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Tisztelt Elõfizetõk és Olvasók!

A Magyar Kémiai Folyóirat új folyama „kisjubileumhoz” érkezett! A jelen szám, a 125. évfolyam 4. füzete, amellyel a 2004-ben 
kezdõdött új folyam 15. kötete zárul. A másfél évtized, reményeink szerint, csak kezdete a folyóirat második évszázadának. A
megszûnés veszélye, amely éveken át Damoklész-kardként lebegett a több, mint százéves múltú egyetlen hazai magyar nyelvû
kémiai szakfolyóirat fölött, eltûnni látszik. Köszönet ezért a Magyar Kémikusok Egyesületének és a Magyar Tudományos
Akadémiának a folyamatos erkölcsi és anyagi támogatásért, alkalmi szponzorainknak, de legfõképpen szerzõinknek,
elõfizetõinknek és olvasóinknak. Köszönet illeti a szerkesztõket és a Szerkesztõbizottság volt és jelenlegi tagjait. Nevük
megtalálható a lapszámokban.

A közlésre benyújtott kéziratokat lektoráló kollegáinknak minden kötetben hagyományosan köszönetünket fejezzük ki, hiszen
õk is fontos szerepet vállalnak a folyóirat fenntartásában önzetlen, felelõsségteljes, nem egyszer hálátlan munkájukkal. A 125.
évfolyamban megjelent publikációk bírálóit név szerint is felsoroljuk:

Balla József, Bátori Sándor, Bölcskei Hedvig, Csámpai Antal, Eke Zsuzsanna,  Felinger Attila, Horváth Krisztián, Mezõ Gábor,
Simig Gyula, Szabó Dénes, Szakonyi Zsolt és Szántay Csaba.

A szerkesztõség céljai változatlanok: a lap szakmai színvonalának fenntartása, s lehetõség szerinti emelése, a magyar naprakész
kémiai szaknyelv megismertetése a vegyészutánpótlás, és különösen a tudományt magyar nyelven mûvelõ, határainkon kívül
élõ magyar kémikusok számára, akik más nyelven tanulták a kémiát, olvassák a szakirodalmat.

Tovább folytatjuk új sorozatainkat. Megemlékeztünk, életútjának legfontosabb állomásait számba véve, az immár hét
esztendeje elhunyt kiváló kollegánkról, Kucsman Árpád professzorról, a szerves-kémia, s ezen belül a kénvegyületek
kutatásának kiemelkedõ szaktekintélyérõl és az elméleti szerves kémia hazai oktatásának egyik úttörõjérõl.  A folyóirat 125.
kötete három, a Magyar Tudományos Akadémia közgyûléseihez csatlakozó és a Kémiai Tudományok Osztálya szervezte
elõadóülés programjának elõadásait foglalja magába. A több, mint félévszázada megalakult Kolloidkémiai Munkabizottság
jubileumi elõadásai a 2018/4 és 2019/1 lapszámokban kaptak helyet. A környezetkémiai elõadói ülés anyaga a 2019/2 füzetben,
a hazai kvantum-kémiáról áttekintést nyújtó elõadói ülés 6 elõadása, a vendégszerkesztõ, Náray-Szabó Gábor bevezetõjével, a
2019/3 számban látott napvilágot. Náray-Szabó akadémikusnak és a másik két elõadói ülést bemutató lapszámok
vendégszerkesztõinek, Kiss Évának, illetve Salma Imrének és Zsigrainé Vasanits Anikónak e helyen is köszönetem fejezem ki a
tematikus lapszámok elõkészítõi munkájáért.

Ismételten köszönöm – a szerkesztõség nevében – a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya anyagi
támogatását, a közlemények szerzõinek és a lap elõfizetõinek a Magyar Kémiai Folyóirat iránti bizalmukat és
elkötelezettségüket. Köszönetem illeti munkatársaimat, Huszthy Péter szerkesztõt és Molnár István technikai szerkesztõt,
valamint a Szerkesztõbizottság minden tagját, akiknek szakszerû és a lap iránti elkötelezettséggel végzett munkája biztosította a
folyóiratszámok jól elõkészített, színvonalas taralmú és formátumú, idõben való megjelenését.
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