
Esztétikai nevelés lehetőségei a középiskolai kémiaórákon

A középiskolai kémiaoktatás legfontosabb célja a kémia törvényeinek és alkalma-
zási területeinek középiskolai fokon való megértetése, illetve megtanítása. Igen sokszor
emlegetjük azonban azt is, hogy egy-egy tantárgy tanításánál - így a kémiánál is -
nemcsak szigorúan szakmai problémákkal kell foglalkoznunk, hanem ki kell használni
a tantárgyadta különböző nevelési lehetőségeket, így többek között az esztétikai
nevelés lehetőségeit is. De lehetséges-e az esztétikai nevelésre való törekvés a közép-
iskoiai kémia tanításánál? Igen, lehetséges. Erre a három év kémiai anyagában sok
helyen mód is van, bár íanitási munkánkban ezek az esztétikai vonatkozások túi
nagy teret nem kaphatnak. Ez időveszteséggel járna, és kémiatanításunk céljának
rovására menne. Az ezzel kapcsolatos utalások csak villanásszerűek lehetnek. A ne-
veles szempontjából azonban mindenképpen helyes, ha ezek a villanásszerű utalások
neru maradnak el.

A következőkben arra szeretnek választ adni, hogy kémiatanításunk mely terü-
ietei azok, ahol az esztétikai nevelésre mód van.

Meglehetősen szűkszavúan ugyan, de eddig is beszéltünk már kémiatanításunk
ban levő esztétikai nevelés lehetőségeiről. Főként a ragyogóan tiszta kísérleti eszkö-
zökben, a rendben tartott szép szertárakban, a tetszetősen elrendezett táblavázla-
tokban, a tanulókból megkövetelt gondos füzetvezetésben, tehát inkább az adminiszt-
ratív vonatkozásokban kerestük az esztétikai nevelés lehetőségeit. Ez is helyes, de
talár, még helyesebb az, ha magában a kémia anyagában mutatunk rá mindarra, ami
tanítványaink esztétikai érzékét fejleszti.

Nagyon jó alkalom erre, ha tanulóink figyelmét mindig felhívjuk a kémiaoktatá-
sunkban szereplő anyagok természetes külső szépségére, hz igazi szépség sok esetben
éppen a természetben nyilvánul meg, tehát a kémia anyagainak világában is fel keli
ezt fedezni és gyönyörködni kell benne. Körülbelül 20 ásványt említünk meg a három
év alatt. Nem szabad mellettük, illetőleg kristályaik mellett úgy elmennünk, hogy azok
színeiben, formáiban levő szépségekre fel ne hívjuk a figyelmet. A kén, a gyémánt, a
grafit, a kvarc, a konyhasó, a kalcit, a gipsz, a hematit, a pirít, a galenit stb. kristályainak
nemcsak egy semmi különöset nem mondó, száraz adatnak kell lennie, hanem a ter
meszet igen szép képződményeiként is kell szerepelniük. Különösen a kvarc remek
változatainak kristályai alkalmasak nagyon az érdeklődés felkeltésére, mert ez az
ásvány könnyen hozzáférhető, és minden iskolában meg is található. Ha a kristályok-
kal kapcsolatosan megfelelő szemléltetőanyag nem áll rendelkezésünkre, akkor eset
leg szakkönyveket is felhasználhatunk bemutatásukra (kiválóan alkalmas erre Helmut
Zimmermann A kristályok világa c. 1960-ban megjelent műve, bár gyönyörű kristály-
fényképei sajnos nem színesek, de ennél célravezetőbb megoldás tanítványainkkal
megtekintetni a Nemzeti Múzeum ásványtárát. Ha valaki egyszer ottjárva megszem-
léli a nevezetes ametiszt kristályhalmazt, az egész világ szakemberei által számon-
tartott „Nagyapó" elnevezésű füstkvarc kristályt (Svájcból, a Tiefen gleccser gránit-
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faiának üregéből származik, súlya 133,5 kilogramm, magassága 69 cm, kerülete 122 cm),
továbbá a kősó, a gipsz, hematit, a pirit stb. csodálatosan szép kristályait, akkor soha
nem fogja elfeledni a szervetlen világ kimeríthetetlen forma- és színgazdagságát.

