Az Élelmiszervizsgálati Közlemények 20 éves
és a Fővárosi Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet
100 éves jubileumára

A magyar nyelv használata a kémiában

A kémia tudományának megalapozása Lomonoszov, Lavoisier és Dalton
nevéhez fűződik. Hazánkban 1770-ben a nagyszombati — később pesti — egye
temen alakult meg az első kémiai tanszék Winterl Jakab József professzor veze
tésével, melyen azonban a kémiát a botanikával együttesen tanították. Winterl
professzor csak törve beszélte a magyar nyelvet, előadásait latinul tartotta. 1810ben bekövetkezett halála után a kémia tanszék már különvált a botanikától.
Őt Schuster Constantin János, Sadler József, majd a magyarul nem is beszélő
Sangaletti Ede követték a kémiai katedrán. 1848-ban Sangaletti helyébe a haza
fias érzelmeiről közismert radikális-demokratikus forradalmi nézeteket valló
Nendtvich Károly került, aki első ízben tartott magyar nyelven egyetemi előadást.
Nendtvich Bugát Pállal és Irinyi Jánossal megkísérelte a magyar kémiai ,,mű
nyelv” kialakítását is, Schuster János 1829-ben megjelent első magyar nyelvű
kiadványa a ,,Gyógyszeres értekezések” alapján. 1844-ben megírta „Élet
műden műipari vegytannak alapismeretei” címen könyvét „műmagyar” nyel
ven, melyben az atom szót „parány”-nak, a hidrogént ,,köneny”-nek, az oxigént
„éleny”-nek, a brómot „büzeny”-nek, a klórt „halvany”-nak, a hidrargirumot
„higany”-nak stb. nevezi. A „műmagyar nyelv” ma már — számunkra
— nehezen érthető. A szabadságharc elbukása utáni Bach korszakban az
elnyomás a tudományos világra is rányomta bélyegét: visszatértek tehát
a latin és német elnevezések és Sangalettit is visszahelyezték a tan
székre, amit 1853-ig tovább vezetett. 1853-ban Wertheim Tivadar vette át a
tanszék vezetését.
Döntő fordulatot jelentett az 1860-as esztendő, amikora nemzeti ellenállás
gyümölcseként az ún. „októberi diploma” az oktatás nyelvéül „a magyar nyelv
behozatalát” rendelte el. 1860 október 26-án a kari ülést Petzval Ottó dékán
magyar nyelven nyitotta meg. A csak németül tudó tanárokat sorban leváltot
ták. A vegytan tanszékre Than Károlyt nevezték ki.
Than Károlyt méltán jelöli márvány emléktáblája „A magyar tudományos
chemia megalapítójának”. A magyar kémiai szaknyelv megteremtése is Than
nevéhez fűződik. A Bugát —Nendtvich-féle „műmagyar” nyelvezet kétségen kívül
korszerűtlen, a tudomány internacionalista jellegét tekintve erőltetett volt.
Than Károly képviselte az internacionalizmus gondolatát, tankönyveit, szakirodalmi munkáit („A kísérleti chemia elemei”) már a kiforrott magyar szakiro
dalmi nyelven írta meg. Mégis, ha szórványosan is, de egyes „műmagyar”
szakkifejezések már átmentek a köztudatba: pl. a hidrargirum elnevezés véglesesen eltűnt a magyar kémiai nyelvből és a „higany” nyert „polgárjogot”.
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Az élelmiszerkémiai szakirodalom Magyarországon

