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Kassai Tibor: 
Helmintológia. Az állatok
és az ember féregélõsködõk 
okozta bántalmai 

Kassai Tibor hiánypótló szakkönyvének 
ismertetése elõtt érdemes annak természettu-
dományi, általános jelentõségére felhív-
ni a figyelmet. A könyv ismeretanyaga 
a filogenezis, a szelekció, az élõlények 
egymásrautaltsága vagy éppen az egymás 
kihasználása szempontjából rendkívül 
gondolatébresztõ. A közel egymilliárd éves 
fajfejlõdésben az alkalmazkodóképesség, 
az önálcázás, a fajfenntartás képessége ta-
lán azokban az élõlényekben fejlõdött ki a 
legtökéletesebben, melyekrõl e könyv szól. 
A különbözõ gazdaszervezeteket megtaláló, 
azokat összekapcsoló tulajdonság kialakulá-
sa és az ezeknek megfelelõ egyes fejlõdési 
alakzatok kifejlesztése rendkívül gyakorlati 
és célravezetõ genetikai háttér mûködését 
feltételezi. A saját és idegen paraziták felis-
merésének különleges formái, az ezekbõl 
fakadó immunológiai védekezés és annak 
lehetõségei új megvilágításba helyezik a bio-
lógiai változatosság „Természet” által történõ 
biztosítását. A parazitákban kialakult immu-
nológiai „álcázóképesség”, vagy éppen a  faj 
védelmét célzó immunregulációt elõhívó ké-
pesség analóg azokkal a mechanizmusokkal, 
melyek a vírusok vagy a daganatok esetében 
a gyógyítás szempontjából nem kívánatosak. 
Kassai Tibor könyvében az immunológiai 
jellegzetességek felsorakoztatása nem vélet-
len, hiszen a szerzõ a parazitákkal kapcsola-
tos fajlagos és természetes immunitásnak az 
egyik legelismertebb nemzetközi szakem-
bere, aki tanszéki kutatási tevékenységének 
jelentõs részét is e területen fejtette ki 

A szakkönyv világosan tükrözi e területnek 
a tudományban és a gyakorlatban betöltött 
szerepét. „A helmintológia egyrészt alkal-

mazott zoológiai-ökológiai, másrészt orvos-
biológiai-állatorvosi tudomány, melynek 
feladata a féregélõsködõk biológiájának, kór-
tani hatásainak megismerése révén az általuk 
emberekben, állatokban, növényekben oko-
zott károk csökkentése, illetve megelõzése” 

– fogalmazza meg Kassai Tibor könyvének  
bevezetõ fejezetében. Belelapozva a vonzó 
kiállítású és világos szerkesztésû könyvbe, 
az érdeklõdõ rögtön felismeri, hogy itt nem 
egy már régóta hiányolt szakkönyvrõl, ha-
nem jóval többrõl van szó, mely elsõsorban 
a szakmai anyag bemutatási módszerében 
tükrözõdik. Az egyes rendekhez tartozó 
különbözõ fajokat, illetve kórformákat 
leíró fejezetek legelején három kérdésre 
kapunk választ: mi a szóban forgó faj elterje-
dése, illetve állategészségügyi és közegész-
ségügyi jelentõsége? Ezek megválaszolását 
követõen, a kórokozók leírása rendkívül 
didaktikus: a faj megnevezését a jellemzés, 
az alaktani bemutatás, a tartózkodási hely, 
a pete leírása követi. A gazdaspektrum és 
a fejlõdésmenet az egyik legérdekesebben 
és egyben legvilágosabban bemutatott 
részét képezi az anyagnak. Az egyes fajok 
életciklusát diagramok formájában ismerteti. 
Ezt az ismeretanyagot logikusan követik a 
járványtani kérdések, majd a kórfejlõdés, a 
tünetek és a kórhatározás tárgyalása. Végül 
a gyógykezelés és a védekezés ismertetése 
zárja le az egyes fajokra vagy fajcsoportokra 
vonatkozó leírásokat. Hallatlan elõnye ennek 
a következetesen kialakított szerkezetnek, 
hogy az ismeretanyag jól elsajátítható és kön-
nyen összehasonlítható, valamint az egyes 
kérdésekre a válasz gyorsan megtalálható. A 
szövegmegírásban pedig tükrözõdik Kassai 
Tibor egyetemi évek alatt kialakult elõadói 
gyakorlata, a hazai és nemzetközi téren 
szerzett tapasztalata és lényegmegragadási 
készsége. Túlzás nélkül állítható, hogy a 
könyv minden mondata, minden szava fon-
tos ismereteket közöl, világosan megfogal-
mazott formában. 
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A helmintológia az általános természettu-
domány szakterülete mellett az állatorvosi 
és orvostudományi ágazatokat is érinti. A 
medicina elméleti és gyakorlati szakemberei 
igen csekély helmintológiai ismeretanyagot 
szerezhettek a graduális oktatás keretében. 
Ezt igazolta vissza a posztgraduális és szak-
orvosképzés, amikor az elméleti és klinikai 
immunológiai, allergológiai tanfolyamokon, 
éppen Kassai Tibor elõadásai nyomán, ez a 
szakterület nagy érdeklõdést váltott ki újsze-
rûségével. Mivel a könyvismertetés írója az 
orvostudományban érdekelt, nyilvánvaló-
nak tekinthetõ, hogy különös figyelemmel 
kísérte a humán medicina számára nyújtott 

