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A radioanalitikai eljárások egyre szélesebb körű elterjedése az élelmiszcranali- 
tikában és élelmiszeriparban egyre indokoltabbá tette olyan magyar nyelvű szak
könyv megjelenését, amely a szakemberek széles körének ad áttekintést a módsze
rek elméleti alapjairól, a gyakorlat egyes kérdéseiről. Ezért örömmel üdvözölhető, 
hogy a Mezőgazdasági Kiadó megjelentette Szabó S. András könyvét az aktivációs 
analízisről, folytatva azt a gyakorlatot, hogy a nagy kézikönyvek és összefoglaló 
művek mellett kisebb terjedelmű, az új eljárásokat, új tudományos eredményeket, 
ipari technológiákat tárgyaló könyvekkel segíti a szakemberek oktatását, illetve 
mindennapos munkáját.

A könyv 6 főfejezete közül az első rövid átrekintést ad az élelmiszer analitika 
fejlődéséről, az azt befolyásoló főbb tényezőkről, valamint a várható fejlődési irá
nyokról. A következőkben az aktivációs analízis elvi alapjairól és fontosabb mód
szereiről kapunk áttekintést, majd a harmadik fejezet az aktivációs analízis mérés- 
technikájával foglalkozik. A legrészletesebb és az élelmiszeripari területen dolgozó 
szakemberek számára a legérdekesebb az a fejezet, amely az aktivációs analízis 
élelmiszerkémiai alkalmazásáról szól. Külön fejezetet szentel a szerző az aktivációs 
analitikai módszerek teljesítőképességének és összehasonlításának más eljárásokkal. 
A záró fejezet a hazai alkalmazási lehetőségeket, az előnyöket és hátrányokat tekinti 
át. Hasznos ismertetéseket tartalmaz a könyv függeléke, amelyben a nukleáris tech
nika helyzetéről az élelmiszergazdaságban és néhány terminológiai kérdésről ka
punk tájékoztatást. A közel 200 irodalmi forrást felsoroló irodalomjegyzék a téma
körben elmélyedni kívánók munkáját segíti. Nem tartalmaz a könyv név- és tárgy
mutatót.

Szabó S. András könyve magyar nyelven hézagpótló. A szerző arra törekszik, 
hogy minél szélesebb olvasókör tanulmányozhassa a könyvét, ezért igyekszik az 
aktivációs analízist beilleszteni az élelmiszeranalitika egészébe, az elméleti alapokat 
csak a feltétlenül szükséges mértékben tárgyalja. Az oktatási célú hasznosítást a 
fejezetenkénti összefoglalások próbálják segíteni. A gazdag szakirodalmi anyag, 
az alkalmazási lehetőségek kritikus elemzése a módszert alkalmazni kívánók mun
káját támogatja.

A minél szélesebb olvasókör megnyerése az előnyök mellett mindig buktatók
kal is jár. Ezt a szerző sem tudta teljesen elkerülni. Óhatatlanul egyes áttekintések, 
összefoglalások nem teljesek, mások feleslegesnek tűnnek (pl. az elemek biológiai 
szempontok szerinti osztályozása a 4. fejezetben). A 4.4. fejezetben viszont a pub
likációk szerinti tárgyalást (amely inkább értekezésekben, cikkekben szokásos) job
ban áttekinthetővé tette volna egy-két termék vagy elem szerinti összefoglaló táb
lázat, annál is inkább, mert nem áll rendelkezésre tárgymutató.

összefoglalva megállapítható, hogy a szerző elérte alapvető célkitűzéseit, a ha
zai élelmiszerkémiai-analitikai irodalom újabb értékes könyvvel gyarapodott, amit 
remélhetőleg sok szakember fog haszonnal forgatni.
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