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Magyar Kémiai Folyóirat

Tisztelt ElĘﬁzetĘk és Olvasók!
A Magyar Kémiai Folyóirat 2004-ben, a 109-110. kötettel indult új folyama kilenc kötettel gyarapodott, és immár bizton
kimondhatjuk, hogy folyamatosan sikerül életben tartanunk a kémiai tudomány hazai mĦvelĘinek és kutatási eredményeiknek
ezt az évszázadot jóval meghaladó hagyományra visszatekintĘ egyetlen fórumát.
A szerkesztĘségnek ezután is legfĘbb célja, hogy megĘrizze, sĘt lehetĘleg tovább emelje a folyóirat szakmai színvonalát, s
hogy hozzájáruljon a magyar kémiai szaknyelv ápolásához, állandó korszerĦsítéséhez és átadásához a szakmai utánpótlásnak,
továbbá, hogy a magyar nyelven is publikáló, elĘadó vegyész kollégáink számára, akik a környezĘ országokban más
nyelven tanulták a kémiát, más nyelvet használnak mindennapi szakmai tevékenységükhöz, illetve más nyelven olvassák a
szakirodalmat, eligazítást adjon a jelenkor szaknyelvérĘl, a jelenleg használatos szakkifejezésekrĘl.
Folytattuk az új sorozatban elindított programokat, így az akadémiai székfoglalók közlését. Ez évben Hermecz István, sajnos
röviddel ezelĘtt elhunyt levelezĘ tag elĘadását tettük közzé. Megjelent két éve útjára bocsátott új rovatunk soron következĘ
írása, amely sorozatban külföldön élt/élĘ jeles, kiemelkedĘ tudományos eredményeket elért magyar kémikusok ismertetik
szakmai pályafutásukat, legjelentĘsebb kutatási eredményeiket. Ezúttal, a 116. kötet 1. számában Hevesi László, a Namur-i
egyetem nyugalmazott professzora tekintette át szakmai pályafutása legfontosabb eredményeit, mozzanatait. Másik sorozatunk,
a közelmúlt legkiválóbb hazai vegyész kutatóira emlékezĘ írások között másodikként, ugyancsak a 2011/1 számban Sólyom
Sándor, az egykori Gyógyszerkutató Intézet nyugalmazott osztályvezetĘjének írását adtuk közre, Toldy Lajosról, a hazai
gyógyszerkutatás meghatározó szaktekintélyérĘl. Megemlékeztünk tragikus hirtelenséggel elhunyt kollegánkról, Hermecz
Istvánról, a gyógyszeripar tekintélyes kutatójáról és elismert vezetĘjérĘl. Folytattuk a kiemelkedĘ hazai kutatómĦhelyek
eredményeit áttekintĘ sorozatunkat, s ezúttal a Debreceni Tudományegyetem kémiai intézetei és doktori iskolája mutatkozott
be a 2011/2-3 lapszámokban, Szilágyi László professzor vendégszerkesztésével, akinek közremĦködését e helyen is szeretném
megköszönni.
Ezúttal is szeretnék köszönetet mondani a benyújtott kéziratokat elbíráló valamennyi kollegánknak önzetlen és felelĘsségteljes
munkájáért, felsorolva a 117. évfolyamban közzétett dolgozatok lektorait:
Bakos József, Balogh Mária, Blazsó Marianne, Czugler Mátyás, Dékány Imre, Dombi András, Dormán György, Fetter József,
Fülöp Ferenc, Gajdáné Schrantz Krisztina, Gilányi Tibor, Hajós György, Hermecz István, Hollósi Miklós, Homonnay Zoltán,
Hórvölgyi Zoltán, Idei Miklós, Iván Béla, Kálmán Alajos, Keglevich György, Kele Péter, Kiss Éva, Kollár László, Kuszmann
János, Lázár Károly, Lelik László, LĘw Miklós, Noszticzius Zoltán, Notheisz Ferenc, Novák Zoltán, Orbán Miklós, Pasinszky
Tibor, Pintér István, Rohonczy János, Sohár Pál, Szepes László, Tombácz Etelka, Vékey Károly.
A szerkesztĘség nevében köszönöm a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya anyagi támogatását, a
közlemények szerzĘinek és a lap elĘﬁzetĘinek a Magyar Kémiai Folyóirat iránti bizalmukat és elkötelezettségüket. Külön
és kiemelten köszönöm a külföldi magyar pályatársaink számára kettĘs elĘﬁzetést vállaló, sajnos csak néhány kollegáink
áldozatkészségét.
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