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Tisztelt Előfi zetők és Olvasók!
A Magyar Kémiai Folyóirat százhuszadik évfolyamának első számával nemcsak a lap történetének egy kerek évfordulójához, 
de megújult, negyedévenként megjelenő formájának 10 éves jubileumához érkeztünk. Tekintve a kiadvány életben tartása 
ellen meg-megújuló és nem minden alapot nélkülöző támadásokat, talán nem szerénytelenség, ha nem csak örömmel, de némi 
elégtétellel tölti el ez a tény a lap főszerkesztőjét. Igaza van ugyanis a fenntartása ellen érvelőknek abban, hogy egyfelől a 
magyar nyelvű közzététellel nem szabad a fontos és kiemelkedő eredményeket elrejteni a nemzetközi tudományos közélet elől, 
másfelől vétek tudományosan értéktelen anyagok publikálására papírt pocsékolni. Nagyon keskeny tehát az a mezsgye, ami 
ezek után megmarad a közölhető és közlésre érdemes anyagokat illetően. Különösen, mivel másodközlésre, idegen nyelven már 
megjelent kéziratok megjelentetésére nem vállalkozunk.

Ugyanakkor fő céljaink a magyar kémiai szaknyelv ápolása, folyamatos korszerűsítése és tovább adása  a szakmai utánpótlás 
számára, továbbá, hogy a magyar nyelven is publikáló, előadó vegyész kollégáink számára, akik a környező országokban más 
nyelven tanulták a kémiát, más nyelvet használnak a mindennapi szakmai tevékenységükhöz, illetve más nyelven olvassák a 
szakirodalmat, eligazítást adjunk a ma használt magyar szaknyelvről, szakkifejezésekről és nem kevésbé a több, mint százéves 
hagyomány megőrzése köteleznek bennünket, hogy mindent megtegyünk a Magyar Kémiai Folyóirat tovább éléséért!

Mivel eredeti közleményekre − fentiekre fényében − csak ritkán, csekély számban számíthatunk, olyan másfajta tematikákat 
kerestünk, amelyek nyilvánosságra hozatala a hazai kémiai tudományos közösség számára fontos és hasznos.

Folytattuk a hazai jelentős kémiai iskolák, egyetemek, kutatóintézetek bemutatását, egy-egy kutatóműhely néhány éves 
működésére visszatekintő, összefoglaló cikkeket speciális különszámokba összegyűjtve. A 119. kötet 2. – 3. kettős számában a 
Pécsi Tudomány-egyetemen folyó kémiai kutatómunkáról nyolc közlemény adott számot.

Az akadémiai székfoglalók sorában, ebben az évben Perczel András levelező tag előadását tettük közzé. 

Megjelent új rovatunk négy írása, amelyekben doktoranduszok ismertetik  a PhD fokozat elnyeréséért végzett munkájuk 
eredményeit. 

A 119. évfolyam első számában közreadtuk a Kémiai Tudományok Osztálya 2012. évi MTA-közgyűléshez kapcsolódó, s a 
műszeres módszerek gyógyszer-kutatásokbeli hazai alkalmazásairól szóló tudományos ülés előadásait és megemlékeztünk 
elhunyt kollegánkról, Inczédy János akadémikusról, a hazai műszeres analitika kimagasló, nemzetközileg is igen nagyra becsült 
szaktekintélyéről. Inczédy professzor úr nagyon sokat tett a Magyar Kémiai Folyóirat fennmaradásáért, élharcosa volt az ezért 
folyó küzdelemnek. Szerzőként, lektorként, recenzensként, felszólalásaival, a legkülönbözőbb módon támogatta a lapot és 
oroszlánrésze volt abban, hogy tíz éve a megszűnés veszélyét elháríthassuk az új formában való kiadás megvalósításával, s a 
megújuló szerkesztőség létrehozásával.

Ugyancsak folytattuk a közelmúlt kiemelkedő magyar kémikusainak életpályáját ismertető cikksorozatunkat. A 2013/1 számban 
az iskolateremtő kvantumkémikus Török Ferenc és az ugyancsak szakterületén meghatározó szerepet betöltő, számos kiváló 
utódot nevelő atomabszorpciós és emissziós spektroszkópiával foglalkozó Török Tibor professzorok pályafutását, kutatási 
eredményeiket áttekintő írások jelentek meg. A 2013/4 lapszám írása Gegus Ernő professzor, a politikai üldözött, hosszú időn 
át mellőzött kitűnő szakember előtt tiszteleg.

A lap szerkesztősége és a magam nevében szeretném megköszönni a 2. - 3. szám vendégszerkesztőjének, Deli József 
professzornak a pécsi különszám szerkesztésében való közreműködését.

Ezúttal is szeretnék köszönetet mondani a benyújtott kéziratokat elbíráló valamennyi kollegánknak önzetlen és felelősségteljes 
munkájáért, felsorolva itt a 119. évfolyamban közzétett dolgozatok lektorait:

Baranyai András, Csámpai Antal, Dévay Attila, Erős István, Faigl Ferenc, Fogarasi Géza, Fogassy Elemér, Gelencsér Éva, 
Hajós György, Hazai László, Horvölgyi Zoltán, Huszthy Péter, Jedlovszky Pál, Keglevich György, Kele Péter, Keszei Ernő, 
Kollár László, Kuszmann János, Láng Győző, Lengyel Béla, Mező Gábor, Nagyné László Krisztina, Novák Zoltán, Nyulászi 
László, Pasinszki Tibor, Szalay Roland, Szente Lajos, Szigeti Tamás, Szilágyi László, Tarczay György, Tombácz Etelka, Wölfl ing 
János.

Az egész magyar kémikus társadalom nevében köszönöm a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának 
az anyagi támogatást, amellyel a folyóirat megjelentetéséhez hozzájárult, a közlemények szerzőinek és olvasóinknak, a lap 
előfi zetőinek a Magyar Kémiai Folyóirat iránti bizalmukat és elkötelezettségüket. Külön nyomatékkal köszönöm a külföldi 
magyar pályatársaink számára kettős előfi zetést vállaló kollegáinknak áldozatkészségüket.

         Sohár Pál főszerkesztő