1836-ban bízta meg Pest város magistrátusa Molnár Jánost, a Rókus Kórház
akkori gyógyszerészét ,,a rendőri igazgatás során felmerülő kémiai vizsgálatok
elvégzésével”, mint ,,Pest város vegyészét”.
Molnár, ki a Bugát féle nyelvújítás híve volt 1846 november 10-én, a „Kir.
magyar természettudományi társulat” kis gyűlésén tartotta az első magyar nyel
vű élelmiszerkémiai előadást ,,a Rókus korházi kútvízek vegybontásáról”*. Va
lószínűleg Molnár használta az 1. és 2. ábra táblázatát, egy részben ,,műmagyar”
nyelven írt jegyzet részét, mely az elemek vegyjeleit ill. „paránysúly“ táblázatát
ábrázolja.
1873-ban Pest-Buda-Óbuda a három testvérváros egyesült s ekkor a fővá
ros közgyűlése Ballá Mátyást a Reáltanoda utcai reáliskola vegytan tanárát
nevezte ki 1874-ben „Budapest Főváros hivatalos vegyészének”, majd 1876ban a közgyűlés megszavazta Budapest Főváros Vegyészeti és Tápszer
vizsgáló Intézetének létesítését. Az Intézet igazgatói teendőinek ellátásával
Ballá Mátyást bízták meg.
Ballá Mátyás (akit 1880. május 20-án a Magyar Tudományos Akadémia
levelezőtagjává választott) előadásait magyar nyelven tartotta „A vegytan ele
mei,” majd az „Elemi vegytan” c. több kiadásban megjelent munkáit magyar
nyelven írta. (L. melléklet 8. o.)
Ő volt hivatalosan az Intézet első igazgatója, aki megérezte a magyar
élelmiszeranalitikai folyóirat hiányát. Kutatásainak, vizsgálatainak eredményeit a
Magyar Tudományos Akadémia III. osztályának 1883-ban megjelent értesítő
jében a „Mathematikai és Természettudományi Értesítőben” közölte magyar
vagy német nyelven (3. ábra).
A XIX. század utolsó évtizedeiben de még a XX. század első éveiben is
az élelmiszerkémiai tudomány és az élelmiszervizsgálatok — hazánkban is —
rendkívül kezdetleges színvonalon álltak. Az élelmiszertudományt és az élel
miszervizsgálatokat általában az orvostudománnyal azonosították. Eredményei
ket is orvosi eredményeknek tekintették, s ezért Budapest Főváros hivatalos
vegyésze, Ballá Mátyás Budapest Főváros tiszti főorvosa alá volt rendelve.
Saját, valamint több munkatársa tollából származó közlemény is a már több
mint három évtizedes múltra visszatekintő, Markusovszky Lajos által 1857-ben
alapított Orvosi Hetilap-Ъап jelent meg (4. ábra).
1893-ban indította meg Than Károly a Magyar Chemiai Folyóiratot, s ezután
sorozatosan már e folyóirat köteteiben jelentek meg az Intézetből származó
cikkek, míg a Főváros Tanácsára vonatkozó közlemények (jelentések, beszámo
lók) a Fővárosi Közlönyben láttak napvilágot. Rőzsényi Iván fővegyész (később
az Intézet második igazgatója) megelégedéssel állapítja meg a Főváros megbízá
sából 1903-ban végzett tanulmányútjáról szóló jelentésében (1. melléklet 10. o.)
. . . „a mi intézetünk működését csak hiányos törvények és szabályrendeletek
támogatják, az eredmény mégis a külföldivel szemben megállja helyét és bizo
nyára túl is haladná azokat, ha mi is egy általános tápszertörvény hathatós tá
* O rvosi T á r, 7 7, (4), 64. o. P e sten , 1847 ja n . 24-én. . . . , , A kir. m ag y ar te rm é sz e ttu d o 
m án y i tá rs u la t 1846-dik nov. hó 10-én ta r t o t t kis gyűlés jegyzőkönyve.
56. M o ln á r gyógyszerész és r. t. a R ó k u s kórházi k ú tv ízek v eg y b o n tásáró l sza k tu d o m á 
ny o sság áv al írt értek ezését olvasa föl. A szerző fö lo lv aso tt értekezésében annyi tu d o 
m án y o sság o t és s z a k é rté st t ü n te te tt ki, hogy ő t a fönálló h y d ro g rap h iai b iz o ttság ta g á v á nevezé ki a tá rs u la t. A m u n k á la t b írá lá s v é g ett W ürtzier, S za rk a és F auser u ra k n a k
a d a tik ki.
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mogatásában részesülnénk”. Ezért Balló Mátyás 1904-ben a Főváros területére
érvényes rendelettervezetet dolgozott ki (L. 1. melléklet 10. o.).
Az 1910-es évek után több dolgozatot közölt a ,,Magyar Chemikusok Lapja”
Ugyancsak ez időtől kezdve az Intézet munkatársai egyre több népszerű tudo
mányos ismertető cikket, beszámolót írtak az élelmiszerek tudományáról, vizs
gálatáról, az olvasók és fogyasztók tájékoztatására is, főként a népszerű ,,Ter
mészettudományi Közleményekben", vagy egyéb hasonló jellegű lapokban. („A ter
mészet”, ,,Élet és Tudomány” stb.).

