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Magyarországon a 19. század utolsó harmadában megindult erőteljes gazdasági
fejlődés az első világháború kitöréséig (1914) tart.
A világháború az ország gazdaságát tönkreteszi, a trianoni békeszerződés
(1920) pedig a mezőgazdaság szerkezetét alapjaiban változtatja meg.
A termelés a 20-as évek vége felé mérsékelten nő, majd az 1929-1933. évi
gazdasági válság hatására visszaesik. Az állam az értékesítési gondokat a
minőségjavítás ösztönzésével (kiváló minőségű vetőmag és tenyészállat biztosítása,
minőségi felár fizetése) igyekszik megoldani. Mindezek ellenére az első világháború
előtti termelési szintet - néhány kivételtől eltekintve - már nem sikerült elérni.
A második világháború kitörése (1939) után az ország áttér a
hadigazdálkodásra. Ekkor a mezőgazdaság, az élelmiszeripar fejlesztésére, a
termékek hamisítatlanságának ellenőrzésére létrehozott intézmények NyugatEurópához képest kevés vegyészt foglalkoztatnak. Szakmai, anyagi érdekeiket a
Magyar Chemikusok Egyesülete (1907), majd a Magyar Mezőgazdasági Kísérletügyi
Egyesület (1942) képviseli.
A szakemberek munkásságukról a Magyar Chemiai Folyóiratban (1885), a
Kísérletügyi Közleményekben (1898) és a Magyar Chemikusok Lapjában (1910),
valamint számos más magyar és külföldi szaklapban, napilapban számolnak be. A
szakirodalmi és egyéb tevékenységet nagy számuk, témájuk változatossága miatt
még vázlatosan sem tudjuk méltatni.
Cikkünkben az intézmények, események stb. után zárójelben utalunk a
tevékenység kezdetére, a szóban forgó időszak vezetőjére stb. A névváltozások
viszonylag jól jellemzik a tevékenység változását is. Ezért egyáltalán nem felesleges
akár egy mondaton belül is a teljes régi és új elnevezés szerepeltetése. Általában az
állami vagy m. kir. jelzőt elhagyjuk, a mezőgazdasági helyett az mg., a
törvényhatósági helyett pedig a th. rövidítést használjuk.
Az intézmények vezetői az állomás (intézet) vezető vagy igazgató, ill.
minisztériumi besorolás esetén még a kísérletügyi fővegyész, igazgató, főigazgató
címet is használják.
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Vegykísérleti és vegyvizsgáló állomások (1894-1945)
Az úgynevezett mezőgazdasági ipari intézményeket, pl. Dohánytermelési
Kísérleti Állomás (Debrecen 1887), Szeszkísérleti Állomás (Kassa 1900, Gödöllő
1908), Tejkísérleti Állomás (Magyaróvár 1903), Gabona- és Lisztkísérleti Állomás
(Budapest 1928) stb. egy-egy szakterület fejlesztésére hozzák létre.
A kolozsvári (dr. Fabinyi Rudolf), pozsonyi (dr. Schwicker Alfréd) m. kir vagy
állami vegykísérleti, néha vegyvizsgáló állomás a hatóságok, magánfelek kérésére
vizsgálja a kereskedelemben forgalmazott mezőgazdasági, ipari termékeket. A
fiumei Állami Vegykísérleti Állomás (dr. Könyöki Alajos) a nagy tételekben
exportált vagy importált termékeket (bor, cukor, műtrágya stb.) vizsgálja.
A debreceni (dr. Vedrődi Viktor), kassai (Stollár Gyula), keszthelyi (Ferstl
János) és magyaróvári (dr. Kosutány Tamás) m. kir. mg. vegykísérleti állomás a
székhely szerinti gazdasági tanintézet alárendeltségében működik. A függőség (a
tanintézet kutatási feladataihoz kapcsolódó vizsgálatokat végeznek, annak
laboratóriumát, felszerelését stb. használják, a jelentéseket a minisztérium felé az
igazgatóság útján terjesztik fel és az állomás vezetője egyidejűleg a vegytani tanszék
tanára is) fokozatosan, közel egy évtized múltán szűnik meg teljesen. A kapcsolat
megszűnése az állomások számára viszonylag kedvező, a tanintézetek azonban sok
tudományos, gyakorlati tapasztalattal lesznek szegényebbek. Az 1894-től új
működési szabályzat szerint tevékenykedő állomások adott, a földművelésügyi
miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szakterületen végeznek
kutatásokat. Ha e főfeladatot nem hátráltatja, akkor a hatóságok, magánfelek stb.
