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Köszöntjük  
a Természet Világa 136. évfolyamának 

 Kémia különszámát! 

 
Az erdélyi tanárok, közművelők, a vegyésztársadalom számos tagja örömmel fogad-

ta ezt a nemes szándékkal összeállított értékes kiadványt. A kötet „ötletgazdája” és 
összeállítója, Liptay György professzor beköszöntőjében tömören megfogalmazta an-
nak a harangkongatásnak a lényegét, ami a kémia társadalmi megítélésének, a vegyész 
szakma vonzóerejének romlását jelenti. 

A kémia a mai átlagember számára csak bajforrás. A nagy ipari balesetek, az egészség-
károsító termékek, az élettér minőségének romlása, mind a kémia számára íródnak. Ezért 
az emberek tudatában erősödött az elutasítás, a félelem, s ezek csökkentik a megismerési 
vágyat. Ez a folyamat világjelenség. Megfordítása az egészséges társadalmi, gazdasági 
fejlődés érdekében nagyon időszerűvé vált. Ezt bizonyítja, hogy a különböző országokban 
a köznevelésért felelősök már a múltszázad utolsó éveitől kezdve megfogalmazták azokat 
az elveket, melyek e cél elérését segítik.  

1995-ben az Amerikai Egyesült Államokban a National Science Education 
Standards szerint  „Egy olyan világban, amely tele van a tudományos felfedezések soka-
ságával, a természettudományos műveltség mindenki számára szükséglet. Mindenkinek 
szüksége van a tudományos információk használatára, hogy dönthessen a hétköznap-
okban felmerülő kérdésekben. Mindenki képes kell legyen intelligens részvételre nyilvá-
nos vitákban, olyanokban, amelyek tudományos és technológiai kérdéseket is tartalmaz-
nak. Mindenkinek meg kell adni a lehetőségét, hogy részt vegyen a természet világának 
megismerésével járó szellemi élvezetekben” . 

2001-ben a Német Kémikusok Társaságának közleményében a középfokú kémiaok-
tatással kapcsolatban tett megállapításai közül: „Az oktatásnak elsősorban azokat az 
alapismereteket kell kialakítania, melyek a természetben, a környezetben és a techniká-
ban észlelt kémiai jelenségek tárgyilagos és kritikus megértéséhez szükségesek.” 

A világ legnagyobb tudományos szervezete, az Amerikai Kémiai Társaság (ACS), 
160.000 taggal és 500 millió dolláros költségvetéssel is legfontosabb feladatának a kémia 
megítélésének megváltoztatását tekinti. Ennek a szemléletváltozásnak kialakításában 
döntő szerepe van Pavláth Attilának is (a Budapesti Műszaki Egyetem Szerves Kémiai 
Intézetének volt vegyésze 1956-ig, egy laboratóriumban dolgozva a ma már Nobel-díjas 
Oláh Györggyel és Kuhn Istvánnal a fluorkémia területén. 2004-től a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tagja, az Amerikai Kémiai Társaság első magyar származású, harmadik 
európai elnöke). Szerinte a kémiának nem csak a tudatlanság az ellensége, hanem a jól 
szervezett ellenállás is. 

Tudatosítani kell az emberekben, hogy a modern élet rendkívül sokat köszönhet a 
kémiának.  Amikor leég egy ház, nem Prométheuszt okoljuk, hogy ellopta az istenektől
a tüzet. Egy kémiai felfedezésnek is lehetnek előre fel nem mérhető mellékhatásai, de 
amikor ezekre fény derül, a kémikusok azonnal dolgozni kezdenek kiküszöbölésén, és 
megoldják a feladatot. Az életben semmi sem tökéletes és a kémia sem kivétel ez alól. 
Ezért a közvéleményt folyamatosan kell tájékoztatni a kémia eddigi és jövőbeli lehetsé-
ges eredményeiről, a mindennapjaink átalakulásában játszott szerepéről. Meg kell ismer-
ni, hogy hogyan javítható, védhető az élet a kémia eszközeivel. Minden eszközt meg kell 
ragadni a kémia szerepének, jótékony hatású eredményeinek népszerűsítésére. A felnőtt 
lakosság véleményformálása mellett meg kell vizsgálni az iskolai oktatás tartalmát, annak 
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minőségét. Megfelelő mennyiségű és minőségű ismeretanyag szükséges ahhoz, hogy a 
felnövekvő generáció ne rabja legyen a szenzációvadász reklámoknak, hanem a szüksé-
ges egységes kultúra birtokosaként tudja irányítani sorsát, s a rábízottakét is. Erre elég 
sok időre van szükség (15-20év). Addig is folyamatosan kell ténykedni. Ezért tett 
Pavláth javaslatot egy „kémiai imázsközpont” kialakítására, amely azon célok megvalósí-
tására hivatott, amelyeket a következőkben idézünk: 

