
1955 tavaszán jelent meg az Élelmiszervizsgálati Közlemények első füzete,, 
mint Budapest Főváros Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézetének és a megyei 
és városi minőségvizsgáló Intézeteknek a közlönye.

A folyóirat kiadásának kettős célja volt: tudományos és gyakorlati. A tudo
mányos cél, hogy hazánk élelmiszervizsgálati kutatási eredményeinek megfelelő 
tudományos színvonalú sajtónyilvánossági lehetőséget biztosítsunk, a gyakor
lati jelentőség pedig abban állt, hogy a tudományos tapasztalatok leszűrt ered
ményeit a mindennapi élet, az élelmiszeripari üzemek, a kereskedelem s nem 
utolsó sorban pedig a folyamatos fejlődést és haladást jelentő tanuló ifjúság, az 
oktatási intézmények hallgatóinak rendelkezésére bocsájtva, elősegítsük az élet- 
színvonal emelkedésében nem kis szerepet játszó élelmiszerék minőségjavítását.

A folyóirat megalakulásakor Középeurópában még nem jelent meg rendsze
resen hasonló célú és rendeltetésű folyóirat, s így az Élelmiszervizsgálati Közle
mények a maga nemében hézagpótló és úttörő volt. A folyóirat kiadásának 
szükségességét legjobban az bizonyítja, hogy megjelenése után a környező 
államokban sorra jelentek meg szakfolyóiratok, hasonló rendeltetéssel.

A lapot a szerkesztőbizottság szerkesztette, melynek tagjait és felelős szer
kesztőjét Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottságának elnökhelyettese 
kérte fel, illetve bízta meg évenként a teendők ellátásával. A szerkesztőbizottság 
általában 12-14 tagból állott, kiket a lap célkitűzéseinek megfelelően hazánk 
legismertebb tudósai, szakemberei közül kért fel a Végrehajtó Bizottság elnök- 
helyettese. A szerkesztőbizottság rendszeresen szerkesztőbizottsági üléseket 
tartott, melyeket a szerkesztő hívott össze. Az üléseken tárgyalta meg a bizottság 
a lap szerkesztésével, terjesztésével, fejlesztésével stb. kapcsolatos kérdéseket. 
Különösen nagy segítséget jelentett a lap szerkesztésében a szerkesztőbizottsági 
tagok vállalt lektori tevékenysége; a cikkek főtömegét megjelenés előtt a szer
kesztőbizottsági tagok lektorálták, bár egyes speciális tárgyú dolgozatok lektorá
lására külső lektorokat kért fel a szerkesztő, kik rendszerint a kérdéses témakör 
legjobb ismerői voltak. Meg kell jegyezni, hogy a felkért lektorok szinte minden 
esetben elfogadták a felkérést, s így értékes véleményükkel nagyban elősegítet
ték a szerkesztőbizottság és a szerkesztő munkáját, az egyes dolgozatok szakmai 
színvonalának emelését. E készségükkel tanújelét adták, hogy átérezték a folyó
irat fontosságának jelentőségét és elismerték szakmai színvonalát. Lektori véle
ményükért a minőségvizsgáló intézetek vezetői mellett főként egyes kutató-, 
oktatásügyi- és egészségügyi intézetek vezetőit és munkatársait illeti köszönet.
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Az eredeti közlemények mellett a folyóirat olvasói sok könyvről és külföldi 
folyóiratban megjelent cikkről készítettek rövid referátumokat, melyeket a lap 
,, Könyv és lapszemle” rovatában közölt.

Különös jelentőséggel bírt a lap 1957-től rendszeresített rovata, a „Figyelő”, 
melyben élelmiszeriparágak szerint rövid tájékoztatások jelentek meg az egyes 
fogyasztói forgalomba kerülő cikkek minőségéről, hibáiról stb. A „Figyelő” 
rovatban legnagyobbrészt a minőségvizsgáló intézetek munkatársainak tollából 
jelentek meg a cikkek, melyek főként az élelmiszeripar és -kereskedelem munká
jának, ellenőrzésének megjavítására igen sokszor hasznos útmutatásul szolgál
tak. Ez a rovat a minőségvizsgáló intézetek munkáját is harmonikusan összekap
csolta, mert a tapasztalatok átadásával nagy könnyebbséget jelentett a kitűzött 
feladatok elérésében, vagy az ellenőrző vizsgálatok alkalmával mutatkozó hibák 
felderitésében.