„tananyag” hasznosíthatóságát. A szakkönyv 
ennek az igénynek is kiválóan eleget tesz, 
ugyanis minden humán vonatkozású rész 
egyöntetûen színes hátérrel, tablóban kiemel-
ve szerepel. 

A könyvismertetésnek vannak „kötelezõ 
kûrjei”, melyek elsõsorban a tartalmi, formai 
és mennyiségi paraméterekre vonatkoznak. 
Tartalmi tekintetben szívesen teszek eleget e 
kötelezettségnek, hiszen a kötet nem kevés 
jó értelemben vett meglepetéssel szolgál. 
A könyvben a második rész foglalkozik 
a fentiekben érintett fajok ismertetésével, 
mely felöleli a laposférgek, a fonálférgek, a 
buzogányfejû férgek törzseihez tartozó fajok 
által elõidézett kórformákat. A harmadik rész 
a féregfertõzések gyógyítását és megelõzését 
foglalja magában. Ez a témakör felöleli az 
antihelmintikumok használatának általános 
kérdéseit, a toxikus hatásokat és a gyógy-
szer-rezisztenciát valamint a hatékonysági 
vizsgálat módszertanát. Rendkívül hasznos 
a gyakorlat számára az a táblázat, mely a Ma-
gyarországon állatgyógyászati célra engedé-
lyezett antihelmintikus készítményeket 
sorolja fel. Az olvasó azonban hiába keres 
a könyvben hasonló táblázatot az emberi 
féregfertõzések orvoslására használható 
antihelmintikus készítményekrõl. Ennek 
egyszerû oka az, hogy a hazai gyógyszerpiac 

kínálatában alig néhány ilyen készítmény 
található. A nem kemoterápiás védekezés 
módszereit tartalmazó fejezet részletezi a 
megelõzés szakmai, szervezési, rendszabá-
lyozási lehetõségeit. 

A negyedik rész a féregfertõzések kórha-
tározásával foglalkozik. A vizsgálatok elõké-
szítésétõl, a laboratóriumi és mikroszkópos 
módszerek részletes leírásán keresztül a tech-
nikai fogások bemutatása teszi teljessé ezt a 
gyakorlat szempontjából fontos fejezetet. Az 
ötödik különálló rész a féregpeték és -lárvák 
kimutatására szolgáló vizsgálati módszereket 
ismerteti nyolc olyan táblával kiegészítve, 
melyek klasszikus grafikákkal ábrázolják a 
peték mikroszkopikus képeit. Ezek a rajzok 
a múlt század tökéletes grafikai technikájával 
nemcsak szemléletesek, hanem esztétikailag 
is szép látványt nyújtanak.

Végül, de nem utolsósorban, az „adalék” 
részek nyújtanak különleges csemegét az 
érdeklõdõknek. A bevezetésben, az össze-
foglaló táblákban és a függelékben rögzített 
anyagokból az alábbiakat érdemes kiemelni: 
tematikailag csoportosított kifejezésmagya-
rázat, a parazita férgek osztályozása, a 
paraziták okozta bántalmak nevezéktana, 
féregtaxonok hétnyelvû szótára, a forrás-
munkák és a javasolt irodalom jegyzéke, 
valamint a részletes és szokatlanul informatív 
tárgymutató.

A Helmintológia híven tükrözi a nagy 
mester, Kotlán Sándor emlékezetét, kinek 
Kassai Tibor ajánlotta munkáját. A magyar 
nyelvû könyv a szerzõ Veterinary Helmint-
hology címen az oxfordi Butterworth–Hei-
nemann Kiadó által 1999-ben kiadott, és 
azóta spanyol nyelven is megjelent, nemzet-
közi sikert aratott mûvének bõvített és át-
dolgozott kiadása. 

