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40 éves az Élelmiszervizsgálati Közlemények

40. évfolyamába lép folyóiratunk, az Élelmiszervizsgálati Közlemények.

Egy-egy jubileum mindig lehetôséget ad – és talán kötelez is – bizonyos
számvetésre. El kell gondolkozni, hogy az elmúlt idôszakban mennyire
teljesítettük a kitûzött és vállalt feladatokat, fôleg azonban mód nyílik
arra, hogy áttekintsük az elkövetkezô idôszakban elôttünk álló új
feladatokat.

Mi indokolta 40 évvel ezelôtt az Élelmiszervizsgálati Közlemények
megindítását? Azt hiszem, eléggé ismert, hogy abban az idôben az
élelmezési iparban a mûszaki értelmiség legnagyobb része a közbülsô-
és végtermékek vizsgálatával, ellenôrzésével foglalkozott. Ez nemcsak a
kiterjedt, jól megszervezett, az egész országot behálózó, nagy
hagyományokkal rendelkezô állami ellenôrzô intézetekre vonatkozik,
hanem a termelô üzemekben is mérnökeink döntô hányada ellenôrzô-,
fôleg labor-munkát végzett. Ez alól csak néhány nagyipar (pl. cukor- és
növényolajipar) volt a kivétel. Ez nem a termelômunka lebecsülését
jelentette, hanem a kialakult, tradicionális apáról-fiúra szálló, sokszor
céhszerûen ûzött technológia következménye volt.

Ennek az ellenôrzéssel, laborvizsgálatokkal foglalkozó széles rétegnek
kívántunk olyan folyóiratot indítani, amely informálja ôket az akkor
nagy lendülettel meginduló technikai "mûszerforradalom" újdonságairól,
az analitikai kutatások irányzatairól és nem utolsósorban a hazai
eredményekrôl. Igyekeztünk – csak sajnos nem mindig sikerült –
összefoglaló közleményekben egy-egy szakma vagy kutatási irány
legújabb eredményeit és a fejlôdés trendjeit bemutatni.

Beszámolókat adtunk a nemzetközi sajtó érdemesebb cikkeirôl, hisz az
elmúlt négy évtizedben exponenciálisan növekedett világszerte a
szakfolyóiratok száma, így azok nyomonkövetése egy-egy üzemben,
laborban – különösen a szûkös devizakeretek  között – lehetetlen volt.

Nagy örömmel fogadták kollégáink a különbözô élelmiszeripari
szabvány-elôírásokról szóló beszámolókat, annál is inkább, mert a hazai
szabványokon kívül a nemzetközi szervezetek, egyes külföldi országok
elfogadott módszereit, azok legjellemzôbb adatait is ismertettük.

Folyóiratunk nemzetközi elismertségét elôsegítendô, az utóbbi idôben
rendszeresen közöljük egy-egy közlemény angol és német nyelvû
összefoglalóját is.
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A széles közvélemény – úgy érezzük – a fentiek továbbfolytatását várja
tôlünk az elkövetkezôkben is.

Szeretnénk hangsúlyozni azonban, hogy az élelmiszervizsgálati
módszerek és fôleg az eredmények fontosságát, azok publikálását a
jövôben még jobban aláhúzza a magyar lakosság jelenlegi táplálkozási
és élelmezési kultúrája. Élesebben fogalmazva: édesanyánk konyhája
már eleve korszerûtlen volt, de ehhez hozzájárult a nehéz gazdasági
körülmények miatti helytelen, egészségtelen táplálkozás. Nem véletlen
tehát, hogy a nemzetközi szervezetek adatai szerint a megvizsgált 32
ország közül a várható élettartamot tekintve hazánk férfi-lakossága az
utolsó, nôi-lakossága pedig az utolsó elôtti helyet foglalja el. Ezt nem
lehet tudomásul venni! Az ezen javító, felvilágosító munkában
folyóiratunk jelentôs szerepet foglaljon el és vállaljon!

Folyóiratunk - és azon keresztül az élelmiszervizsgálatok jelentôségét az
eddiginél még jobban aláhúzza a közeljövôben megjelenô Magyar
Élelmiszerkönyv is. Az Európához való felzárkózás, illetve a biztos
élelmiszer-export egyik alapfeltétele, hogy termékeink minden
tekintetben megfeleljenek az Európai Közösség, illetve a Nemzetközi
Szabványosító Szervezet (ISO) elôírásainak. E módszerek
kidolgozásához, e munkában való aktív részvételhez és az elért
eredmények, az elfogadott módszerek népszerûsítéséhez, közkinccsé
tételéhez kiváló orgánum lehet folyóiratunk, hisz már az elmúlt negyven
évben is volt hasonló – ha nem is ilyen célirányos – tevékenységünk.

A Szerkesztô Bizottság nevében megköszönöm a folyóiratot értékes
cikkekkel ellátó szerzôgárda mûködését, kérve további munkájukat.
Megköszönöm a lapot anyagilag támogató vállalatok segítségét, ami
nélkül megjelenésünk lehetetlen lenne.

Ígérem, hogy a jövôben még fokozottabban törekszünk a fent vázolt
nehéz feladatok tejesítésére és azon keresztül a magyar nép egészséges
táplálkozásának, termékeink versenyképességének elôsegítésére.
Olvasónktól pedig várjuk kritikai észrevételeiket, hisz célunk, hogy
minél szélesebb réteg találja meg az érdeklôdését folyóiratunkban.

Sikeres munkát, jó egészséget kívánok olvasóinknak, szerzôinknek és
Szerkesztô Bizottságunk tagjainak.

Holló János
az MTA r. tagja

a Szerkesztô Bizottság elnöke
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