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Bevezetés

Hosszú ideig csaknem teljesen általános és
egyértelmû volt a természettudományok
hasznosságának társadalmi megítélése. A
természettudományok mintegy másfél
évszázada kezdõdött fellendülésének
nyomában jelentkeztek a mindennapi élet-
re gyakorolt hatásai. A technikai fejlõdés csak
ritkán váltott ki elítélõ, vagy félelmet kifejezõ
érzelmeket. Érdemes emlékeznünk a 19.
század eleji géprombolók, a ludditák moz-
galmára, akik a technikai fejlõdés miatt a
munkalehetõségek lényeges csökkenésétõl
tartottak. Noha a természettudományok és
ezzel együtt a gyakorlatban is felhasználható
eredmények kifejlesztése az utóbbi évtize-
dekben rendkívüli mértékben felgyorsult, és
e fejlõdés eredményei a modern, sõt a fejlõdõ
társadalmakban is a mindennapi élet megha-
tározó elemeivé váltak, egyre inkább talál-
kozunk tudományellenes vélekedésekkel,
sõt mozgalmakkal. A tudományellenes né-
zetek immár politikai erõvé váltak. A tudo-
mányellenes támadások, melyek sajnos
csaknem általános, de mindenképpen szé-
leskörû társadalmi jelenséggé váltak, az alap-
vetõ természettudományok mindegyikére,
a biológiára, a kémiára és a fizikára is kiterjed-
nek, de különösen élesen fogalmazódnak
meg a kémiát illetõen. Az utóbbi években a
kémiai anyag megjelölés szitokszóvá vált,
ami persze csak használóik tájékozatlanságát
mutatja. Már két évtizeddel ezelõtt javasolták
(MacKinnon, 1981) a kemofóbia megneve-
zést azokra a szinte patológiás jellegû véleke-

désekre, melyek a kémia eredményeinek
gyakorlati alkalmazásaival kapcsolatosak. A
teljességre való törekvés nélkül sorolunk fel
jellegzetes kemofóbiás megállapításokat:

• A kémia a felelõs a rák és más beteg-
ségek elterjedéséért. A kémiai anyagok
többségükben betegségeket okoznak, a
legveszélyesebbek a karcinogén, a rákkeltõ
anyagok.

• A kémia a felelõs a kábítószerek elterje-
déséért. Egy, az USA-ban 1983-ban a drog- és
alkoholellenes mozgalom által kiadott könyv
címe The Chemical People Book  (Kaiser,
1983).

• A mûtrágyázás és a növényvédõ sze-
rek alkalmazása következtében a táplálék-
kal sok veszélyes, betegségeket okozó
anyag kerül a szervezetbe.

• A kémiai anyagok légkörbe jutása az
ózonréteg elvékonyodásához, és ennek
folytán különbözõ károsodások, mint például
a bõrrák, elterjedéséhez vezet.

Úgy véljük, a tudományellenes nézetek-
nek, a tudománytól való félelmeknek általá-
ban, s a kémiát illetõen különösen, a tájékozat-
lanság, a felületes általánosítás az alapjuk. A
következõkben ezt az állítást kívánjuk bizo-
nyítani, és javaslatot tenni e szerencsétlen
helyzet megváltoztatására; utóbbira termé-
szetesen annak tudatában, hogy ez csak hosz-
szabb idõ után következhet be.

