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Tisztelt El�� zet�k és Olvasók!
A megújult Magyar Kémiai Folyóirat immár hetedik évfolyamának utolsó száma is napvilágot látott, s egyre inkább bízhatunk 
benne, hogy a lap átvészelte a megsz�nésével fenyeget� id�szakot és tartósan sikerül életben tartanunk a hazai kémiai kutatás 
és tudományos munka, évszázadot jóval meghaladó hagyománnyal büszkélkedhet� egyetlen orgánumát. 

A szerkeszt�ség továbbra is mindent elkövetett, hogy sikerüljön meg�rizni, s�t a lehet�ségekhez mérten tovább emelni a 
folyóirat szakmai színvonalát, s ezzel megvalósítani a magunk elé t�zött f� céljainkat, azt, hogy hozzájárulhassunk a magyar 
kémiai szaknyelv ápolásához, folyamatos korszer�sítéséhez és tovább adásához  a szakmai utánpótlás számára, továbbá azt is, 
hogy a magyar nyelven is publikáló, el�adó vegyész kollégáink számára, akik a környez� országokban más nyelven tanulták 
a kémiát, más nyelvet használnak mindennapi szakmai tevékenységükhöz, illetve más nyelven olvassák a szakirodalmat, 
eligazítást adhassunk a ma használt magyar szaknyelvr�l, szakkifejezésekr�l.

Folytattuk az akadémiai székfoglalók közlését, ebben az évben Dékány Imre és Hargittai Magdolna rendes tagok és Pukánszky 
Béla levelez� tag el�adásait tettük közzé. Megjelent múlt évben elindított új rovatunk soron következ� írása, amely sorozatban 
külföldön élt/él� jeles, kiemelked� tudományos eredményeket elért magyar kémikusok ismertetik szakmai pályafutásukat, 
kiemelked� kutatási eredményeiket. Ezúttal, a 116. kötet 1. számában Rétey János, a Karlsruhe-i egyetem professzora foglalta 
össze szakmai pályafutása legfontosabb eredményeit, a 2. számban Mester Lászlóról, a Sorbonne professzorának életútjáról 
jelent meg munkatársa, Móczár Elemér professzor írása. A jöv�ben szeretnénk bemutatni a közelmúlt kiemelked� hazai 
vegyész kutatóit is és ezt a sorozatot Pongor Gábor egyetemi docens írásával indítjuk, a 2010/4 számban, Kapuy Edér�l, 
a kiváló kvantumkémikusról. Megemlékeztünk elhunyt kollegáinkról, Kugler Elvíráról, lapunk egykori szerkeszt�jér�l, 
Zsadon Béláról, az ELTE professzoráról, a kémiai technológia kiváló oktatójáról és az alkaloid- és polimer-kémia kiemelked� 
kutatójáról, Biczó Gézáról, az MTA KK kit�n� kvantumkémikusáról és Kapovits Istvánról, a kénvegyületek szerves kémiájának 
állami díjas professzoráról. Folytattuk a kiemelked� hazai kutatóm�helyek eredményeit áttekint� sorozatunkat, s ezúttal a 
Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskolája mutatkozott be a 2010/3 lapszámban, Prof. Fülöp Ferenc 
akadémikus vendégszerkesztésével, akinek közrem�ködését ezúton is szeretném megköszönni.

 Ezúttal is szeretnék köszönetet mondani a benyújtott kéziratokat elbíráló valamennyi kollegánknak önzetlen és felel�sségteljes 
munkájáért, felsorolva itt a 116. évfolyamban közzétett dolgozatok lektorait:

Bakos József, Balogh Mária, Csámpai Antal, Dékány Imre, Felinger Attila, Gilányi Tibor, Hajós György, Hermecz István, 
Hórvölgyi Zoltán, Huszthy Péter, Inczédy János, Kövér Katalin, Kremmer Tibor, Kuszmann János, Láng Gy�z�, Mátyus Péter, 
Mészáros Róbert, Nagy Géza, Nemes András, Németh Krisztina, Nógrádi Mihály, Pintér István, Skodáné Földes Rita, Sólyom 
Sándor, Somsák László, Tarczay György, Vékey Károly, Zrinyi Miklós.

A szerkeszt�ség nevében köszönetem fejezem ki a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya anyagi 
támogatásáért, amellyel a folyóirat megjelenéséhez hozzájárultak, a közlemények szerz�inek és olvasóinknak, valamint a lap 
el�� zet�inek a Magyar Kémiai Folyóirat iránti bizalmukért és elkötelezettségükért. Ismételten és külön nyomatékkal köszönöm 
a külföldi magyar pályatársaink számára kett�s el�� zetést vállaló kollegáinknak áldozatkészségüket.

         Sohár Pál f�szerkeszt�


