sôt hónapok is jelentôs ugrást mutatnak. A táplálkozástudomány valójában egy szelektív,
mondhatnánk azt is, hogy gyûjtögetô
tudományág. Akkor jött létre, a kilencszázas évek elsô évtizedében, amikor a „tápanyagot” szolgáltató területek (fiziológiai, patofiziológia, kémia,
biokémia, mikrobiológia) alkalmas
fejlettséget értek el egy új tudományág anyagának a megteremtéséhez
(G. Lusk: The elements of the science
of nutrition, WB Saunders Comp. Philadelphia, London, 1906). Az elmúlt
alig több mint 110 év alatt tudományos egységgé formálódott a táplálkozási kutatások területe olyképpen,
hogy közben változtak a hangsúlyok
az élettani alapoktól a tápanyagok hiánybetegségein keresztül a táplálék
összetevôinek fiziológiás szerepéig.
Az utóbbi évtizedek, évek során alakult ki a táplálkozás holisztikus szemlélete, amely az értékelési szempontok közé sorolta a humánbiológiai
alapszerep mellett a táplálék ökonómiai, ökológiai és szociális vonatko12
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zásait is. Jelentôs értékelési változást hozott a szervezettel együtt élô
mikrobióta, különösen a bélmikrobiom szerepének, jelentôségének felismerése. A kölcsönhatások bôséges halmaza arra utal, hogy az ember valójában élôlények hálózata,
szövetsége, közös megjelenése humán dominanciával.
A táplálék vonatkozásában ma már
általánosan elismert tény, hogy a túlságosan feldolgozott, finomított (angol
szakkifejezéssel „ultra-processed”)
étek hátrányos, lehetôleg kerülni kell,
minél kisebb mennyiséget fogyasztani.
Mindez határozott követelményt jelez
a táplálék fogyasztásra történô elôkészítésére vonatkozóan, amelyet nem
szabad figyelmen kívül hagyni.

— Táplálkozástudományi szakemberként családja kikérte a véleményét egyegy nagy vasárnapi ebéd elôtt, hagytak
teret a szakmaiságnak is, vagy a magánéletben nem „szakmázott"?
— A szakmai munkám egyben a
hobbim is, nem külön feladat, életem,
napi tevékenységem szerves része. Ez
azért nem jelentette azt, hogy mindenütt, így családi beszélgetéseken, öszszejöveteleken prófétaként jelentkeztem, és az egyetlen igaz igét hirdettem. Fôzni sajnos soha nem tanultam
meg, ezért csak apróbb útmutatásokat, tanácsokat tudtam adni az étrend
összeállítására, az elkészítés módjára
vonatkozóan — ha kérdeztek.

— Megosztana velünk egy Ön számára kiemelkedôen kedves, vagy motiváló,
esetleg tanulságos szakmai emléket?
— A táplálkozástudomány sajátos
komplexitása már az elsô, e területen
tett lépéseimnél megjelent. A nyolcvanas évek elején vettem át az akkor
még virágzó OÉTI (Országos Élelmezési és Táplálkozástudományi Intézet)
vezetését és megkezdtük az elsô, reprezentatív táplálkozási és egészségi
vizsgálat elôkészítését. Ez a kutatás
nemzetközi hírnevet is szerzett az intézetnek, az Egészségügyi Világszervezet képviselôi is tanulmányozták a késôbbiek folyamán a kialakított rendszert. Ekkor, mindjárt az indulásnál a
Magyar Televízió is érdemesnek tartotta a témát egy helyszíni riportra. Telefonon a rendezôvel és a riporterrel megbeszéltem a riport tartalmát, a felvétel
idôpontját. Ôk ezek után is szilárdan
ragaszkodtak ahhoz, hogy elôzetesen
meglátogatnak a végsô pontosítás érdekében. Nem volt ugyan számomra
világos, hogy miért, de a megrendelô
kívánságát illik teljesíteni. Lezajlott a
megbeszélés, megtörtént a felvétel, lement az adás. Csak a következô találkozásunk alkalmával árulták el, hogy a

személyes kontaktus célja az volt,
hogy olyan riportalany vagyok-e, aki
külsô megjelenésével is inkább alátámasztja, semmint szétrombolja az
egészséges táplálkozásról szóló mondatokat. Mivel már akkor sem voltam
korpulens egyén, a képi megjelenésnek nem volt akadálya.

— Milyennek szeretné látni a magyar
táplálkozástudomány, a dietetika és a
közétkeztetés jövôjét?
— Jövôbe látó kristálygömböm nincs
és — hogy stílusos legyek — a haruspexek, azaz béljósok körébôl sem hallatszik semmi konkrétum. Mindenképpen
szükségesnek látszik a nem túlságosan távoli jövôben olyan integrált kutatóintézet alapítása és mûködtetése,
amely képes az elméleti és gyakorlati
célú, tudományos igényû kutatások
tervezésére, elvégzésére, értékelésére
és a következtetések hasznosítására.
Az intézet hatékonysági területe kiterjedne a táplálékra, a táplálkozásra, az
élelmezés egészségügyi aspektusaira,
a közétkeztetésre, a dietétikára, ideértve a továbbképzéseket is. Nyilvánvaló,
hogy ennek megvalósulásához számos ökonómiai, ökológiai, szociális és
politikai feltételnek kell kedvezô irányba fordulnia. Ez jelenleg kissé rózsaszín álomnak tûnik és az ébredést sem
lehet tétlenül várni. Elsôként a nemzetközi kapcsolatok további kiszélesítését emelem ki, bár ezen a területen
vannak határozott eredmények is. A
nemzetközi rendezvényeken történô
részvétel, a vélemények, álláspontok
megismerése, bizonyos együttmûködések, közös munkák kialakítása hatalmas lehetôség a szerény hazai lehetôségek kiegészítésére. Egy másik, sikerrel kecsegtetô út a saját kutatási kapacitás kihasználása és hozzá szponzori támogatás megszerzése. Különösen a dietetika területén folytak és folynak ilyen alapon nagyon is értékes
munkásságok már az elmúlt években
is. Egy további lépés olyan multifunkcionális rendezvények, továbbképzések,
konferenciák, kollokviumok szervezése, amelyen az említett szakterületek
együttesen vesznek részt, közösen,
egyéni szempontjaik összeadásával
tárgyalják meg az adott témákat. Egy
biztos: a kifürkészhetetlen jövô sok
hasznos, kellemes dolgot is rejthet, én
ebben bízom.
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