1.  Éberen kell figyelni a sajtót: ha a kémiát rossz színben tüntetik fel, a hibákat ki 
kell igazítani. Ehhez országos hálózatot célszerű kialakítani, amelynek tagjai 
helytálló híreket terjesztenék és a hibásakat helyesbítenék. 

2.  Figyelemmel kell kísérni a kémia azon vívmányait, amelyek a mindennapi életre 
közvetlenül fejtenek ki jótékony hatást, és el kell magyarázni népszerű stílusban, 
miért előnyös ez számukra. 

3.  Az előbbiekhez hasonló ismertetők készítése meglévő találmányokról a média –
főként rádió és televízió-számára. 

4.  Megbízható háttéranyag felkínálása felelősséget érző újságírók számára. 
A magyar kémiaoktatás a XIX. sz. második felétől a XX. sz. közepéig világélvonalú 

volt közép és felsőoktatási szinten is. Széleskörű ismeretekkel felvértezetve, összetett 
gondolkodásmódú, „vegyész szemléletű” fiatalok a szakmai tevékenységen kívül eső
területekre is jó alapokat kaptak. Ezt bizonyítják a számos, vegyészképesítésű tudós más 
tudományterületeken elért jelentős eredményei (Neumann J., Teller E.), tudományszer-
vezők, akadémiai elnökök, vezető politikusok, miniszterek, vagy az élet más területein 
híressé vált személyiségek (Görgey Artúr hadvezér, Örkény István, író, Simó Sándor 
filmrendező, Vágó István, olimpikon, vagy bajnok sportolók: Fabinyi József, Hámori 
Jenő, Juhász Katalin, Győri István, Cservenyák Tibor, Varga Tamás és a Kolozsváron 
élő Szántay János, aki romániai kardvívó bajnokként vett részt a helsinki olimpián) A 
XX. sz. végére a globalizációs tendenciák erősödésével a magyar természettudományos 
képzés színvonala is csökken, az eleve gyengébb, eredménytelenebb tengeren túli rend-
szert utánozva. Erre példaként hozhatjuk fel egy népszerű TV vetélkedőn történteket: 
az elhangzott kérdésre, hogy mi a H2SO4 megjelenik a választható felelet sor: salétrom-
sav, víz, kénsav, benzin. A másként eredményes versenyző a közönség segítségét kérte, 
s a nyilvános szavazáson a nagyszámú közönség válaszainak százalékos megoszlása a 
következő volt: 30, 20, 40, 10. A helyzet a világon máshol sem jobb. 

Amerikában egy környezetvédelmi témakörben diákpályázatot írtak ki, amelyet egy 
diák az általa összeállított tiltakozó petícióval, s annak kiértékelésével nyert meg. A diák 
tiltakozást szervezett, melyen aláírásokat gyűjtött a dihidrogén-monoxid (DHMO) 
használata ellen. Elkészített egy petíciót, amelyben követelte a DHMO használatának 
betiltását, mivel ennek az anyagnak számos káros hatása van: 

− a DHMO gőzei égési sebeket okoznak, folyékony állapotban az emberi szer-
vezetbe jutva fokozott izzadást eredményeznek 

− sok mérgező anyag jelenlétében válik oldhatóvá és az ember számára veszé-
lyessé 