részére díj ellenében vállalhatnak kémiai és mikroszkópos vizsgálatokat, adhatnak
szakvéleményt, szaktanácsot. Később az illetékes minisztériumok megállapodása
alapján közegészségügyi vizsgálatokat is végezhetnek, szakvéleményt viszont csak a
tisztiorvos adhat.
Az Országos m. kir. Chemiai Intézet és Központi Vegykísérleti Állomás
(dr.Liebermann Leó) a kutatás és a hatóságok, magánfelek részére végzett
vizsgálatok mellett a kormány, a minisztérium véleményező, esetenként javaslattevő
intézménye.
Sok szakember "véteknek" tartja ennyi intézmény fenntartását. Az intézmények
jövője (megszüntetés vagy újabbak létesítése) főként az alábbiai kérdésekre adott
válaszoktól függ
- az állomások feladata a kutatás (ezen belül elméleti, ill. gyakorlati) vagy az
ellenőrzés legyen-e,
- az állomásokat a vármegye székhelyén vagy a tájkörzetek központjába telepít
sék-e.
Darányi Ignác - felismerve az alkalmazott természettudományok és az
ellenőrzés jelentőségét - minisztersége (1895-1903 és 1906-1910) idején nagy
határozottsággal szervezi az új, és fejleszti a régi állomásokat.
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1896-ban hatályba lép a mezőgazdasági termények, termékek és cikkek
hamisításának tilalmazásáról szóló 1896. évi 46. törvénycikk (a továbbiakban: tv.). A
tv. hatálya kiterjed az itthon előállított vagy külföldről beszállított vetőmagvak,
takarmány- és trágyafélék mellett az élelmiszerekre is. A tv. kimondja, hogy a
termékek közforgalmának az ellenőrzése (szemle), minták vétele az elsőfokú
hatóságok (fővárosi kerületi elöljárók, rendőrkapitányok és főszolgabírák), ill. a
törvényhatóságok tanácsa által megbízott tisztviselők pl. hatósági orvos, állatorvos,
vegyész stb. joga, feladata. Az Ítélethozatal alapja a miniszter által kijelölt
vegyvizsgáló állomás vizsgálata, szakvéleménye.
A végrehajtásra kiadott 38.286/1896. FM. rendelet (a továbbiakban: vhr.)
szerint a tv. célja a mezőgazdasági termelés, a kereskedelem és a fogyasztó közönség
érdekeinek együttes védelme. A vhr. a tv.-t részletezi, értelmezi. Emellett
szabályozza a termékek forgalmának feltételeit, az illetékes hatóságok, vizsgáló
állomások jogait, kötelezettségeit, az ellenőrzés, a mintavétel, a vizsgálatok stb.
feltételeit, rendjét, módját, a mintavételi jegyzőkönyv, a szakvélemény alaki, tartalmi
követelményeit.
Az évtizedek során egyre több élelmiszer kerül a tv. hatálya alá. Az egyes
élelmiszerek pl. húskészítmények, tej, liszt, paprika előállítását, forgalmát és részben
minőségét külön-külön rendelet szabályozza. Több-kevesebb sikerrel megkísérlik az
egyes élelmiszerek
rendszerezését,
elnevezésüknek
megfelelő
tartalmi
meghatározásukat. Ezeket a gazdasági helyzet, az újabb tudományos ismeretek, a
tapasztalat függvényében gyakran módosítják. A rendeletek előkészítését az
állomások sokszor évekig tartó célvizsgálatokkal és javaslatokkal segítik.
Vitás esetekben a szakvéleményeket - a jogi szempontok mellőzésével - az
Állandó Felülbírálótanács bírálja felül és ad ki végleges szakvéleményt.