7. ábra
1*
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Az 1920-as évektől kezdve sok dolgozat jelent meg a „Magyar Mérnök
és Építészegylet Közlönyé"-btn, az 1930-as évek után pedig a „Kisérletiigyi Köz
leményék'"-ben és a „Mezőgazdasági Kutatások"-han is.
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A budapesti vízművek vizei 1877 —1887-ben.

B U D A PE ST .

Irta: Bai.i.ó MAtvAs , reiliak. tanár és Budapest fäviros hivatalos vegyésze.*
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A víz az egyedüli mindennapi tápszerünk, a melyet eredeti,
tehát nyert állapotban használunk ívásra; minden más tápszer,
emberi emlékezet óta, csak sU rilitilt állapotban jút szervezetünkbe.
Tápszereink steritisildsdra szolgál leginkább a sütésnek s főzésnek
czélját képező mágus hőmérséklet, ritkábban a fertőtlenítő szerekhez
tartozó test, mint pl. borszesz és a szerves savak, mely testeket a
szeszes és más italokban találjuk. Ezen általános szokássá vált
eljárásnak egyedüli indítója az, hogy a tápszereinkkel szervezetünkbe
jutható mindennemű parasiták elől magunkat megvédelmezhessük.
Hogy a nyers tvdvít sem mentes ilyen veszélyektől, azt már az
ó-korban tudták s ahhoz képest cselekedtek. Az ivóvíz minőségé
nek megítélésére vonatkozó ismereteink azonban csak a legújabb
korban nyertek tudományos alapot, mert a víz physikai tulajdon
ságai — minőket a laikus még ma is döntőnek tartani hajlandó
— erre a csélra nem kielégítők. Egy egészen új tudományágnak
teremtése volt erre szükséges s ugyancsak a hygieniának haladása
az utolsó évtizedben, a kérdésben forgó nézeteinket gyökeresen
átalakította. A ragályos betegségek mibenlétének, s tovaterjedésük
módjának felismerése azon faktorok, melyek a modern nézete
ket szülték.
Rövid idővel ezelőtt a chemikus egymagában ítélt az ivóvíz
minősége felett Feladatának könnyítése végett az úgynevezett
határszámokat állította fel; jóformán légből kapott számokat, melyeket
tekintet nélkül a helyi viszonyokra mindenütt chablonszerűleg
alkalmazott
Akkoron, a mikor a mai budapesti vízművek létesíttettek, a
mesterséges és az úgynevezett »természetes« szűrési rendszerek
között folyt a vita; az akkori tudomány az utóbbit ismerte fel
a jobbnak, s e nézet akkor nálunk is gyakorlati érvényre jutott.

Ton Ы. BALLÓ.

U. Ж. D. AS., BAUmyÄDTItomi сш ппх.
Vor kaum zwanzig Jahren wurde die hiesige Wasserleitung
mit bedeutenden Kosten hergestellt, und schon zum dritten Male
stellt sich eine Erweiterung derselben als notwendig heraus. Die
Ursache hievon ist die Zunahme der Bevölkerung, und in Folge
dessen des Wasserbedarfes, welchen die jetzigen Wasserwerke nicht
mehr zu deckeu vermögen und da voraussichtlich die Hauptstadt
auch weiter in demselben Maasse zunehmen wird, wie in den letzten
zwei Decennien, den Hauptfactor einer solchen Entwicklung aber
die Versorgung mit gesundem Wasser in genügender Menge bildet,
so muss bei dem zu errichtenden definitiven Wasserwerke die
Sicherstellung des nötigen Wassi'rquantums besser in Vorbedacht
genommen werden, als dies bisher geschah. Und wahrlich, in Hin
sicht auf unsere Wasserverhältnisse und die Finanzkraft der Haupt
stadt, bildet die Versorgung derselben mit gutem Wasser in genügen
der Menge keine leichte Aufgabe.
Der hauptstädtische Baurat glaubte diese Aufgabe durch
künstliche Filtration des I>onau wassere zu lösen. In ihrer Eigen
schaft als Sachverständige, Mitglieder der Wasserversorgungscommission, halten die Professoren K. T han, J. F odor und ich in einem
gemeinschaftlich verfassten, ausführlichen Gutachten diesen Plan vom
hygienischen Standpunkte energisch Itekämpft. Dies gereichte zum
Vorteile des zweiten, WeiN’schen Projectes, gemäss welchem in
Káposztás-Megyer,* nach dem Principe der heutigen Wasserwerke,