A kémia központi tudomány

A természettudományokban általában hier-
archikus kapcsolatokat szokás elképzelni,
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melyek természetesen nem a tudományte-
rületek fontosságára, hanem egzaktságuk
szintjére vonatkoznak: fizika, kémia, biológia.
(Ez a megállapítás sem teljesen igaz, hiszen
a kémiának, sõt a biológiának is vannak olyan
ágazatai, melyek egzaktságukban veteked-
nek a fizikáéval, sõt, felül is múlják a fizika
egyes ágainak egzaktságát.) A kémia azon-
ban nem csupán közbülsõ, hanem központi
helyet foglal el a  természettudományok kö-
zött (Kaufmann, Szmant, 1984, Pimentel,
Coonrod, 1987, Breslow, 1987). Minden
anyag, amellyel a kémia, biológia és a fizika
foglalkozik, atomokból és molekulákból álló
kémiai anyag. (E megállapítás alól csak a
nagyenergiájú gyorsítókban vizsgált külön-
leges részecskék jelentenek kivételt.) Sajnos
az utóbbi években a kémiai anyag  megjelö-
lés szitokszóvá vált, ami persze csak hasz-
nálóik tájékozatlanságát mutatja. A kémia az
atomok és molekulák egymással való kap-
csolódásának, reakcióinak mennyiségi tör-
vényeit, a reakciók idõbeli lefolyásának me-
chanizmusát és matematikai egyenletekkel
való leírását, a reakciók során elõálló egyen-
súlyi állapotok törvényszerûségeit vizsgálja.
Fontos feladata az ismert vegyületek szerke-
zetének meghatározása és új vegyületek
elõállítása. Az új, laboratóriumban elõállított
vegyületek száma az idõvel exponenciálisan
növekszik. Néhány évtizeddel ezelõtt még
az egymilliót sem érte el az ismert vegyüle-
tek száma, ma több mint tízmillió vegyületet
ismerünk, és az ún. kombinatorikus szintézis
segítségével ezerszámra és gyorsan állítha-
tók elõ új vegyületek. A fizika és a kémia is
kémiai anyagokkal, illetve több kémiai anyag
bonyolult rendszerével foglalkozik. Az ato-
mok és molekulák szerkezetének tanulmá-
nyozásával kapcsolatban nincs is értelme a
fizika és a kémia megkülönböztetésének. Az
élõ anyag is kémiai anyag, illetve különbözõ
molekulák bonyolult rendszere, melynek
szervezõdésében meghatározó szerepet ját-
szanak a jellegzetes kémiai visszacsatolások.

A természettudományok fejlõdésének
két alapvetõ jellemzõje a differenciálódás és
az integrálódás. Kezdetben volt az egységes
természettudomány, azonban ez még in-
kább csak természetfilozófiának tekinthetõ:
ebbõl sarjadt ki a fizika, a kémia és a biológia.
A differenciálódás az ismeretek növekedésé-
vel a kémia területén elõször a fizikai, a szer-
vetlen és a szerves kémia kialakulására veze-
tett, melyek ma is élõ tantárgyak a kémia
oktatásában. A további differenciálódást jel-
zik például a következõ megnevezések:
biokémia, biofizikai kémia, bioszervetlen
kémia, orvosi kémia, gyógyszerkémia, ké-
miai kinetika, kémiai termodinamika, koor-
dinációs kémia, szupramolekuláris kémia.
Ezek egyike-másika már jelzi az integrálódási
folyamatot is. Más jellegû, de ugyancsak a
kémia meghatározó szerepét mutató új tu-
dományágak a molekuláris biológia, az
anyagtudomány és a környezettudomány.
A genetikai anyag kémiai szerkezetének
meghatározása vezetett a molekuláris bioló-
gia kialakulására, melyben ötvözõdik a bio-
lógia, a kémia és a fizika. Az anyagtudomány-
ban a kémia nyilvánvalóan kulcsszerepet ját-
szik, hiszen a kémiai megfontolások segítsé-
gével lehet meghatározott tulajdonságú új
vegyületeket illetve társított anyagokat, ún.
kompozitokat elõállítani. A környezettudo-
mány pedig azzal foglalkozik, hogy melyek
azok a vegyületek, amelyek káros hatással
vannak a természeti környezet életére, ho-
gyan lehet ezeket az anyagokat eltávolítani,
illetve környezetbarát anyagokkal helyette-
síteni.