1886-ban megállapítják az állomások működési körzeteit. Az intézmények
tevékenységének irányítására, koordinálására a miniszter 1897-ben létrehozza a
Mezőgazdasági Kísérletügyi Központi Bizottságot. A bizottság tehet javaslatot új
állomások létesítésére, a régiek fejlesztésére is.
Miniszteri rendelet (1898) határozza meg a hatóságok, szaktestületek,
magánosok által létesíteni kívánt vegyvizsgáló és mikroszkópos laboratóriumok
személyi, tárgyi, ügyviteli stb. feltételeit, amelyeknek a meglétét a közigazgatási
hatóságoknak kell igazolni. Magán vegyvizsgáló állomást tart fenn pl. dr. Szilágyi
Gyula műegyetemi tanár Budapesten, Skoff Ferenc nyugdíjas tanár Pécsett.
A Budapest Székesfőváros Vegyészeti és Tápszervizsgáló Intézet 1898-tól
Budapest Székesfőváros Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézet (dr. Balló Mátyás)
elnevezéssel folytatja tevékenységét. Az új működési szabályzata szerint feladata a
főváros területéről a törvényhatóságok által beküldött élelmiszerek, fogyasztási
cikkek stb. kémiai, közegészségügyi vizsgálata, szakvélemény és szaktanács adása. A
főváros tanácsa esetenként különleges feladatokkal is megbízza pl. a főváros
közvilágításának felmérésével. Munkásságuk bemutatását a párizsi Világkiállítás
(1900) aranyéremmel díjazta.
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A Szeged Város Vegyvizsgáló Hivatalának elnevezése 1901-től Szeged
Törvényhatósági Nyilvános jogú Vegyvizsgáló Laboratóriuma (Csonka Ferenc). A
Kassai mg. Vegykísérleti és Szeszkísérleti Állomás Zalka Zsigmond gazdasági
tanintézeti vegytantanár vezetésével 1901-től közös igazgatás alá kerül. 1907-ben a
mg. Vegykísérleti Állomás (dr. Nyiredy Jenő) önállósul. A Délmagyarországi
Természettudományi Társulat Nyilvános jogú Vegyvizsgáló Állomása 1905-ben
Temesváron kezdi meg működését.
Az állomások felügyeletét 1905-től a minisztérium Kísérletügyi Osztálya látja
el. A mintavétel, vizsgálat, szakvéleményezés, ügyvitel stb. egyöntetűségének
biztosítására az állomás vezetői 1908-tól évente értekezletet tartanak.
A tv. végrehajtásával kapcsolatos minisztériumi tapasztalatok kedvezőtlenek: a
hatóságok rendszertelenül, kevés szemlét tartanak, kevés mintát vesznek, a
mintavétel sokszor szakszerűtlen. Ezért a miniszter 1909-ben rendeletileg írja elő,
hogy az állomások szakemberei a vármegye első tisztviselőjének megbízása alapján a
hatóságok jelenlétében a vhr. feltételei, a rendelet irányelvei (hely, időmegoszlás,
gyakoriság stb.) szerint szemlét tartsanak, mintát vegyenek. A rendelet kiegészítése
szerint a hamisítás megállapítására orvosok, állatorvosok nem jogosultak.
A szaktisztviselők (vegyészek) száma, beleértve az állomásvezetőket is 1910ben: Országos Chemiai Intézet és Központi Vegykísérleti Állomás (dr. Kosutány
Tamás) 23, Kassa, Magyaróvár (dr. Nuricsán József) 5-5, Kolozsvár 4, Debrecen (dr.
Széli László) 3, Fiume, Keszthely (dr. Windisch Rikárd), Pozsony 1-1 fő.
A nyolc állomás 1906-ban összesen alig több, mint 7 000, 1910-ben már közel
18 000 (a Budapest Székesfőváros Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézet ezen
felül 1909-ben kb. 11 000) mintát vizsgál meg. A kiadott szakvélemények száma
1906-ban 800, 1910-ben 5 000.
A minták felét a hatóságok, 40 %-át a gazdák, 10 %-át a gyárosok, kereskedők
küldik be. A minták 40 %-a trágyaféle, 20 %-a tej, 8 %-a bor, 4-4 %-a szeszesital,
takarmány, víz. Leggyakoribb a tej- és paprikahamisítás.