A folyóirat jogi előfizetője szinte minden hazai élelmiszeripari üzem, vagy 
olyan intézmény, amely élelmiszerek vizsgálatával, ellenőrzésével, kereskedelmé
vel stb. foglalkozik. Szoros koordinációt tesz lehetővé -  különösen a Főváros
ban, hol az egyes kerületi tanácsok élelmiszerek ellenőrzésével foglalkozó keres
kedelmi és egészségügyi osztályai munkáját segíti elő. Az egyéni előfizetés lehe
tőséget nyújt arra, hogy a folyóirat olvasótábora a dolgozó fogyasztóközönség 
legszélesebb rétegeiben elterjedjen. Ugyancsak a folyóirat szakmai elismerését 
jelenti és az iránta megnyilvánuló érdeklődésre mutat, hogy a példányszámnak 
közel 10%-a külföldi előfizetés.

A folyóirat már meg jelenésekor igen nagy súlyt fektetett arra, hogy hazánk 
élelmiszeranalitikai vizsgálati és kutatási eredményeit külföldi viszonylatban is 
közkinccsé tegye: ezért az egyes közleményeket idegennyelvű (orosz, német, 
angol és francia) összefoglalókkal látta el. A külföldi szakmai kapcsolatok kiépí
tése érdekében tehát számos külföldi társintézetnek küldtük meg az Élelmiszer
vizsgálati Közleményeket, melyet azok megkülönböztető örömmel fogadtak, 
s viszonzásképpen a szerkesztőbizottságnak megküldötték hasonló kiadványai
kat (folyóiratok, évkönyvek, stb.). Ez a baráti kapcsolat, mely a folyóirat révén 
főként a szocialista államokhoz fűz, egyre jobban szélesedik, s lassan a földrészek 
legtöbb államára kiterjeszkedik.

Megemlítem, hogy a folyóirat egyes füzeteit a következő államokban mű
ködő, élelmiszerek vizsgálatával foglalkozó Intézeteknek küldjük meg: Szovjet- 
únió, Kínai Népköztársaság, Német Demokratikus Köztársaság, Lengyelország, 
Csehszlovákia, Románia, Bulgária, Ausztria, Svájc, Franciaország, Anglia, 
Jugoszlávia, Svédország, Izrael, Német Szövetségi Köztársaság, Hollandia, Finn
ország, Egyesült Arab Köztársaság, Éskakamerikai Egyesült Államok, Belgium, 
Norvégia, India, Japán, Mongólia és Kuba.

A folyóirat cikkeit rendszeresen referálják a „Chemisches Zentralblatt”, 
„Zeitschrift für Lebensmittel Untersuchung und Forschung”, „Fette Seifen und 
Anschrichtmittel”, „Annales des Falsifikation et des Fraudes” az „Industrie des 
Agricoles et Alimentaires” és a „Fruchtsaftindustrie” c. folyóiratok, de számos
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referátumot olvashatunk egyéb folyóiratokban is pl. ,,Food”, „Alkoholindustrie”, 
„Milchwissenschaft” „Die Brauerei” stb.

Az eltelt időszakban a folyóirat munkájáról a következő számadatok tájé
koztatnak:

A tíz kötet több mint 3000 oldalán több mint 1000 élelmiszervizsgálati vo
natkozású cikk jelent meg, melyeknek közel a fele eredeti közlemény. A folyó
irat „Figyelő” rovata pedig több mint 1000 gyakorlati vonatkozású tudósítást 
közölt.

A megjelent közlemények az élelmiszeriparok összes ágazataira kiterjedtek. 
Főtömegükben élelmiszeranalitikai vonatkozásúak, bár akadtak egyéb dolgo
zatok is (pl. mikrobiológiai, higiéniai, rendészeti stb.), melyek azonban mindig 
az eredeti célkitűzésnek megfelelően élelmiszervonatkozásúak voltak.

Nehéz feladat lenne ismertetni a folyóiratban megjelent cikkek anyagát, 
mert az igen sokrétű; legyen szabad tehát példaképpen csak egyes témaköröket 
felemliteni, melyekkel több cikk behatóbban foglalkozott:

Igen értékes és világviszonylatban is nagyjelentőségű élelmezéstudományi 
dolgozatok az „Élelmiszerek összetételének legújabb adatai” c. cikksorozat, 
mely a különböző élelmiszerek és mezőgazdasági termékek összetételére nézve 
igen hasznos ismereteket közöl.