A kémia haszna és kára

Már a kémia tudományának bõ két évszázad
elõtti kialakulása elõtt is rengeteg gyakorlati
fontosságú felfedezés született, melyek
mélyrehatóan befolyásolták az emberek éle-
tét. Elõállítottak különbözõ fémeket és öt-
vözeteiket, az üveget, a porcelánt, a puska-
port stb. Megtalálták az élelmiszerek tartósí-
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tásának néhány módját. Az élelmiszerek el-
készítésében õsidõk óta alkalmazott mód-
szerek kémiai alapjainak feltárása azonban
csak a kémia tudományának kialakulásával
kezdõdhetett meg. Õsidõk óta ismeretesek
a különbözõ festési eljárások, a szappan elõ-
állításának módszere, és sok más eljárásmód
is. Ezekben a felfedezésekben természete-
sen nem jutott szerep a tudományos meg-
fontolásoknak, jobbára véletlenszerû megfi-
gyeléseken alapultak. A technológia és a ter-
mészettudományok összefonódása a mo-
dern természettudomány kialakulásával
vette kezdetét. Érdekes, hogy évezredekkel
ezelõtt egyes távol-keleti társadalmakban a
technológiai ismeretek lényegesen megha-
ladták az akkori európai szintet. (Például a
kínaiak ismerték a porcelánt, a puskaport, a
könyvnyomtatást stb.) Azonban ott nem ala-
kult ki a természettudomány, ezért a techno-
lógiai fejlõdés is megrekedt. Az elmúlt két-
száz évben viszont a technológiai haladás
elképzelhetetlen a tudományos ismeretek
fejlõdése nélkül. Közvetlenül vagy közvet-
ve minden tudományos felismerésnek gya-
korlati következményei is vannak. A követ-
kezõkben a kémiai kutatásoknak csak né-
hány, a legfontosabbnak vélt gyakorlati ered-
ményét soroljuk fel. A kémia tudományának
központi jellegébõl következõen ezek az
eredmények a mindennapi élet minden vo-
natkozásában meghatározó jelentõségûek.
Természetesen rámutatunk azokra a veszé-
lyekre is, melyek jelentkeznek vagy jelent-
kezhetnek ezeknek az eredményeknek a
nem eléggé körültekintõ alkalmazáskor, to-
vábbá a valós veszélyek elhárításának lehe-
tõségeire is.

A kémia és az élelmezés
Az élelmiszerek termelésének és feldolgo-
zásának minden fázisában kémiai folyamatok
játszódnak le, melyek megértése lehetõsé-
get nyújt befolyásolásukra és optimalizálá-
sukra. A növénytermeléshez elengedhetet-
lenül szükségesek a mûtrágyák és a kártevõk

elleni szerek. A növények nitrogénszükség-
letét különbözõ nitrogénvegyületekkel le-
het kielégíteni. A természetes nitrátkészle-
tek nem elegendõek, ezért volt rendkívüli
jelentõségû Haber felfedezése az ammónia
szintézisére, melyért megkapta az 1918. évi
kémiai Nobel- díjat. Az ammóniából ugyanis
a mûtrágyázásra használható ammónium-
nitrátot, illetve karbamidot lehet elõállítani.

Rendkívüli a jelentõsége a különbözõ nö-
vényvédõszerek alkalmazásának. Ezek nem
ártalmatlan szerek, de helyes mértékû hasz-
nálatuk nem jár veszéllyel. Természetesen
az élelmiszerek elkészítésében, konzervá-
lásában is tömegével használunk különbözõ
kemikáliákat.

A kémia és a ruházkodás
Az állati és a növényi eredetû textíliák fel-
használása ma csak töredékét teszik a kü-
lönbözõ mûszálakénak, melyek számos
tulajdonságukban sokkal jobbak, mint a ter-
mészetes eredetûek. A Carothers  felfedezte
nylon valóságos forradalmat jelentett a tex-
tiliparban. A mûszõrmék még az egyébként
tudományellenes állatbarátok elismerését is
kivívták. A színezékek korábban kizárólag
természetes eredetûek voltak. Perkin még
húsz éves sem volt, amikor szinte véletlenül
felfedezte az elsõ anilinfestéket. Ez a felfe-
dezés vetette meg a szintetikus szerves
vegyipar alapjait.