*) Előadta az orsz. közegészségi egyesület vál. ülésén, 1887. máj. 5-ikén.
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* Ein etwa eine Meile von Budapest aufwärts der Donau liegender Ort.
3. á bra

4. á b ra

Majd az egyes természettudományi szakterületek határozott elkülönülésének
megfelelően az Intézetből származó közlemények speciális szakfolyóiratokban
kerültek közlésre: Gyógyszerészi folyóirat, Földtani Közlöny, Állattani Közlemé
nyek, Vízügyi Közlemények, Hidrológiai Közlemények stb.
A magyar tudományos eredményeket nemzetközi sikon is egyre jobban
elismerték. A magyar nyelvet azonban a világ szakirodalma nem sorolta a „világ
nyelvek” közé (azidőtájt csak az angol, francia és német nyelveket tekintették
„világnyelvének). Ez késztette az Intézet számos munkatársát, hogy jelentő
sebb tudományos dolgozatait az eredeti magyar nyelv mellett egy másik idegen
nyelven is (német, francia) közzétegye.
A II. világháború a magyarországi szakfolyóiratokat is pusztulásba dön
tötte. Egyesek már a háború folyamán megszűntek. A felszabadulás után a
romokból kellett újjáépíteni Budapestet, társadalmi, kulturális és tudományos
életünk centrumát. De újjá kellett szervezni magát a társadalmi, kulturális és
tudományos életünket is! E gigászi feladatokban igen fontos szerep hárult a
sajtóra, a napilapokra és ezek mellett a folyóiratokra, szakfolyóiratokra is.
Romokból épült újjá az ország és a főváros: Budapest. A letűnt Magyaror
szág megszűnt, feloszlott szakfolyóiratainak foszlányaiból kellett megszületnie
az új Magyarország szocialista, társadalmi, kulturális, tudományos alapon álló
szakirodaimának is.
A kialakulóban levő új szak-generáció megőrizte, megtartotta a múlt nagy
hagyományaiból a fejlődést, haladást jelentő és elősegítő klasszikusokat és méltó
hagyományok megbecsülése mellett egyre újabb, haladó szellemű, modern isme
retekkel gyarapította tudományunk tárházát. Szerzőink nyelvismerete is egyre
jobban bővült. Egyre több és több szerző dolgozata jelent meg a „világnyelve
ken”, de a „világnyelvek” köre a Szovjetunió nyelvével, az orosszal bővült.
A magyar szerzők azonban nem felejtkeztek meg hazájukról, és a magyar
olvasóközönségről sem; egyre töbh speciális magyar szakfolyóirat jelent meg a
tudomány minden ágát felölelve, így az élelmiszertudományt is. A Magyar Élel
miszeripari Tudományos Egyesület megalakulása után indult meg az „Élelme
zési Ipar”, valamint az Egyesület szakosztályainak közleményei. Ezek a szak
lapok azonban természetesen elsőrendű céljuknak a magyar élelmiszer ipar fej
lesztését tekintették és elsősorban élelmiszertechnológiai cikkek közlésére ala
kultak. Még hangsúlyozottabb formában merült fel tehát a magyar élelmiszeranalitikai, az élelmiszerek minőségellenőrzésével foglalkozó folyóirat szükséges
ségének a gondolata.
Az Élelmiszervizsgálati Közlemények megindítása