-A vegyületek külső, természetes szépségét tükrözik a cseppkőbarlangok csepp-
koaiakulatai is. ahol nemcsak az évtíz- és évszázezredekre elhúzódó kémiai változások
eredményeként létrejövő, sokszor hatalmas cseppkőalakulatok gondolkodtatják el a
szemlélőt, hanem azoknak sajátságos szépségei is. Gondoljunk csak például az Aggtelek
-Jósvafő barlangrendszer óriási termeire, ahol a cseppkőcsoportok szinte művészt
elrendeződése, pompás színhatása minden képzeletet felülmúl. A „Csillagvizsgáló" elne-
vezésű cseppkőalakulat 24 méteres magasságával, a tövén 8 méteres átmérőjével, i\
y, méteres „Gellérthegy" csúcsán elhelyezkedve nemcsak mint a világ legnagyobb
cseppköve lenyűgöző, hanem megkapó szépségű is egyben.

A;: anyagok külső szépsége mellett az anyagok belső, szerkezeti szépségére is fel
kell hívni tanítványaink figyelmét Az atomok szerkezetében megnyilvánuló törvény-
szerűségek, a vegyületek szerkezetei, különös tekintettel a szerves vegyületekre, a kris-
tályokat felépítő atomok, molekulák, ionok meghatározott elrendeződésére ne csak
mint természettudományi tényanyagok szerepeljenek, hanem azok rendszerében rejlő
es/rérikai vonatkozások se hiányozzanak. Itt ismét a Nemzeti Múzeum Ásványtárára
kell felhívnom a figyelmet, ahol az anyagok szerkezetének bemutatása nemcsak igen
ügyesen és lényegremutatóan történik, de egyben az i:; igazolódik, hogy szépek is a
különböző anyagszerkeketek. A kiállitoií termésréz, kősó, pirit stb. kristályszerkezetei
illetőleg térrácsai jól demonstrálják ezt. De ezek egyben magyarázatot is adnak ?.•
anyagok külső tulajdonságaira. Például, hogy miért keményebb több mint egymilliószor
a gyémánt a grafitnál, és miért lehet a gyémántból oly csodálatos tüzű ékköveket csi-
szolni, mint amilyeneket csiszoltak már.

Talán legtöbb alkalom az esztétikai vonatkozások hangsúlyozására az anyagok
művészeti vonatkozásaiban rejlik, hiszen a művészek által elgondolásaik kifejezésérc
használt anyagok legtöbbike kémiai vonatkozású is. - A mészkő és a márvány évezre-
dek óta nemcsak az építőművészet legnemesebb anyaga, hanem a szobrászatnak is
egyik legrégibb kifejező eszköze. Amikor a márványról beszélünk, talán helyes meg-
említeni Michelangelo egyik szonettjének csodálatos tömörségű, híres kezdősorait:

A legjobb művész sem gondol ki olyat,
Mi márványban benn ne rejlenek,
S csupán lehántja takaró mezét
A kéz, mely a szellem szavára hallgat.

- A gipsz művészeti vonatkozásai közismertek, nemcsak azért!, mert a gipszszobrok
nr.yaga, hanem azért is, mert az épületek belső tereinek gyakran iparművészeti díszítő-
eleme. - Az üvegből nagyon régen állítanak elő igen szép tárgyakat, emellett az üveg-
festés régi művész-technikai eljárás, amikor is a képek részleteit az ólomfoglalatok
segítségével színes üveglemezekből állítják össze. Az üvegen átszűrődő fény teszi kife-
jezővé, élővé és sajátságossá a színt. Különösen a régi gótikus templomok ablakainak
üvegfestményei jelentenek ezen a téren a szemlélőre egyedülálló művészi élményt
(pl. az erfurti Doni világhíres üvegfestményei).

- Az alumínium vegyületeinek tárgyalásánál utalhatunk a kerámiák művészetére,
megemlítve annak fontos kultúrtörténeti jelentőségét is. A leghíresebb külföldi por-
celángyárak mellett (Meissen, Bécs, Berlin, Sevres) jogosan lehetünk büszkék a ml
eredményeinkre is, amint azt a pécsi Janus Pannonius Múzeum Zsolnay kiállítása,
a Herendi Porcelángyár Múzeuma olyan szépen bizonyítja Iparművészeti Múzeumunk -
kai együtt. - Ugyancsak az alumínium vegyületeinek említésénél beszélhetünk a
cementről, illetőleg a betonról, korunk építészetének egyik legfontosabb és legjellem-
zőbb anyagáról, amely nélkül aligha jöhettek volna létre azok a szép, modern épületek
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és ultramodern városok (pl. Brazília), amelyek korunk művészetének is kétségtelen
iellemzői.