A kémia és az orvoslás
Ma a kémia döntõ szerepet játszik mind az
orvosi diagnózisban, mind pedig a gyógyítás-
ban. Ehrlich 1907-es felfedezése korszakal-
kotónak bizonyult – ez volt a szifilisz gyógyí-
tására a 606. próbálkozásra megtalált szerves
arzénvegyület: a szalvarzán. Ehrlichhez ha-
sonlóan Domagk  is a baktériumokat szelek-
tíven festõ anyagokban kereste a sztrepto-
kokkusz okozta betegség gyógyszerét. A
szulfonamidok bakteriosztatikus hatásának
felismerése korszakalkotó jelentõségû volt.
(Ehrlich 1907-ben, Domagk 1939-ben kapta
meg az orvosi és élettani Nobel-díjat.) A
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penicillin és a többi antibiotikum bevezetése
új korszakot jelentett a fertõzõ betegségek
elleni küzdelemben. (A penicillin és széles-
körû gyógyhatásának felfedezéséért  és
Fleming, Chain és Florey  1945-ben kapták
az orvosi és élettani Nobel- díjat.)

Tanulságos a DDT felfedezése és alkal-
mazása a malária leküzdésére. A betegséget
terjesztõ szúnyogok kiirtása sok millió ember
életét mentette meg. Joggal részesült a felfe-
dezõ, Paul Müller  az 1948. évi kémiai Nobel-
díjban. Hosszú évek múltán derült ki, hogy a
DDT nem bomlik le a természetben, és
egyes állatfajtákra igen veszélyes. Ezért hasz-
nálatát 1972-ben betiltották. A kutatások
hasonló hatású, de a zavaró mellékhatásoktól
mentes szerek kidolgozására vezettek.

Felsorolni sem lehet a legkülönbözõbb
betegségek hatásos gyógyítására bevezetett
gyógyszereket. Ma egyetlen új gyógyszer
felfedezéséhez és bevezetéséhez több ezer
új vegyület elõállítására, laboratóriumi és
klinikai vizsgálatára van szükség, melynek
összköltsége többszázmillió dollár. A gyógy-
szerjelölt új vegyületek elõzetes vizsgálatát
akkor szigorították meg rendkívüli mérték-
ben, amikor az 1956-ban altató- és nyugtató-
szerként bevezetett Conterganról  kiderült,
hogy hatására terhes anyák torzszülötteket
hoztak a világra. A szert 1961-ben betiltották.
Azóta megállapították, hogy a drámai mel-
lékhatásért a vegyületnek csak az egyik opti-
kai izomerje a felelõs, és maga a vegyület
alkalmas lehet több szörnyû betegség, mint
például a lepra leküzdésére.

Mi sem mutatja jobban a fejlõdést a gyó-
gyításban, mint az, hogy a fejlett országokban
az átlagos életkor az elmúlt száz év alatt
harminc évvel növekedett.

A kémia és az energiatermelés
Az energiát a vízierõmûvek és a szélerõmû-
vek mellett vagy kémiai folyamatok, vagy
magreakciók szolgáltatják. A szén és a szén-
hidrogének (földgáz, benzin, stb.) égése több
káros hatással jár: a szén-dioxid okozza az

ún. üvegházhatást, a belsõégésû motorok
kipufogógázaiban több káros anyag is talál-
ható. Ez utóbbiak mennyiségét, illetve kon-
centrációját jelentõsen lehetett csökkenteni
különbözõ katalizátorok alkalmazásával.
(Még néhány évvel ezelõtt is megengedett
volt a benzin hatásfokának javítására tetraetil-
ólmot használni adalékanyagként, de ezt a
környezetbe kerülõ ólomvegyületek mér-
gezõ hatása miatt betiltották. Sikerült viszont
környezeti mellékhatásoktól mentes kopo-
gásgátló szereket kifejleszteni.) A szén- és
szénhidrogén-készletek természetesen vé-
gesek, és nagy tékozlás a fontos vegyipari
nyersanyagként szolgáló kõolaj és a földgáz
elégetése. Az atomreaktorok alkalmazásával
kapcsolatban sok az indokolt és az indokolat-
lan félelem. A jelenleg is fejlesztés alatt álló
kémiai eljárások nagy segítséget jelenthet-
nek az atomreaktorok kiégett fûtõelemei-
nek feldolgozásában –, a tulajdonképpeni
problémát okozó izotópoknak a sokkal na-
gyobb mennyiségben jelen lévõ, de nem
zavaró egyéb anyagoktól való elválasztásá-
val. Így a kiégett fûtõelemek veszélytelen
tárolását sokkal egyszerûbben lehetne meg-
oldani.

