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Az MKL tavaly novemberi lapszámában tanárképző egyetemeink képviselői ír-
tak a kémiatanárok képzésének helyzetéről és a kihívásokról. A most megjelenő
júniusi számban Hornyánszky Gábor és Székely Edit, a BME Vegyészmérnöki és
Biomérnöki Karának oktatói a középiskolai tehetséggondozásról, valamint az
középiskolai kémiaoktatás és az egyetemi képzés kapcsolatáról írnak. Meggyő-
ződésem, hogy a középiskolai kémiaoktatás nemcsak a megszerzett tudásról,
hanem a természettudományok, a kémia és a kutatás iránti elkötelezettség ki-
alakulásának lehetőségéről is szól. Elkötelezettségről egy olyan világban, ahol
egyre kevesebben és egyre nehezebben köteleződnek el, akár egy diszciplína,
szakterület vagy téma, akár egy intézmény mellett. Egyre nehezebb elfogad-

nunk, hogy „kötjük” magunkat valamihez, ami a mindenkori szabadságunkat bármilyen módon gátol-
hatná. Mégis, az elköteleződéssel erős motivációt kaphatunk a tanuláshoz, a megismeréshez, a felfede-
zéshez, sőt a mindennapi feladatokhoz is. Ebben pedig egyaránt fontos szerep jut a középiskolai tanárok-
nak és az egyetemi oktatóknak. Együtt gondolkodásuk és együttműködésük meghatározó a magyar ké-
mia jövője szempontjából.

Az együttműködésnek az ipar és a tudományos szféra kapcsolatában is kulcsszerepe van. Orbán Gá-
bor, a Richter vezérigazgatója méltán hangsúlyozza ennek jelentőségét a vele készült interjúban. A kö-
zépiskolák, az egyetemek és kutatóintézetek utánpótlást jelentenek a versenyszféra számára, amiről Kónya
Marianna írásából tudhatunk meg többet. Emellett az eredményes tudományos, kutatási és fejlesztési célú
együttműködések innovációkhoz, társadalmi és gazdasági eredményekhez vezethetnek. A kapcsolatok el-
mélyítését, sőt bizonyos szempontból új alapokra helyezését is szolgálják a tavaly útnak indított Nemzeti
Laboratóriumok. Ezek a szervezetek egy adott tématerület hazai szakmai műhelyeinek koncentrálásával
a kutatási eredmények társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosítására, az ipari és akadémiai szerep-
lők közti tudástranszfer elmélyítésére jöttek létre. Az egészségügy területén eddig elindult Nemzeti La-
boratóriumok mellett a közeljövőben kifejezetten a gyógyszerkutatáshoz kötődő új egységek is megkez-
dik munkájukat. A Nemzeti Gyógyszerkutatási és Fejlesztési Laboratórium a Természettudományi Kuta-
tóközpont vezetésével, a BME, az ELTE, a Pécsi Tudományegyetem, valamint a szegedi SZBK és a KOKI
kutatói által alkotott tudományos csomópontként az ipari szereplőkkel együttműködve igyekszik előse-
gíteni a gyógyszeripari kutatásokat és fejlesztéseket. Az új Nemzeti Laboratóriumok a Semmelweis Egye-
tem fejlesztés alatt álló Hőgyes–Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrumával együtt jelenthetnek új le-
hetőségeket a Magyarországon működő gyógyszeripari szereplők számára.

Végezetül Kiss Tamás könyvajánlójára és így Hargittai István és Hargittai Magdolna „Londoni séták
a tudomány körül” című könyvére hívom még fel az olvasók figyelmét. Most, amikor a koronavírus-jár-
vány végre engedett a szorításából, akár személyesen is felkereshetjük azokat a könyvben bemutatott hely-
színeket, amelyek megmutatják a tudományos és a technikai fejlődés határokon átnyúló dimenzióit. Most,
amikor a közvetlen közelünkben háború zajlik, amikor a tudományon biztosan kívül eső szempontok
alapján akarnak ítéletet mondani valamennyiünk jövőjéről, most kell végigsétálnunk Londonon, most
kell felkeresnünk a Hargittai házaspár könyvében összegyűjtött bizonyítékokat arról, hogy a tudást, a
mai civilizációt és jólétet kiknek is köszönhetjük.
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