Az Intézet szakmai tevékenységének dokumentumai az 1874-től kezdődően
megjelent évkönyvek, melyekben az Intézet munkatársai beszámoltak Buda
pesten végzett élelmiszerellenőrzéseikről és vizsgálataikról. Nem volt azonban
lehetőségük arra, hogy vizsgálataik, kutatásaik alkalmával elért eredményekről
egy olyan szakfolyóiratban számoljanak be, melynek tárgyköre megegyezik
szakmai tevékenységükkel: az élelmiszerek vizsgálatával. Már az Intézet meg
alapítója és első igazgatója, Balló Mátyás érezte a magyar élelmiszeranalitikai
folyóirat hiányát és ez a hiányérzet kortársai, (munkatársai) és az intézet későbbi
tagjai körében is megnyilvánult, ezért egyéb hazai és külföldi lapokban közölték
dolgozataikat (1. melléklet 1—3. o.).
Az Intézet munkatársai érezve a hazai élelmiszeranalitikai folyóirat hiányát,
több alkalommal kísérletet tettek szakmai publikációk kiadására alkalmas szakfolyóirat megindítására, vagy részt vettek szakfolyóiratok szerkesztőbizott
ságában. Az Intézet harmadik igazgatója, Hunkár Béla több éven át szerkesz6
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tette a Budapest Főváros Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézetének lapszem
léjét (5. ábra), Szelényi Géza a Magyar Mérnök és Építészegylet Közlönye, Kieselbach'Gyula a Természettudományi Közlöny, Korpáczy István a Fővárosi Műszaki
Lapszemle (6. ábra), Sarló Károly a Hidrológiai Közlemények, Bognár Gusztáv
a Magyar Kémikusok Lapja szerkesztőbizottságának volt tagja, Förster Rezső
pedig a Magyar Földművelésügyi Minisztérium lapjának, a „Vegyvizsgálat”
(7. ábra) szerkesztőbizottságának volt vezetője.
Ezek a kezdeményezések azonban nem vezettek sikerre. A fenti folyóiratok
nem voltak hosszú életűek, szakmai színvonaluk, műszaki kiállításuk nem ütötte
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meg egyéb hazai folyóiratok mértékét; de még jobban el voltak maradva külföldi
szakfolyóiratok mögött.
1955 tavaszán az Intézet fölött szakmai felügyeletet gyakorló akkori Élelmiszeipari Minisztérium e cikk szerzőjének az Intézetből származó javaslata
alapján jóváhagyta az Élelmiszervizsgálati Közlemények kiadását sokszorosított
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Az "Agrártudomány" c .lsp I .k ö t e t t e 1 .számának 12-34.oldalán "A foszfld»lakú jfoflzfor meghatározása nörényrédószer^ben6 ulm a la t t megjelent szakdolgozatomban éalitettem , hogy "a foszfidfQszfort tartalmazó növényvédőszer em hatóértékének megállapítéeét csakis a foszfidfoszfor meghatározásá
val végezhetjük el, más módon c é lt nem lehet érn i." E mondaton to l a nagy
nyilvánosságra, ille tő le g a dolgozatomhoz fűzött idegen nyelvű referátu 
mokra tek in te tte l nem kívántam nyilatkozni a rró l, hogy az idézőjelbe fog
la l t kijelentésemre ai i n d i t o t t d e a Magyar Fölamivelésügyi Minisztérium
iltá 1 a Vegykisérleti és Vegyvizsgáló Állomások részére kiadott, tehát
m»m a nagy nyilvánosságnak szánt "Yegyvizsgálat" cimü értesitóben ezt e l
mondhatom, nemcsak azért, hogy a szóbanforeó ügyben tisz tá n lássunk, hanem
azárt is , hogy fenti tárgyú dolgozatom c é ljá t a kartáreak kellően mérle
geljék.
A kartársak tudják, hogy a Vegykisérleti és Vegyvizsgáló Állomások részére
annak idején a volt Növényvédelmi Kutató Intézet Biokémiai Osztálya á lta l
ö s s z e á llíto tt, s hivatalos használatra megküldött "Növényvédelmi szerek
vizsgálati méasBexei” cimü füzet a foszfidalaku foszfor /a továbbiakban
fo sziid fo szfo r/ meghatározásáról nőm. csakis a cink meghatározásáról szól
/ I I . rész, 17.pont/, még pedig olyan kezdettel, hogy a /nyilván szerves
vivőanyag m ia tti/ roncscláe konc.kánsavval és füstölgő salétromsavval tör
ténjék. Ebből nem következtethető máé, mint az, hogy a cinkfoszfidot ta r
talmasé szerekben is a cinktartalm at k ell meghatározni. Sz utóbbi követ
keztetés te lje s helytállóságát bizonvitja az, hogy minden cinkfoezfidtart&lmu növényvedőszer engedélyiratában elsősorban a cinktartalom, s másod
sorban az abbői számított /"cinkfoszfidban k ife je z e tt" / cin kfoszfidtartalom alsó határértéke van követelményképen leszögezve.
ibbji a tényből azonban nagyon furcsa következtetések adódnak. Ha ugyanis
«• védószerbe nem cinkfoszfidot tettek , hanem akármilyen kell.' mennyiségű
cinkvegvületet /p l.cin k o iid o t, -karbonátot, vagy -s z u lfá to t/, akkor e
vizsgáló megtalálja a kellő cinkmennyiséget, s ebből a "cinkfoszfidban k i
fejezett" e lő irt natóBnyagmenovlséget is . Továbbá, ha a eserbe a készítés
kor tényleg kellő mennyiségű cinkfoszfidot tettek is . Idő múltán e rak tá
rozott szerben a cinkfoszfid részoen, majd teljesen elbomlik, a ezer hatái - csőül enik, »őt egészen megszűnik. Эе ás ilyen romlott ezerben is megta
lá lja a vimsgálé az e lő irt círk-m ennyisedéebből kiszámitia az enr.pk negfelelő cinkfoszfid mennyiséget, líi ne
ёзеАЬеп e szer az cl ói i árnál: me.
telelne de növcnyvedelai célra cár c- v esetleg, vagy érően °ebogysea.
7.