Már eddig is jelentõs eredményeket ér-
tek el a különbözõ tüzelõanyagcellák alkal-
mazásával a gépjármûvekben. Valószínû,
hogy az áttörés ezen a területen a még haté-
konyabb katalizátorok alkalmazásával rövi-
desen bekövetkezik. A napelemek hatásfo-
kának növelése, ami természetesen megfe-
lelõbb fényérzékeny félvezetõ anyagok fel-
fedezését követeli meg, minõségileg változ-
tathatja meg azok alkalmazási lehetõségeit.

A kémia és az elektronikus ipar
A számítógépek, a mobiltelefonok és a televí-
ziókészülékek manapság a fejlett országok
szinte minden háztartásában megtalálhatók.
Mindezek mûködésében a tranzisztorok
játsszák a döntõ szerepet. Ezek kialakításá-
ban a kémiai eljárások a meghatározóak,
ugyanis ezek segítségével vált lehetségessé
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a rendkívüli mértékû miniatürizálás. Ezen a
területen olyan gyors a fejlõdés, hogy a ké-
miai és fizikai kutatások eredményeit nem
lehet megjósolni. Az azonban kétségtelen,
hogy a nanokémia meghatározó szerepet
játszik ezen a területen. Az új félvezetõ és
szupravezetõ anyagok felfedezése tovább
növelheti a mûszerek adatfeldolgozó sebes-
ségét, és csökkentheti azok energiaigényét.

A kémia és a környezetvédelem
A kémiával szemben a leggyakrabban han-
goztatott vád, hogy a veszélyes kémiai anya-
gok károsítják, kevésbé mérsékelt megfo-
galmazás szerint tönkreteszik a környezetet.
Potenciálisan minden emberi tevékenység,
a mezõgazdasági és az ipari termelés, vala-
mint a termelt javak felhasználása is a ter-
mészet szennyezésével jár. Az emberiség
lélekszámának növekedése, mely részben
az orvostudomány, és ezen belül természe-
tesen a kémia diadala, részben pedig civili-
zációs elmaradottság és ideológiai megfon-
tolások következménye, szükségképpen
megköveteli a mezõgazdasági és az ipari
termelés növelését. A mûtrágyázás és a nö-
vényvédõszerek alkalmazása nélkül a gazda-
ságilag fejlett államok lakóit is éhínség fenye-
getné. Minél fejlettebb egy társadalom, annál
nagyobb az egy lakosra jutó energiafogyasz-
tás. Részben a valós fejlõdés, részben a mér-
téktelen pazarlás miatt az Egyesült Államok-
ban az egy fõre jutó energiafogyasztás mint-
egy ötszöröse a magyarországinak, a miénk
pedig kb. tízszerese az indiainak, az pedig
sokszorosa az elmaradott afrikai országok
lakóiénak.

A legjobb környezetvédelem a környe-
zeti szennyezések megelõzése. A kémiának
ebben elsõdleges szerep jut. Egyrészt olyan
eljárások kidolgozásával, melyek hulladékai
nem veszélyes anyagok, másrészt pedig a
hulladékok illetve az elhasznált anyagok
feldolgozása útján. Ezzel kapcsolatban rend-
kívül élénk kutatások folynak; ma már elter-
jedt a zöld kémia  elnevezés. A legnagyobb

mennyiségû hulladék az elhasznált mûanya-
gok felhalmozódásából keletkezik. Ezek fel-
dolgozása részben regenerálásuk, részben a
különbözõ hõkezelési eljárások révén már
lényegében megoldottnak tekinthetõ, de a
további fejlesztés feltétlenül szükséges
(Szépvölgyi, 2001). Természetesen arra len-
ne szükség, hogy eleve szelektíven gyûjtsék
a különbözõ hulladékokat.