A Magyar Vegyészek Első Kongresszusa (1910) a minisztériumnak és a városi
hatóságoknak megküldött határozatában leszögezi: a hamisítatlanság ellenőrzése
állami feladat, a tv. hatályát minden élelmiszerre, élvezeti és egyéb fogyasztási
cikkre ki kell terjeszteni, növelni kell a korszerűen felszerelt, képzett szakembereket
foglalkoztató vegyvizsgáló állomások számát.
Az állomások tevékenységével kapcsolatos minisztériumi tapasztalatok is
kedvezőtlenek: a hamisítatlansági vizsgálatok lassan kiszorítják a kutatásokat. Ezért
a miniszter 1910-ben a törvényhatóságokat vegyvizsgáló állomások létesítésére
ösztönzi. Ebben az időben míg a nyugat-európai országokban a hasonló jellegű
intézményeket érdekvédelmi szervek tartják fenn, nálunk a vegykísérleti állomások
összes terhét az állam viseli. Nehezíti a helyzetet rövidesen, hogy az anyagi
nehézségek miatt a th. vegyvizsgáló állomásokat is támogatni, ill. államosítani kell.
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1910-ben a szabadkai, 1912-ben Szakács Ödön ref. főigimnáziumi tanár
kezdeményezésére a kecskeméti (Bíró Gusztáv), Német Jakab Vilmos főreáliskolai
tanár kezdeményezésére a soproni (Német J. Vilmos), a város tanácsa határozata
alapján a székesfehérvári (dr. Tunner Károly) th. vegyvizsgáló állomás kezdi meg
működését.
1913-ban Aradon, Nagyváradon, Szatmárnémetiben, Újvidéken városi,
Szentesen a Csongrád megyei, 1914-ben a városi igények (gáz- és vízvizsgálatok)
kielégítésére Miskolcon (dr. Köllner Gábor), a magyaróvári állomás vezetőjének
Faltin Adolfnak a javaslatára Győrben (Bíró Gusztáv) létesítenek th. vegyvizsgáló
állomást.
A hatékonyabb munka érdekében a Mezőgazdasági Kísérletügyi Központi
Bizottság 1914-től Mezőgazdasági Kísérletügyi Tanácsként folytatja munkáját.
Részben a főváros felé irányuló hamisított élelmiszerek kiszűrésére az
Országos Chemiai Intézet és Központi Vegykísérleti Állomás felügyelete alatt
vegyészi kirendeltséget létesítenek Újpesten (1916), Budafokon, Erzsébetfalván és
Zólyomban (1918).
Az egyöntetűség biztosítása érdekében az összes th. vegyvizsgáló állomást dr.
Fabinyi Rudolf szakfelügyelete alá helyezik.
A paprikakereskedők kezdeményezésére 1917-ben megszervezik a kalocsai
Paprikakísérleti és Vegyvizsgáló Állomást (dr. Adorján József).
Az állomások a katonai behívások miatt csökkenő létszámmal az anyagi
lehetőségek hiányában romló állagú épületekben, elavult berendezésekkel,
eszközökkel dolgoznak. A rohamosan emelkedő árak hatására megnő az élelmiszerhamisítások száma. A katonaság élelmiszer- és takarmány-vizsgálatai elsőséget
élveznek. A felemelt vizsgálati díjak az ipar, kereskedelem részéről
gyanúsítgatásokra adnak okot.
Ideiglenesen az állomások neve elől a "kir." jelzőt elhagyják.
1921-ben államosítják a miskolci és szegedi th. vegyvizsgáló állomást, az újpesti
vegyészeti kirendeltség pedig önálló vegykísérleti állomásként folytatja
tevékenységét.
A trianoni békeszerződés szerinti országhatárokon belül 1921-től az alábbi
állomások működnek:
- Országos Chemiai Intézet és Központi Vegykísérleti Állomás (dr.Schwicker
Alfréd),
- Mg. Vegykísérleti Állomás Debrecen (Faltin Adolf), Keszthely (dr. Adorján
József), Magyaróvár (Floderer Sándor), Miskolc (dr. Giell Kálmán), Szeged
(Tóth Ede),
- Vegykísérleti Állomás Újpest (Wolf Ottó),
- Paprikakísérleti és Vegyvizsgáló Állomás Kalocsa (Obermayer Ernő),
- Budapest Székesfőváros Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézet (Rőzsényi
Iván),
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- Th. vegyvizsgáló állomás: Győr (Bíró Gusztáv), Kecskemét (Szakács Ödön),
Sopron (Német J. Vilmos), Székesfehérvár (dr.Trambics János).
