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Magyar Kémiai Folyóirat

Tisztelt Előfizetők és Olvasók!
Immár megjelent a megújult Magyar Kémiai Folyóirat tizennyolcadik, s megalapítása óta 126. évfolyamának negyedik, utolsó száma. A szerkesztőbizottság legfőbb törekvése, hogy megőrizze, s a lehetőségekhez mérten emelje a folyóirat szakmai
színvonalát. Továbbra is elsőrendű célunk a magyar kémiai szaknyelv ápolása és folytonos korszerűsítése, továbbá a hozzáférhetővé tétele a szakmai utánpótlás, valamint azon határainkon kívül tevékenykedő magyar vegyésztársaink számára, akik
a környező országokban idegen nyelven tanulták a kémiát, idegen nyelvet használnak kutató és/vagy oktatómunkájukban és
más nyelven olvassák a szakirodalmat.
A 126. évfolyamból sem hiányzik az akadémiai székfoglalók közreadása, ezúttal Nyulászi László levelező tag előadása kapott helyet a 2020/4 lapszámban. A közelmúlt kiemelkedő magyar kémikusait bemutató sorozatunkban jelent meg a Cornides
István professzor, a magyarországi tömeg-spektroszkópia úttörőjének és kiemelkedő szaktekintélyének, a kitűnő műszerépítőnek, szuggesztív oktatónak és fáradhatatlan tudományos közélet-szervezőnek szakmai életútját ismertető közlemény.
Ugyancsak a Magyar Kémiai Folyóirat 126. kötete tartalmazza Antus Sándor akadémikus írását Kajtár Márton professzor, a
magyar szerves- s ezen belül a sztereo- és peptid-kémia, mindenek előtt pedig a hazai CD-spektroskópia kimagasló szaktekintélyének és iskolateremtőjének munkásságát bemutató írása.
A megemlékezések (In memoriam…) sorát a 126. kötetben Rohonczy János Boksay Zoltán professzorról, a jeles üvegkémikusról, az üvegelektródok és a felületkémia kiváló kutatójáról, a kitűnő pedagógusról és szenvedélyes nyelvészről írott vis�szatekintése képviseli.
Brücher Ernő professzor visszaemlékezése a hazai fizikai kémia kiválóságának munkásságát mutatjuk be, akinek a fémorganikus és komplexkémiai vizsgálatai, különösen pedig az NMR-kontraszt anyagokkal kapcsolatos kutatásai széleskörű hazai
és nemzetközi elismerést vívtak ki.
Különösen örvendetes, hogy az idei folyóirat kötet valamennyi számában megjelent a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem összesen hat PhD-értekezésének összefoglalója. Ezek közreadásának szorgalmazóit, a témavezetőket, Huszthy Péter
és Keglevich György professzorokat külön elismerés és köszönet illeti.
A Szerkesztőség és a Magyar Kémikusok Egyesülete nevében, hagyományainkhoz híven, szeretném köszöntünket kifejezni
a kéziratokat elbíráló szakembereknek önzetlen és alapos munkájukért. A 126. évfolyam számaiban megjelent közleményeket
alábbi pályatársaink lektorálták: Batta Gyula, Bátori Sándor, Csámpai Antal, Erdőhelyi András, Janáky Csaba, Kálai Tamás,
Kilár Ferenc, Kiss János, Kiss Tamás, Kollár László, Kuszmann János, Noszál Béla, Pajkossy Tamás, Pintér István, Simig
Gyula, Skodáné Földes Rita, Szente Lajos, Szakonyi Zsolt, Szigeti Tamás, Szigeti Tamás János, Takácsné Novák Krisztina,
Timári Géza,Tóth Gábor és Volk Balázs.
Az egész magyar vegyésztársadalom nevében köszönöm a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya
anyagi támogatását, amellyel a folyóirat megjelentetéséhez hozzájárult, a publikációk szerzőinek, hogy kézirataik közlésére
a Magyar Kémiai Folyóiratot választották, az előfizetőknek és olvasóknak a kiadvány iránti bizalmukat és támogatásukat.
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