ábra

formában. A Fővárosi Tanács áldozatkészsége pedig lehetővé tette, hogy a
folyóirat a Minisztertanács Sajtótájékoztató Irodájának lapengedélyével, nyom
datechnikai úton készüljön. így jelent meg a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bi
zottsága elnökének előszavával az Élelmiszervizsgálati Közlemények első száma
(Pongrácz, 1).
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A lap felelős szerkesztői teendőinek ellátására e cikk szerzője kapott meg
bízást; a szerkesztőbizottságban részt vettek az Élelmiszeripari Minisztérium, a
Fővárosi Tanács társosztályai, a vidéki ellenőrző intézetek és egyéb intézmények
képviselői.
Az Élelmiszervizsgálati Közlemények szerepe a hazai élelmiszerellenőrző-hálózat
kialakításánál

Már az Élelmiszervizsgálati Közlemények 1955. évi szerkesztőbizottságában
részt vettek egyes vidéki élelmiszerellenőrző intézetek képviselői (Szeged, Deb
recen) és tevékenységükkel igyekeztek hozzájárulni a folyóirat szakmai szín
vonalának emeléséhez.
Az ifjú folyóirat az 1956-os tragikus eseményeket zökkenésmentesen vé
szelte át, sőt egyre nagyobb eredményeket ért el. A folyóirat megalapítása azon
ban nemcsak az élelmiszeranalitikusok sajtóorgánumaként volt jelentős, hanem
fontos szerepet töltött be a hazai minőségellenőrző intézet-hálózat kialakításánál
is (Szilágyi, 2).
Az eltelt két évtized alatt az Élelmiszervizsgálati Közlemények hasábjain
beszámoló cikkek jelentek meg az Intézetek történetéről, fejlődéséről, jubileumai
ról (Szeged 3), (Miskolc, 4), (Kecskemét, 5), munkatársainak irodalmi munkás
ságáról (Szeged, 6).
1970-ben a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Minőségfelügye
leti és Szabványügyi Osztálya kidolgozta az Ellenőrző intézetek hálózatának ki
építésére vonatkozó tervet (Szilágyi, 7). Az Élelmiszervizsgálati Közlemények
hasábjain cikkek jelentek meg a tervnek megfelelően megalakított új intézetekről,
minőségvédelmi ankétokról (Zalaegrszeg, 8), (Salgótarján, 9), (Központi Élel
miszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet 9) stb.
1973-ban pedig a Fővárosi Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet
a gondozásában levő Élelmiszervizsgálati Közleményeket átadta az újonnan
megalakított Központi Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézetnek (Váricsa, 10).
A folyóirat hazai olvasótáborának kialakulása