− rákos daganatból kivont szövetmintákban jelentős százalékban kimutatható 
− színtelen, szagtalan, ízetlen, évente emberek ezreit öli meg nagyobb mennyisé-

gének balesetszerűen bekövetkező felszabadulása 
− nagy szerepe van a talajeróziós folyamatokban 
− télen az utakra kerülve síkossá teszi azokat, az autók megcsúszását, közlekedési 

baleseteket eredményez 
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− nagy mennyiségű jelenléte természeti katasztrófákhoz (földcsuszamlás, árvíz) 
vezet, a DHMO dollármilliókban kifejezhető károkat, vagyoni értékek pusztu-
lását okozta az elmúlt években az USA középnyugati részén 

− korróziós folyamatokban lényeges szerepet játszik 
− a DHMO által okozott környezeti károkozás globális jellegű, a szennyezés még 

a sarki jégvidéken is megtalálható 
− a fogyasztásához hozzászokott emberek DHMO-függővé válnak, és ha elvon-

ják tőlük ezt az anyagot, vagyis megakadályozzák újabb DHMO-mennyiség 
rendszeres fogyasztását, ez minden esetben halálhoz vezet. 

A diák által megszólítottak 86%-a azonnal aláírta a petíciót, 12%-a határozatlannak 
mutatkozott és csak 2%-a ismerte fel, hogy a dihidrogén-monoxid a víz. 

Nem nyugtat meg minket, hogy ennek a felmérésnek a kiszivárogtatása után lelemé-
nyes román fiatalok a parlament előtt a döntéshozó, törvényalkotó munkába siető poli-
tikusokat megállítva, megkérdezték tőlük, hogy mi a dihidrogén-monoxid, s egyet érte-
nek-e a betiltására irányuló beadvánnyal? A román TV nyilvánossága előtt történt a 
véleménykutatás, aminek eredménye nem volt jobb az amerikaiénál.  

Az emberiség fél, s ezért riadtan védekezik a külvilág hatásaitól. Ennek csak tudat-
lansága az oka. 

Művelésére, oktatására minden lehetőséget ki kell használni. 
A lehetőségek sokrétűek. Az ifjúsági sajtó (már a kisgyermekek számára szerkesztett 

lapok: Szivárvány, Napsugár, Cimbora is) lehetőséget kínál a természetre való rácsodál-
kozásra, a természet rejtélyeinek megismerésére,  a természetszeretre, a környezetvéde-
lemre. A középiskolásoknak a FIRKA, Genius, Stiinţa şi Tehnica nyújtnak információs 
lehetőséget. A mai gyermek szemléletirányításában sajnos a legnagyobb teret a televízió 
tölti ki, melynek reklámanyaga, az idegen mesecsatornák, a sci-fi filmek nagyrészt rom-
bolóan hatnak az ifjak gondolkodásmódjára (pl. mindent megsemmisíteni egy hatalmi 
győzelemért, a versengésben mindent felhasználni az ellenfél megsemmisítésére) Az 
oktatóknak, tudománynépszerűsítőknek jelentős a szerepe abban, hogy a média kínálta 
lehetőségeket minél hasznosabban fordítsák az ifjak nevelésére. Az internet oktató-, 
tudománynépszerűsítő ismerethalmazát kövessék a tanárok. A tanügyminisztérium 
kezdeményezte dokumentációs központok oktatói, a szülők, válogassák ki a legmegfele-
lőbbeket, s az iskolai programok keretében, a gyermekek szabadidős programjaiban 
használják őket. Hatástalan lesz, ha a diák véletlenszerűen, túl hosszú ideig „navigál” a 
kritikátlanul összehordott, sokszor ellentmondó ismeretözönben. 

A Természet Világa Kémia különszámában a szakma neves művelői (Nobel-díjas 
tudósok, nemzetközi elismerésnek örvendő vegyészek, nagyműveltségű egyetemi pro-
fesszorok, sikeres fiatal kutatók) élvezetes írásaikkal nyújtanak nagy segítséget az ifjúság 
művelődésvágyának kialakításához, a természettudományos gondolkodásmód megho-
nosításához, a felelős életvitelre való tudatos felkészüléshez. A Mindentudás Egyeteme 
előadásai mellett a Különszámok értékes segítség mindnyájunk számára.  

 
Köszönet érte! 


