
52 MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA

A nagy elődök idején

Már iskolánk elődjében, a mai Deák téri –
Sütő utcai Gimnáziumban, az 1800-as évek
közepétől a képzés része volt a kémia. A
kor színvonalának megfelelően modern
oktatási eszközökkel látták el a gimnáziu-
mot. Az iskolatörténet krónikája így szá-
mol be a korabeli beszerzésekről: „1861-
ben Nendtvich Károly professor az iskolá-
nak chemiai apparátusokat és könyveket
ajándékozott … 1867-ben Kubinyi Ágoston
kamarás állat- és ásványgyűjteményt adott
az intézetnek … 1874-ben a vegytani te-
rem berendezéséhez a főváros ajándéko-
zott vegytani »tűzhely-fülkét«.”

S mire a Városligeti fasorban az új fő-
gimnázium az 1904-ben első iskolai tané-
vét megkezdte, már jól felszerelt természet-
rajzi szertárral büszkélkedhetett: „… nagy
előadóasztal és az ettől jobbra-balra lévő
szemléltető szekrények alsó fiókjai tele
vannak chemiai kísérleti eszközökkel …
valamint ásványok és kőzetek vannak ki-
állítva a tanulók számára.”

A felszerelések biztosítása mellett a
képzés módszertana is igen magas szín-
vonalú volt a Fasori Evangélikus Gimnázi-
umban. A korabeli évkönyvek tanúsága
szerint a IV. osztály tananyagát ásványta-
ni és kémiai gyakorlatok egészítették ki.
„Az 1922. év szeptembere óta a szertár őre
Dr. Bogsch Sándor. Ez évben a szertár fo-
lyosóját chémiai dolgozóvá alakítottuk át
20 dolgozóhellyel, ahol ifjúságunk külön
csoportokban az ásványtanból és chémiá-
ból gyakorlati kiképzést nyert.” A gyakor-
latokat 15–16 fős csoportokban tartották.
„A tanulók … heti 1–1 órában dolgoztak a
számukra kijelölt és felszerelt munkahe-
lyükön. A kísérleti felszerelést, s vegysze-
reket iskolánk adja. A tanulók félévenként

10–10 P díjat fizetnek, ezen díj alól felmen-
tettük a szegénysorsú, tandíjmentes tanu-
lókat, vagy indokolt esetben mérsékeltük a
díjat.” „A gyakorlatok tárgya kémiából:
Vízforralás, szűrés, oltás, kristályosítás, oxi-
génfejlesztés kísérletek oxigénnel és hid-
rogénnel. Oxigénbomba, hidrogénbomba.
A levegő szétrobbantása. Chlórfejlesztés.
Savak, bázisok és sók tulajdonságai és fel-
ismerésük. Szén-dioxid fejlesztés. Desztil-
láció. Kísérletek folyékony levegővel. Fé-
mek oxidálása lángban” – emellett sok más
érdekes kísérletet is végeztek.

Az 1940/41-es tanévben „az új tantervi
utasítás értelmében a VI. osztály vegytani
tanításával kapcsolatban” bevezették heti
másfél-másfél órában a vegytani gyakor-
latokat is. „A gyakorlatok díja 10 P, amely
fejében iskolánk ellátta a tanulókat a szük-
séges felszereléssel és vegyi anyagokkal.”
A vegytani gyakorlatokat Vermes Miklós

vezette, és több mint 30 kísérlet szerepelt
a tantervben, például: „Lúgok titrálása 0,1 n
sósavval. Nitrogénjodid készítése. Egysze-
rű jodometriás titrálások. Cipőkenőcs ké-
szítése. Vaj elszappanosítása, a vajsav le-
desztillálása. Indigó szintetikus előállítása
o-nitrobenzaldehydból. Furfurol ledesztil-
lálása zöldborsóból. Malachitzöld készíté-
se.” E kiválóan felszerelt és magas szak-
mai igényességgel oktató intézményből
méltán került sok diák az egyetemek ter-
mészettudományi fakultásaira, s indult el
a világhír vagy a Nobel-díj felé. 

Ebben az időszakban – elsősorban Ver-
mes Miklós vegytan óráinak hatására – több
diák is végleg „megfertőződött” a kémia
szeretetével, s évek múlva a kémiatudo-
mány művelői lettek. Közülük nyolcan ma
a kémiatudományok doktorai. Közöttük
van a Volt Növendékek Egyesületének el-
nöke, Liptay György professzor is, aki so-
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kat segítette és segíti ma is az alma ma-
terben folyó munkát. Az iránta való tisz-
telet jeleként a Budapest-Fasori Evangéli-
kus Gimnáziumban 2012-ben átadott, 21.
századi kémialaboratórium a Liptay-labor
nevet viseli.

A „Laborpályázat”

A rendszerváltás idején elsőként újraindult
Fasori Evangélikus Gimnázium mindig ar-
ra törekedett, hogy felélessze s folytassa a
dicső múlt hagyományait a természettu-
dományok oktatása terén. Hála az öregdi-
ákok bőkezű adományainak, a kezdeti
években ez meg is valósulhatott. A kilenc-
venes évek elején Bánhegyi György tanár
úr és lelkes fiatal kollégái még sok izgal-
mas kísérletet végezhettek a diákokkal. Az
évek során azonban, sajnos, a kísérleti
eszközök egy része elkerült az iskolából,
mások elavultak, elhasználódtak, múzeu-
mi tárggyá nemesültek. A kémia tanítása
egyre inkább az elmélet irányába tolódott
el. A tanárok munkabeosztása, megbecsült-
sége sem kedvezett a kísérletező oktatás-
nak. Így 2007-re már csak az emlékekben
élt a tanulókísérletezés a Fasorban. Ezek-
ben az években egy-egy tanulókísérleti óra
csak sok áldozat árán jöhetett létre. Így
lassan a lelkesedés is elapadt. 