A miniszter 1922-ben paprika-rendeletet, 1923-ban utasítást és szabályzatot ad
ki. A paprika-minősítést a Gyógy- és Ipari Növény Forgalmi Iroda
közreműködésével a körzetektől függően az Országos Chemiai Intézet és Központi
Vegykísérleti Állomás, a kalocsai Paprikakísérleti Állomás, a szegedi Mg.
Vegykísérleti Állomás végzi.
A tájkörzet mezőgazdaságának hatékonyabb fejlesztésére a szegedi gazdasági
egyesület kezdeményezésére 1924-ben megszervezik az Alföldi Mezőgazdasági
Intézetet (igazgató Havass Géza). A négy önálló egységből egy a szegedi Mg.
Vegykísérleti Állomás (dr. Fodor Kálmán) Mg. Vegykísérleti és Paprikakísérleti
Állomás elnevezéssel.
A keszthelyi Mg. Vegykísérleti Állomás 1925-től pécsi Mg. Vegykísérleti
Állomás (Kiss Lajos) elnevezéssel folytatja működését.
Ebben az évben az ország 15 állomása 66500 (ebből az Országos Chemiai
Intézet és Központi Vegykísérleti Állomás 8000, a Budapest Székesfőváros
Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézet 25 szaktisztviselője 15500) mintát vizsgál
meg.
Az állomások működőképességének biztosítására Országos Kísérleti Alapot
hoznak létre.
A mérsékelt gazdasági fellendülés lehetővé teszi az állomások fejlesztését,
korszerűsítését.
Közel húsz évi előkészület után Floderer Sándor kezdeményezésére 1930-ban
megkezdi tevékenységét a talajvizsgáló laboratóriummal is rendelkező szombathelyi
Th. Vegyvizsgáló Állomás (Floderer Sándor).
Talajvizsgáló laboratóriumot létesítenek 1925-1929 között a debreceni,
miskolci mg. vegykísérleti, a soproni th. vegyvizsgáló (Horváth Ferenc), valamint a
pécsi mg. vegykísérleti állomáson. Feladatuk:
- szabadföldi (szikes, rét, legelő) talajjavítási, műtrágyázási és termesztési
kísérletek végzése,
- talaj-, talajjavítószer-, öntözővíz-vizsgálatok talajtérkép készítéséhez,
talajjavítási, trágyázási, termelési szaktanácsadáshoz, vitás vagy peres
ügyekhez,
- talajvizsgálati módszerek tanulmányozása, kidolgozása.
Szegeden e feladatokat az Alföldi Mezőgazdasági Intézet keretében működő
Talajtani és Agrochemiai Kísérleti Állomás látja el. Az Országos Chemiai Intézet és
Központi Vegykísérleti Állomáson, a magyaróvári Mg. Vegykísérleti Állomáson már
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korábban is működik ilyen laboratórium.
A kalocsai Paprikakísérleti és Vegyvizsgáló Állomás elnevezése 1931-től Mg.
Vegykísérleti és Paprikakísérleti Állomás, a magyaróvári Mg. Vegykísérleti
Állomásé 1933-1936 között Mg. Vegykísérleti és Tejkísérleti Állomás (dr. Trambics
János).
Az únevezett tiszavidéki búzát termelők központjában Békéscsabán 1932-ben
Mg. Vegykísérleti Állomást (dr. Remenár Géza) létesítenek, amely már
talajvizsgáló, valamint gabona- és lisztkísérleti laboratóriummal is rendelkezik.
1933-tól az állomások felügyeletét a minisztérium VII. Főosztály Kísérletügyi
Osztály látja el, módosulnak a működési körzetek is.