Már a folyóirat megindításakor, 1955-ben nagy figyelmet fordítottunk arra,
hogy a folyóirat megindulását országszerte tudatosítsuk mindazokkal az intéz
ményekkel, ahol élelmiszerek előállításával, forgalmazásával vagy vizsgálatával
foglalkoznak; így a hazai élelmiszeriparnak és -kereskedelemnek, valamint az
egyéb élelmiszerekkel foglalkozó intézményeknek lehetőségük nyílt arra, hogy
folyóiratunkra előfizessenek. Az érdekelt intézmények fő tömege érdeklődését
el is nyertük, s így elmondhatjuk, hogy előfizetőink köre kiterjed szinte vala
mennyi hazai élelmiszerekkel foglalkozó intézményre.
1957-ben a szerkesztőbizottság a folyóirat iránti érdeklődés egyre nagyobb
mértékű elterjedésére való tekintettel elhatározta, hogy az ezideig csak jogi
személyeknek hozzáférhető folyóiratot egyéni előfizetők számára is elérhetővé
teszi, s igy hazánk élelmiszeranalitikusai saját szakmai ismereteik gyarapítására,
személyi könyvtáruk számára is hozzájuthatnak az Élelmiszervizsgálati Köz
leményekhez.
Nemzetközi kapcsolatok kiépítése

Figyelmet fordítottunk külföldi kapcsolataink kialakítására is. Szakmai
kapcsolataink kifejlesztése érdekében folyóiratunkat megküldöttük külföldi
élelmiszerek vizsgálatával, ellenőrzésével foglalkozó társintézeteknek, s részükre
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mindmáig változatlanul elküldjük folyóiratunk egyes számait. A külföldi társ
intézetektől rendszeresen érkező válaszok igazolják kollegiális kapcsolataink ki
építésének sikerét. Viszonzásképpen számos külföldi intézet rendszeresen meg
küldi számunkra kiadványait (folyóiratok, évkönyvek stb.) melyeket doku
mentációs tárunkban helyezünk el.
Legszorosabb kapcsolataink a szocialista országokkal (Szovjetunió, Len
gyelország, NDK, Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia stb.) alakultak ki, de
nagy érdeklődést tanúsítanak egyéb országokban működő intézmények is:
Ausztria, NSZK, Franciaország, Anglia, Svájc, USA, Finnország stb.).
Különösen igyekszünk kapcsolatokat teremteni az új, fejlődésben levő
országok intézményeivel (Kuba, Egyiptom, India, Észak-Vietnam). Hasábjain
kon közöljük ezen országoknak hazánkban egyetemi tanulmányokat folytató
diákjainak kutatási eredményikről beszámoló cikkeit, vagy tudományos foko
zatok elérésére irányuló dolgozatait.
Nemzetközi kapcsolataink kimélyülésére jellemző, hogy példányszámunk
nak mintegy 15%-a jut el külföldi olvasókhoz, részben szerkesztőségünk útján,
részben a Kultúra Vállalat terjesztésében.
1960-ban az Élelmiszervizsgálati Közlemények „Nemzetközi számot” adott
ki, mely külföldi szerzők dolgozatait közölte orosz, angol, német vagy francia
nyelven nemzetközi kapcsolataink továbbfejlesztésére (Pesta, 11).
1965-ben a Főváros Tanácsának VB. Elnöke köszöntötte a 10 éves folyó
irat munkatársait, akik tanulmányaikkal, cikkeikkel hozzájárultak a budapesti
és vidéki intézetek feladatainak teljesítéséhez (Sarlós, 12).
1970-ben megalakulásának 15. évében a folyóirat ünnepi számában közölt
cikkeket hazánk élelmiszeriparának vezető szakemberei tollából (13).
Az Élelmiszervizsgálati Közlemények 20 éves fennállásának alkalmával a
folyóirat mellékletében megemlékezünk a 100 éves fennállását ünneplő Fővárosi
Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet munkatársairól kiknek szakmai
tevékenysége és ennek irodalmi eredményei, dolgozatai folyóiratunk megindí
tását, hazai és nemzetközi elismerését nagymértékben elősegítette.
Az ország élelmiszerellenőrző Intézet-hálózata és az Élelmiszervizsgálati
Közlemények olvasói nevében az Intézet munkatársainak további eredményes
munkát kívánunk a folyóirat célkitűzéseinek élelmiszergazdaságunk termékei, az
élelmiszerek minőségvizsgálatának, minőségfejlesztésének, minőségvédelmének
további javítása érdekében.
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SZAKMAI