Majd Isten segedelmével újra kedvező
fordulat következett be e téren. Az új ok-
tatáspolitikának köszönhetően a termé-
szettudományos oktatás reflektorfénybe
került, s 2011-ben egy uniós pályázat a Fa-
sorba is lendületet hozott. 

A Támop 3.1.3. „ A természettudomá-

Évente komplex természettudományi
versenyt szerveztünk, ahol fontos szerep
jut a laborgyakorlatnak.

2009-ben elindult iskolánkban a termé-
szettudományi tagozat, melynek utolsó
két évében az osztály kémia tagozatos fele
heti négy órában tanulhatja a tárgyat. 

Az iskolai kémiaoktatást ma újra szám-
talan érdekes kísérlet színesíti a szappan-
főzéstől a titkosíráson, a titrálásokon át a
kemilumineszcens jelenségekig. Évek óta
rendszeresen tartunk kísérleti bemutató-
kat is.

Ezen fejlesztéseknek is köszönhető, hogy
az utóbbi pár évben látványosan és mere-
deken emelkedik iskolánkban a természet-
tudományos tárgyakat választók, ezen be-
lül is a kémia fakultációra járók száma.
Minden évben egyre többen tanulnak to-
vább vegyész szakokon és az orvosképzés-
ben. (Három év óta rendszeresen 4–5 fő
orvosi és gyógyszerész, 3–4 fő vegyész és
4–6 diák egyéb, kémia érettségit igénylő
szakon folytatja tanulmányait.)

Két éve a Kutatók éjszakáján látványos
és érdekes kémiakísérleteket végezhetnek
laborunkban az érdeklődők. 

Több év óta ad otthont laborunk a Pest
megyei emelt szintű kémia érettségi szó-
beli vizsgáinak is.

Rendszeresen kapunk felkérést a tanár-
továbbképzések laborgyakorlatainak meg-
valósítására, hogy tapasztalatainkat átad-
va segítsük az Öveges-pályázatban nyertes
iskolákat.

Idén, 2008 után, az MKE gondozásában
ismét megrendezésre került a „Technoló-
gia mérföldkövei a kémikus szemével”cí-
mű kiállítás. 

„Genius loci” 

A kémiai ismeretek életünk egyre széle-
sebb körét behálózzák. Iskolánk egyházi
jellegének megfelelően a fenntarthatóság,
a fenntartható fejlődés gondolatát a pro-
testáns egyházak által megfogalmazott te-
remtésvédelmi szemlélet hatja át. E terüle-
ten is jelen van a kémia. A teremtésvéde-
lem gondolatának elmélyítését egy verseny
keretében kezdtük meg, ahol a felkészülés
során diákjaink az élelmiszer-biztonság, a
természetes eredetű tisztítószerek és a
konyhai technológiák napjainkban felme-
rülő problémáival ismerkedtek meg. 

A 21. század igényeinek megfelelő labor
nagy lehetőségeket és szép kihívást rejt a
modern kori kémiaoktatás fejlesztésében.
E kihívásnak kíván iskolánk – dicső múl-
tunk árnyékában – Isten segítségével a
következő években is megfelelni. ���

nyos oktatás módszertanának és eszköz-
rendszerének megújítása a Budapest-Fa-
sori Evangélikus Gimnáziumban” című
pályázat keretén belül 290 millió forintot
nyert iskolánk. A két év megvalósítási idő-
szakban a gimnáziumot fenntartó Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház irányítot-
ta a pályázat megvalósítását, Roncz Béla
projektvezető (akkori igazgató) közremű-
ködésével. Felépült két 20–20 fős labora-
tórium, mely újra nagyszerű lehetőséget
ad a tanulók kísérletezésére. Megújultak
az előadók, kialakítottak egy új vegyszer
szertárat, a kísérletezéshez előkészítő és
kiszolgáló helyiségek létsültek. Így ma kö-
zel 100 millió Ft értékű eszköz szolgálja a
kémia, és a többi természettudományi óra
kísérleteit.

A szertárőrök utódaiként a laborvezető
és a két laboráns gondozza az eszközpar-
kot, ezzel segítve a többi szaktanár mun-
káját. Feladataikhoz tartozik még a labo-
rokat használó 10 partneriskola tanulókí-
sérleteinek megszervezése, előkészítése és
szakmai támogatása.

A pályázat keretében az oktatás mód-
szertana is megújult. 

A digitális táblák mellett elindult a digi-
tális tananyagfejlesztés is. Mintegy 80 ív
(16 oldal/ív) digitális tananyag készült el,
mely új tananyagtartalmakat, kísérleteket
és tesztfeladatokat egyaránt tartalmaz.
Létrehoztunk egy vizsgáztatási modult is,
amely az egyes témakörök anyagát kéri
számon évfolyamonként rendszerezve. Ki-
nyomtattunk 24 ívnyi munkafüzetet, 12 ív
feladatgyűjteményt emelt szintű érettségi-
hez és 12 ív kutatási segédletet is.
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