- A vas tárgyalásánál is említhetők esztétikai vonatkozások, his/en a vas is lehe;:
a művész elgondolásának kifejező anyaga. A különböző díszrácsok és kapuk jól tanús-
kodnak erről. Közismert magyar példákat is megemlíthetünk: Fazola Henrik csodála-
tosan szép egri alkotásaid, az egykori vármegyeházán ma is látható főkapu feleíii féJ-
köríves betétrácsot és a belső folyosón levő két csodálatos vaskaput. Hivatkozhatunk
•A fertődi kastély műremekére, a kovácsolt vas főkapura is, de Iparművészeti Múzeu-
munk igen értékes kovácsolt vas gyűjteményére is méltán lehetünk büszkék. - A>:
ón nemcsak mint ötvözőfém ismert, hanem régebben sok szép, főként étkezésnél hasz-
nált edényt és tárgyat készítettek belőle. De belőle készítették és készítik ma is a hang-
szerek leghatalmasabbikának, az orgonának legtöbb sípját, melynek segítségével a/
utóbbi évszázadok nagy mesterei megszólaltathatták zseniális elgondolásaikat.

- A réz művészeti vonatkozásai közismertek. ÓnnaL alkotott ötvözete a bronz-
szobrok és a bronzdomborművek alapanyaga. Rézlemezek segítségével készül a réz-
karc, amelynek legnagyobb mesterei Dürer és Rembrandt voltak. It; megemlíthető a?
is, hogy a kénsav és a salétromsav is eszköz a művész kezében, mert hiszen a rézkarc
készítésénél ezek segítségével történik a megrajzolt vonalak rézlapba való mélyítése.
- Az ezüst legnagyobb jelentősége napjainkban kétségtelenül abban van, hogy haló
génjeit a fényképészet hasznosítja különböző célból. De a fényképészet iv hamarosan
művészetté fejlődött, a fény és árny művészetévé. Amikor az ezüsttel foglalkozunk,
ezt is a tanulók elé kell tárni. Ha művészi fényképek nem állnak rendelke/ésünkrc,
ügy az évenként kiadott Magyar Fotóművészet köteteiben művészinél művészibb
fényképreprodukciókat mutathatunk be tanítványainknak. - Az; ezüst és arany az öt
vösművészet igen régi alapanyaga, és alkalmazásukkal párat-lanul szép alkotások jöttek
létre az egyiptomiaktól (gondoljunk csak Tut-ench-Amen írónszékére vagy halotti
maszkjára!) egészen napjainkig. Az iparművészet ezen ágának csodálatos alkotásai lát
hatók a drezdai kincstárban, vagy nálunk a Nemzeti Múzeum magyar történelmi
kiállításán és az esztergomi bazilika kincstárában. Ezeknek az ötvösművészeti tárgyak
nak pompája még inkább emelhető oly rcmekszép drágakövek bedolgozásával, amelyek
kémiatanításunkban szintén megemlítődnek (gyémánt, rubin, zafir).

Nem szabad elfeledkeznünk a kémiai úton előállított új anyagok szépségéről sem.
Nagyon alkalmasak erre a ma már oly nagy fontossággal bíró műanyagtermékek. Igen
szépek a belőlük készített, legváltozatosabb igényt is kelégítő ruházkodási anyagok,
de azok a leginkább formatervező művészek által tervezett használati tárgyak is.
amelyek egyszerű, modern vonalaikkal a kor ízlésének és esztétikai követelményének
tökéletesen megfelelnek. - Ügyes megoldásokat találnak üzemcink a fémtárgyaki, külö
nősen az alumíniunuárgyak színezésére is, és ezzel árujukat változatosabbakká és tet-
szetősebbekké tudják tenni. Különösen a jászberényi Hűtőgépgyárban figyelhető met,
nagyon jól, hogy hogyan alakítják ki ezeket a szép színeket eloxálás útján.

Az egyes kémiai úton előállított alapanyagok, illetőleg késztermékek gyártásánál
ma már az is cél, hogy a termelő üzemeknek a korszerűség és a gazdaságosság melle'f
bizonyos technikai szépség is jellemzőjük legyen. A régi, rendeden, túlzsúfolt, sokszor
csúf üzemek helyett ma már az esztétikai szempontból is megfelelőbb, egészséges üze-
mek jelennek meg. Üzemlátogatásaink alkalmával erre is fel kell hívni a figyelmet.
Jól látható ez a szolnoki Tiszamenti Vegyiművekben, ahol három, egymásután épült
kénsavgyár van. Nem nehéz észrevenni, hogy a legújabb megoldású üzem mennyivel
szebb a legrégebben épültnél. Esztétikai szempontból természetesen legszebbek a gyógy-
szergyárak és a biokémiai vonatkozású üzemek. Az ott látottak esztétikai szempontból
mindig nevelő hatásúak tanítványainkra.
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