HÍREK

„Korszerű táplálkozás és kutatás”
A centenáriumát ünneplő Kaposvárott 1973. nov. 30-án és dec. 1-én tartotta
ezévi konferenciáját a Magyar Táplálkozástudományi Társaság.
„A korszerű táplálkozás és kutatás” tárgykörében három fő téma került
megvitatásra.
Az első nap délelőttjén került sor ,,A táplálékok megváltozott összetétele
és annak okai” összefoglaló cím alatt Boci Ernő tanszékvezető egyetemi tanár
és Guba Sándor főigazgató előadására. Farkas József a KÉK1 igazgatóhelyettese
a ,,Sugárzásos tartósítás hatása az élelmiszerekre” címmel tartott tájékoztató
előadást arról, hogy milyen helyet foglal el ez a tartósítási forma a világ-, illetve
hazánk konzerviparában.
Ugyancsak az első nap délelőttjén került sor a „Táplálkozás és tápanyagszükséglet” c. szekcióülésre. Ez alkalommal a pozsonyi Élelmezéstudományi
Intézet igazgatója, A. Bucko egyetemi tanár ,,A C-vitamin ellátottság szerepe
az érelmeszesedés kialakulásában” és Rigó János az Orsz. Dietetikai Intézet
igazgatóhelyettese „Az ásványi anyag és vitaminszükséglet kielégítésének fel
tételei” címmel tartottak előadást.
A délutáni szekcióülés témája „A táplálkozás megelőző és kórokozó szerepe”
volt. Zajkás Gábor osztályvezető „A táplálkozás és elhízás”, Vértes László főor
vos „A táplálkozás és szívinfarktus és Angeli István főorvos „A táplálkozás és
cukorbaj” című előadásaikban a helytelen táplálkozás kórokozó hatásáról
szóltak. Rendkívül érdekes volt az újvidéki Közegészségügyi Intézet munka
társainak előadása.
A konferencia második napján került sor a Tangl Ferenc emlékérem át
adására: Lindner Károly tanszékvezető főiskolai tanár és Fekete László főorvos
kapta meg az emlékérmet.
Lindner Károly emlékelőadásában az „Új tápanyagszükségleti elképzelések
az Egészségügyi Világszervezetben”, Fekete László pedig „Az idős kor táplál
kozási problémái”-ról szólt.
A Táplálkozástudományi Társaság ezévi konferenciáját kerekasztal meg
beszéléssel zárta, melyen résztvettek az élelmezésipar, a mezőgazdaság és a ku
tatóintézetek, egészségíigyi-táplálkozástudománynal foglalkozó szakemberei.
B O R S Z É K I B ÉLA

Új tejporgyár Nyíregyházán
A Szabolcs megyei Tejipari Vállalat Nyíregyházán 1973. december 29-én
avatta az új tejporgyárat, városi tejellátó üzemet és új irodaházat.
Az avatóünnepségen résztvettek a megye és a város vezetői, valamint a
Tejipari Vállalatok Trösztjének vezetői és a társvállalatok képviselői. Lénárt
Lajos miniszterhelyettes adta át Szendrei István igazgatónak az új létesítmé
nyeket.
A tejporgyár napi 100 ezer liter tejet dolgoz fel tejpornak, míg a városellátó
üzem napi 50 ezer liter tej feldolgozására alkalmas.
Kiss György ( Debrecen)
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