Számos élelmiszer Teológiai tulajdonságait is értékes dolgozatok tárgyalták.
Több cikk az élelmiszerek burkolóanyagainak vizsgálatával és felhasználási 

lehetőségeivel foglalkozott.
Az élelmiszeranalitika új irányairól és új vizsgálati módszereiről (kromatog- 

ráfia, elektroforézis, stb.) is számos dolgozat számolt be.
Több cikk jelent meg az élelmiszerek idegenanyag tartalmának (fémek, 

konzerváló szerk., színezékek stb.) vizsgálatáról.
Közlésre kerültek radiológiai és toxikológiai tárgyú dolgozatok is.
A gyakorlat szempontjából különösen értékesek azok a dolgozatok, melyek 

talán nem oly jelentős kutatási eredmények termékei, de a minőségellenőrzés 
fejlesztése szempontjából nagyjelentőségűek, melyek gyors-, sorozat-, szelektáló-, 
vagy műszeres ellenőrzési módszert, stb. ismertetnek.

Számos dolgozat foglalkozik a szabványmódszerek felülvizsgálatával, érté
kelésével is.

Hosszasan folytathatnánk még a felsorolást, mely megerősíti a megállapí
tottakat, de a megjelent dolgozatokról pontos kimutatást kaphatunk a folyóirat 
egyes köteteinek befejező füzetéhez csatolt gondosan elkészített tartalomjegyzé
kekből.

Munkatársaink számos szakmai beszámolót is írtak hazai és külföldi kong
resszusokról, konferenciákról, tanulmányutakról, vagy méltatták ezek eredmé
nyeit.

A tízéves határmesgyéhez érve, úgy érzem, hogy munkánk eredményes volt. 
Ügy hazai, mint külföldi viszonylatban általános szakmai elismerést vívtunk 
ki; jövőbeli feladatainkat a következőkben szeretném körvonalazni:
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A cikkek szakmai színvonalának további emelése mellett ezek gyakorlati 
értékelésére is nagyobb gondot fordítunk.

Igyekeznünk kell jobban bekapcsolni a vidéki minőségvizsgáló intézeteket 
is a munkánkba. Meg kell ugyanis jegyezni, hogy a legtöbb cikk a Fővárosi 
Vegyészeti Intézet munkatársainak tollából jelent meg, míg a vidéki intézetek 
aránylag jóval kisebb számú dolgozattal szerepeltek. Ez természetesen érthető 
is, hiszen a budapesti intézet nagyságrendileg és létszámbelileg is lényegesen 
felülmúlja a vidéki intézeteket. A legutóbbi időkben azonban az Élelmezésügyi 
Minisztérium Műszaki Főosztálya nagy gondot fordított a vidéki intézetek fej
lesztésére. Ez az intézetek szakmai fejlődésére igen kedvező hatást gyakorolt. 
Különösen a szegedi, debreceni, miskolci, kecskeméti, pécsi és székesfehérvári 
intézetek munkatársai küldtek kéziratokat a szerkesztőségnek, de a jövőben 
ezektől az intézetektől és az összes többi intézettől is nagyobb segítséget szeret
nénk kapni.

Kapcsolataink az oktatásügyi és kutatóintézetekkel igen jók, ezt szeret
nénk a jövőben is megtartani, s szorosabb együttműködést szeretnénk biztosí
tani a KÖJÁL-okkal is.

Fontosnak tartanánk, ha az élelmiszeripari kutatóintézetek, az iparági labo
ratóriumok és az élelmiszeripari üzemek laboratóriumainak munkatársai is ren
delkezésünkre bocsájtanák analitikai természetű dolgozataikat, s így lehetőség 
nyílna arra, hogy az analitikával foglalkozó élelmiszeripari laboratóriumok egy
más munkáját jobban megismerjék, s elért eredményeiket kellőképpen haszno
sítsák. Ez igen fontos kérdés élelmiszeriparaink általános fejlesztése szempont
jából is, hiszen az élelmiszeranalitika fejlődése nélkül a technológiának (gépesítés, 
műszerezettség, automatizálás) bármely irányban történő fejlesztése elképzelhe
tetlen.

A külföldi kapcsolataink továbbfejlesztésével igyekezni fogunk egyre na
gyobb mértékben kiterjeszteni a békés tudományos és kulturális egymás mellett 
éles kapcsolatait.

Befejezésül ki kell emelnünk Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizott
sága és az Élelmezésügyi Minisztérium Műszaki Főosztálya támogatását, melyek 
lehetővé tették eredményeink elérését, s kiknek segítségéért ezúton mondunk 
hálás köszönetét.

Kottász József 
szerkesztő
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