
Török Gábor Emlékkollokvium

Halálának 10-ik évfordulója alkalmából a hazai élelmiszeripari kutatás mű
velői és képviselői kegyelettel adóztak Török Gábor emlékének és életművének 
a Magyar Tudományos Akadémia nagytermében, 1976. november 26-án ta rto tt 
emlékkollokvium keretében.

„Az élelmiszeripari szakemberek egész generációja nőtt fel mellette, amely 
— míg él és dolgozik — hálával fog emlékezni rá” — e szavakkal nyitotta meg az 
emlékkollokviumot Tóth-Zsiga István, a MÉTE ügyvezető titkára, felidézve azt 
a munkát, amit Török Gábor a szervezett magyar élelmiszeripari kutatás, a ha
zai gyorsfagyasztóipar megteremtése, a szakembergárda nevelése, az élelmiszer
tartósítás tudományának kiemelkedően eredményes művelése terén végzett. 
Egyik alapítója, a legszűkebb vezetőség tagja, majd tiszteletbeli elnöke volt a 
Mezőgazdasági Ipari Tudományos Egyesületnek, a mai MÉTE elődjének. Szel
lemi hagyatéka, egyénisége továbbra is él és hat közöttünk, miként erre -  töb
bek között — a közreműködésével létrehozott kollokviumi rendszer és a MÉTE 
által alapított „TÖRÖK GÁBOR EM LÉKÉREM ” is utal.

Az elnöki megnyitó után Telegdy Kováts László ny. egyetemi tanár idézte 
fel Török Gábor életpályáját és személyiségét, jellemezve őt m int mérnököt, 
kutatót és embert.

Majd Kardos Ernő, a Konzerv- és Paprikaipari Kutató Intézet ny. igazga
tója emlékezett meg Török Gáborról, m int az élelmiszeripari kutatóintézetek meg
szervezőjéről. Ismertette azt a munkát, amit az első öt intézet kialakításában, 
szervezeti felépítésében és kutatási rendszere kidolgozásában végzett. Török Gá
bort nevezték ki 1949 novemberében az Országos Mezőgazdasági Kísérleti Intézet 
igazgatójává és ő szervezte azt át a konzerv-, paprika-, hús-, hűtő- és növényolaj- 
ipar kutatóintézetévé, ebben az anyaintézetben alapozva meg azt a bázist, amely
ből később 4 nagy, önálló kutatóintézet és a hűtőipar fejlesztési labiratóriuina 
alakult ki. Ismertette a Török Gábor vezetése alatt á llt egykori anyaintézet 
munkáját, főbb eredményeit és főleg azt a tevékenységet, amit Török Gábor a 
kutatási módszerek kialakításában, a kutatási tematika kidolgozásában, a ku
tatógárda nevelésében, irányításában, nemkülönben a kollokviumi rendszer 
kialakításában, a szakirodalom művelésében, tan- és szakkönyvek írásában, ill. 
lektorálásában fe jte tt k i és vált tanítómesterünkké, példaképünkké.*

Végül Simek Ferenc, a Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet igazgatója 
közvetlen szavakkal emlékezett meg Török Gáborról, m int az intézet első igazga
tójáról és arról a munkáról, amelyet — széles körű és gazdag tudásának, nagy 
tapasztalatainak és kiemelkedő vezetői képességeinek latbavetésével — az Inté
zet megalakításában és kifejlesztésében végzett. Egykori intézetének dolgozói, 
közöttük a „Török Gábor Szocialista Brigád” tagjai méltó folytatói szeretnének 
lenni az általa alapított, szervezett élelmiszeripari kutatásnak.

Az emlékkolokvium Tóth-Zsiga István zárszavával ért véget.
Kardos E. (Budapest)

* Török Gábor 1961 — 1966-ban folyóiratunk az Élelmiszervizsgálati Közlemé
nyek szerkesztőbizottságának is tagja volt (Szerk.).
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