Gabona- és lisztkísérleti laboratórium létesül 1934-1935 között a Debreceni
(dr. Varga István), Miskolci, Pécsi Mg. Vegykísérleti, a Szegedi Mg. Vegykísérleti és
Paprikakísérleti (Szanyi István) Állomáson.
Az egységes működés érdekében felügyeletüket ideiglenesen az Országos
Gabona- és Lisztkísérleti Állomás (1940-től Intézet) látja el. Feladatuk:
- különböző tényezőknek (talajjavítószerek, időjárás, növényi betegségek stb.) a
már termesztett vagy új kenyérgabona fajtákra gyakorolt hatásának a
vizsgálata,
- az őrlési módszerek, lisztjavítószerek stb. lisztek süthetőségére gyakorolt
hatásának vizsgálata, a rosszul süthető lisztek felhasználására módszer
kidolgozása,
- búza- és lisztminősítő eljárások tanulmányozása, kidolgozása,
- hatóságok, testületek, magánfelek részére vizsgálatok végzése, szakvélemény
adása működési körzettől függetlenül,
- közérdekű vagy -hasznú eredmények közreadása.
Az élelmiszer-vizsgálatok egységesítése, az esetenként
előforduló
áltudományos nézetek kizárása érdekében 1934-ben vizsgálati Módszergyűjteményt
adnak ki.
Az 1936. évi fűszerpaprika rendelet, utasítás és szabályzat szerint minősítésre
körzetenként az Országos Chemiai Intézet és Központi Vegykísérleti Állomás (dr.
Zöhls Artur), a Kalocsai és Szegedi Mg. Vegykísérleti és Paprikakísérleti Állomás
illetékes. Ezek, valamint a Békéscsabai, Debreceni, Miskolci és Pécsi Mg.
Vegykísérleti Állomás fűszerpaprikával kapcsolatos feladatai
- a kalocsai, ill. szegedvidéki paprikatermelés fejlesztésében és irányításában
közreműködés,
- a paprikafeldolgozás (szárítás, kikészítés, őrlés, raktározás) javításával
kapcsolatos kísérletek és tanulmányok végrehajtása,
- étkezési- és fűszerpaprikák laboratóriumi vizsgálata,
- paprikaminősítés,
223

- minősített paprikakészletek egyenlősítésének (egalizálás) és kisebb
csomagokba osztásának ellenőrzése, e csomagok zárolása,
- a paprikaforgalom figyelemmel kísérése,
- a majoránna fűszer csomagolási burkolatának ellenőrzőjeggyel való ellátása.
Az állomások felügyeletét 1937-től a minisztérium Szakoktatási és Kísérletügyi
Főosztály Kísérletügyi Osztálya látja el.
1938-ban működését megkezdi a kaposvári Th. Vegyvizsgáló Állomás (Tompos
Albert), újra kezdi a kassai Mg. Vegykísérleti Állomás. Államosítják a
Székesfehérvári Th. Vegyvizsgáló Állomást (dr. Bemard Ernő). Több állomás
működési körzete megváltozik.
A második világháború kitörését (1939) követő áremelések hatására ismét
rendkívüli mértékben megszaporodnak az élelmiszer-hamisítások.

1940ben megszűnteti működését a Győri Th. Vegyvizsgáló Állom
Kolozsváron,
Nagyváradon,
Szatmárnémetiben
Mg.
Vegykísérleti,
Marosvásárhelyen Mg. Vegykísérleti és Tejkísérleti állomást szerveznek. A
minisztérium a szakemberhiány enyhítésére, a kísérletügyi vegyészi pálya vonzóvá
tételére kísérletügyi ösztöndíjat, tanulmányi segélyt rendszeresít. A számos változás
miatt összeállítják, pontosítják és kiadják az mg. vegykísérleti, valamint a tb.
vegyvizsgáló állomások általános és különleges feladatainak jegyzékét.

1941ben a magyaróvári Mg. Vegykísérleti Állomás változatlan székhelly
(Mosonmagyaróvár) mint győri Mg. Vegykísérleti Állomás (Szonntag Jenő) folytatja
tevékenységét. A szegedi Mg. Vegykísérleti és Paprikakísérleti Állomás
kirendeltségeként kezdi meg működését a szabadkai, újvidéki állomás és a horgosi
paprikaminősítő laboratórium.