A természettudomány, az orvostudo-
mány magyar mûvelõi és szakemberei 
számára öröm, hogy képanyagában és 
nyomdatechnikájában ilyen szép szakkönyv-
höz jutottak a Medicina kiadásában. A két 
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A Magyar Tudományos Akadé-
mia tagjai 1825–2002

A fenti címmel 2003 nyarán háromkötetes lexi-
kon látott napvilágot az MTA Társadalomkutató 
Központja Tudománytár sorozatában. Mint 
Glatz Ferenc fõszerkesztõ „elõszó gyanánt” 
írt bevezetõjébõl kitûnik, a kiadvány terve 
évekkel korábban, az Akadémia alapításának 
175. évfordulójára készített program része-
ként vetõdött fel, s megvalósítására 1998-ban 
hozták létre a tekintélyes szakértõkbõl álló 
szerkesztõbizottságot, dolgozták ki a létreho-
zandó mû szervezeti és – állami támogatással 

– pénzügyi kereteit, kérték fel a szócikkek szerzõit 
a nem kis erõfeszítést, gondosságot igénylõ 
munka elkészítésére.

A feladat valóban nem volt egyszerû. A szó-
cikkeket lehetõleg egységes rendszerbe foglaltan 
kellett elkészíteni. Eszerint az életrajzi alapadatok 
s a mûvelt tudományág rövid és pontos megje-
lölése mellett az iskolai-egyetemi végzettség, a 
tudományos fokozatok, majd az akadémiai 
levelezõ és rendes tagság elnyerésének 
idõpontja következik; ezt a tudománypoli-
tikai és oktatói tevékenység ismertetése és a 
kutatómunkában elért eredmények felsoro-
lása követi. A szócikket a székfoglaló(k) és 
lehetõség szerint forrásuk megjelölése után 
az akadémikus fõbb mûveinek felsorolása 
s a róla illetve munkásságáról szóló iroda-
lom ismertetése zárja. Mindehhez fel kellett 
dolgozni, ellenõrizni, pontosítani, olykor he-
lyesbíteni a korábbi akadémiai kézikönyvek, 
a sokféle szaklexikon adatait-anyagait, nem 
szólva az újonnan bekerült nagyszámú új 
szócikk alapos, felelõs, megbízható adatköz-

külföldi kiadásnál gazdagabb, gyakorlatibb 
és a humán vonatkozásokkal is kiegészített 
mû nagymértékben hozzájárul a graduális 
és a posztgraduális képzés európai uniós 
szintjéhez, de elsõsorban az ország számára 
fontos és hasznos szakmai tevékenységhez. 

(Kassai Tibor: Helmintológia. Az állatok és 
az ember féregélõsködõk okozta bántalmai. 
Medicina, Budapest, 2003, 369 p.)

Petrányi Gyõzõ
az MTA rendes tagja, professor emeritus

lésének kidolgozásáról. Utóbbi fõként az 
élõ akadémikusokra vonatkozó szócikkeket 
érinti, hisz nem kis felelõsség munkásságuk, 
tudományos eredményeik rövid összefoglaló 
értékelése, fõbb munkáik megjelölése, a róluk 
szóló szakirodalom megfelelõ válogatása. 

Nem kis feladat volt megbirkózni az Aka-
démia szervezeti változásainak figyelembe 
vételével sem. Az akadémiai tagság miben-
léte, megnevezése az Akadémia alapításától 
kezdve gyakran változott, módosult. 1830-tól 
egészen 1949-ig az Akadémia irányító testü-
letének tagjait igazgató (majd: igazgatósági) 
tagoknak nevezték, és az Akadémia rendes 
tagjai közül kerültek ki; 1831-tõl él a levelezõ 
tag elnevezés s ezzel együtt a tiszteleti tag 
bevezetése is, amelynek tartalma azonban 
változó volt: ma már csak az Akadémia 
külföldi tagjait számítják ide. Módosult a 
külsõ tagság kritériuma is, végül volt egy 
szégyenteljes idõszak, amikor az Akadémia 
rendes és levelezõ tagjainak jó részét tanács-
kozó taggá minõsítették vissza – gyakorlatilag 
törölve õket a tudós társaságból. (Rehabilitá-
lásuk 1989-ben következett be.) Kisebb-na-
gyobb módosítások voltak az akadémiai 
tisztségek elnevezésében, s változott az 
Akadémia tudományos osztálystruktúrája is. 
Mindezeket a változásokat-módosulásokat 
is figyelemmel kellett kísérni az egyes tudó-
sok szakmai besorolásánál éppúgy, mint 
akadémiai „státusuk” vagy tisztségviselésük 
megállapításánál. A kötet szerzõi és szerkesz-
tõi kiválóan megbirkóztak ezekkel a változó 
feltételekkel-viszonyokkal, s az olvasók szá-
mára is lehetõvé tették a jobb tájékozódást 
azáltal, hogy pontos kimutatást készítettek 
s helyeztek el az I. kötet élén az akadémiai 
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