
Visszapillantás
az „Élelmiszervizsgálati Közlemények’' első évére

Az „Élelmiszervizsgálati Közlemények” megindulásakor 
annak a bizakodásunknak adtunk kifejezést, hogy célkitűzésein
ket olvasóink megértéssel fogadják, a kijelölt utat helyesnek 
találják és aki csak módját ejti, munkatársunkká válik.

Most, az indulási év határmezsgyéjéről visszapillantva 
örömmel állapíthatjuk meg, az eddigi jelek, tapasztalatok szerint 
várakozásunk teljesülében van, olvasóink tábora egyre nő, 
szerte az ország minden részéből érdeklődéssel fordulnak felénk, 
sőt külföldi társintézetek, tudományos intézetek is felfigyeltek 
közleményeinkre.

Eredményeink azonban nem csupán az olvasói érdeklődés 
megnyilvánulásánál mutatkoztak; kezdetben még csupán néhány 
lelkes munkatársunkra támaszkodva indult meg a szerkesztés, 
de már röviddel az első füzet megjelenése után sorba jelentkez
tek a közlésre váró munkák, ismertetések.

Különös figyelmet érdemel, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia Élelmiszeranalitikai Szakbizottsága is igénybe veszi 
az „Élelmiszervizsgálati Közlemények” nyilvánosságát, neveze
tesen lapjainkon közli az ülésein megtartott előadások teljes 
szövegét, ezzel is elősegítve azon törekvésünket, hogy az élelmi
szeranalitika terén a lehető legmagasabb szinten is tájékozódást 
biztosítsunk olvasóinknak.

A népgazdasági érdekeknek a minőségi termelés vonalán 
való biztosítása egyre inkább előtérbe hozzák az élelmiszeranali
tika kérdését is. Ennek tudatában találkoznak olvasóink tábo
rában a legkülönbözőbb érdekegységek, kutatóintézetek, minő
ségvizsgáló intézetek, iparági laboratóriumok, KÖJÁL-ok, egye
temi intézetek, az élelmiszeripari üzemek MEO és MÉCS szervei, 
élelmiszeripari üzemek és üzemi laboratóriumok stb., ami azzal a 
ma még talán kellőképpen nem is méltányolható eredménnyel 
jár, hogy az élelmiszeranalitikai ismeretek terjesztésében és fej
lesztésében egyre szorosabbá váló kapcsolat alakul ki közöttünk,

í



egyúttal pedig az ösztönző, kutató-munkára serkentő hatás köl
csönösen érvényesülhet.

Ami tehát helyesnek mutatkozott az indulás évében, azt 
bízvást megtarthatjuk a jövőre nézve is. Célkitűzéseink változat
lanul ugyanazok maradnak, amelyekre az első füzet megjelenése
kor rámutattunk, de rugalmasan kezelve a szempontokat min
denkor az aktuális problémák és igények szerint bővítjük, széle
sítjük, alakítjuk a Közlemények anyagát.

Úgy hisszük, az érdeklődés a Közlemények iránt még nagy
mértékben fokozódni fog, mert az eddigi tapasztalatok helyes 
értékelése szerint az elméleti kutatási eredmények közlése mel
lett egyenlő mértékben helyet kívánunk biztosítani a teljesen 
gyakorlati jellegű ismertetéseknek is.

Eddigi külföldi kapcsolataink is jelentősek : a népi derpok- 
ratikus országok közül Csehszlovákia, Lengyelország, a Né
met Demokratikus Köztársaság, Bulgária, továbbá Ausztria 
és Svájc érdekelt intézetei számot tartanak az „Élelmiszer- 
vizsgálati Közlemények” rendszeres megküldésére és meggyőző
désünk szerint az elkövetkező év során a kapcsolatok további 
bővítésére bizton számíthatunk.

Az 1955-ös évfolyam lezárásakor úgy érzem, el kellett mon
dani mindazt, ami e rövid visszapillantásban összefoglalható 
volt. Nem volna azonban illő, ha úgy fognánk a következő évben 
reánk váró munkához, hogy köszönetét ne mondjak munkatár
sainknak, akik a kezdet nehézségeivel szembeszállva áldozat
készen és lelkesen fáradoztak a Közlemények sikeréért, olvasóink
nak, akik bizalommal fogadták igyekezetünket, különösképpen 
pedig a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottságának és az Élel
miszeripari Minisztériumnak, amelynek megértő támogatása 
lehetővé tette a Közlemények megjelenését.

Budapest, 1955. december hó.
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