1942ben tizennégy mg. vegykísérleti és öt th. vegyvizsgáló állomás összes
58500 (ebből az Országos Chemiai Intézet és Központi Vegykísérleti Állomás 6700,
a Budapest Székesfőváros Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézet 8400) mintát
vizsgál meg. Ezen belül a hatóságok által beküldött minták száma 12500.
A visszakerült Felvidék, Erdély és Délvidék állomásait a társállomások látják el
szakemberekkel, felszereléssel, eszközökkel. A szervezésért a miniszter elismerését
fejezi ki Grenczer (később Gerencséry) Bélának, Obermayer Ernőnek, Szanyi
Istvánnak és Rigler Józsefnek.
A katonai behívások, menekülés stb. miatt az állomások egyre kisebb
létszámmal látják el feladataikat, ezzel arányosan csökken a megvizsgált minták
száma.
A bombázások, a közbiztonság hiánya stb. okozta károk súlyosak Győrben,
Magyaróváron, Miskolcon, Szombathelyen, jelentéktelenek Debrecenben,
Kecskeméten, Pécsen és csodával határos módon Székesfehérváron.
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A m agyarországi hatósági élelm iszer-ellenőrzés k ia la k u lá s a
és rövid tö rté n e te II.
GÖNCZYÁ.

i

i

1

Az 1885. évi 46. törvénycikk és végrehajtási rendeletéi a kutatási és egyéb
feladatok helyett az un. hamisítatlansági vizsgálatokat, néhány állomásnál a talaj-,
gabona-, liszt-, fűszerpaprika-vizsgálatokat, minősítést helyezik előtérbe. A
Mezőgazdasági Kísérletügyi Központi Bizottság, valamint a rendszeresen ülésező
állomásvezetői értekezlet gondoskodik arról, hogy az intézmények egységes elvek
szerint működjenek. A viszonylag jól felszerelt, de a nyugati országokhoz képest
szerényebb létszámú állomások akkor évente kb. hatvanezer mintát dolgoznak fel. A
szakszerű hatósági munka mellett az állomások szakemberei gazdag, változatos és a
külföld által is elismert törvényelőkészítő, tudományos, ismeretterjesztő,
szakirodalmi stb. tevékenységet folytatnak.

D evelopm ent a n d S h o rt Story of Official Food C ontrol
in H u n g a ry II.
G ön czy, A.

The statute No. 46 of the year 1895 and its execution orders laid stress upon
the investigations of the so called genuineness , besides, in the case of some stations
upon examinations and qualification of soil, cereal, meal, paprika spice instead of
research and other tasks. The relatively well equipped stations that have a staff
smaller in number as compared to Western countries are processing approximately
sixty thousand samples per year. Besides the official work, the experts of stations
show a rich, varying codificational, scientific, educational, special literature activity
admitted abroad, too.

E n ts te h e n u n d kurze G eschichte d e r u n g a risc h e n a m tlic h e n
L e b e n sm itte lü b e rw ac h u n g II.
G ö n c zy , A.

Der 46. Gesetzartikel vom Jahre 1895 und die Durchführengsbestimmungen
haben anstelle der Forschungs- und anderen Aufgaben die sogenannten
Unverfälschheitsuntersuchungen und bei einigen Ämtern die Boden-, Getreide-,
Mehl- und Gewürzpaprika-Untersungen und Beurteilungen in den Vordergrund
gestellt. Die Zentrale Landwirtschaftliche Versuchskommission sowie die
regelmäßige Sitzung der Amtsleiter haben dafür gesorgt, daß die Ämter nach
einheitlichen Prinzipien arbeiteten. Die verhältnismäßig gut ausgerüsteten Ämter,
die im Vergleich zu den westlichen Ländern aber mit wenigeren Mitarbeitern
arbeiteten, haben damals jährlich etwa 60.000 Proben verarbeitet. Neben der
fachlichen Arbeit haben die Fachleute der Ämter reiche, vielfältige und auch durch
das Ausland anerkannte Tätigkeit auf dem Gebiet der Gesetzvorbereitung, der
Wissenschaft und der Fachliteratur u.a.m. ausgeübt.
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