A kémia tanítása

A társadalom vélekedését a kémiáról az hatá-
rozza meg, hogy tagjai milyen ismeretekre
tesznek szert az alap- és a középfokú oktatás
során, illetve, hogy milyen információkkal
találkoznak a napi- és hetilapokban, a rádió-
ban és a televízióban. Sok tankönyv átla-
pozása azt mutatja, hogy gyakran nem érvé-
nyesül az az alapvetõ pedagógiai elv, hogy
csak az oktatható, ami az adott életkori szin-
ten és a korábbi ismeretek birtokában felfog-
ható. Elsõsorban a makroszkopikusan észlel-
hetõ és tapasztalható tulajdonságokkal kell
foglalkozni, és – amennyire lehetséges –
megmutatni azok atomi és molekuláris szintû
értelmezését.

Nem kicsiny pedagógiai feladat annak
bemutatása, hogy egyrészt az utolsó néhány
évtizedben rendkívüli volt a fejlõdés a termé-
szettudományokban általában, és így a ké-
miában is, ugyanakkor az új ismeretek nem
szükségképpen érvénytelenítik a korábbia-
kat. Például a több mint száz éve felfedezett
termodinamikai törvények ma is érvényesek
és nélkülözhetetlenek tapasztalataink meg-
értése és azok további elmélyítése szem-
pontjából. Természettudományi ismerete-
ink idõbeli gazdagodásának és elmélyülé-
sének bemutatásán keresztül nem csupán
azt kell bizonyítani, hogy milyen sok nyitott
kérdés van, melyekre természetesen csak a
további kutatások adhatnak választ, hanem
azt is, hogy vannak olyan törvényszerûségek
melyeket a további kutatások aligha kérdõ-
jelezhetnek meg. Az újabb kutatások gyak-
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ran nem a korábbi törvények megdöntésére,
hanem finomítására, korlátaik felismerésére
vezetnek. A legjobb példa a newtoni törvé-
nyek korlátainak einsteini felismerése. A ké-
miában meghatározó jelentõségû volt az állan-
dó és sokszoros súlyviszonyok törvényének
felfedezése, a további kutatások pedig feltár-
ták e törvények korlátait, de nem kérdõjelez-
ték meg alapvetõ érvényességüket.

Szerencsére a legújabb felfedezések kö-
zött is akadhatnak olyanok, melyeket jelle-
güknél fogva már a középiskolai oktatásban
megemlíthetünk, sõt esetleg meg is kell
említenünk. Erre talán a legjobb példa a fulle-
rének alig több mint tíz évvel ezelõtti felfe-
dezése. Ezeknek az anyagoknak a szerkeze-
tét is be lehet mutatni, hiszen legfontosabb
képviselõjük, a hatvan szénatomból álló
buckminsterfullerén szerkezete pontosan
megfelel a 20 hatszögbõl és 12 ötszögbõl
álló futball-labda szerkezetének. Ma már a
középiskolában sem szabad azt mondani,
hogy a szénnek két kristályos módosulata
van, a grafit és a gyémánt, valamint az amorf
szén, hanem meg kell említeni, esetleg be is
lehet mutatni a fulleréneket is.

Természetesen meg kell mutatni a ve-
gyületek sokféleségét, kihangsúlyozva azo-
kat, melyekkel a mindennapi életben is talál-
kozunk. Nem szégyen a fõzés kémiájáról be-
szélni. Rá kell mutatni a természetes és mes-
terséges anyagok közötti hasonlóságokra és
különbözõségekre, ezzel is meg lehet nehe-
zíteni a természetes anyag mítoszának kiala-
kulását. A természetes nem szükségképpen
jó és hasznos, a mesterséges pedig nem ere-
dendõen káros. A légyölõ galócából nem cél-
szerû paprikást fõzni, a nagyhatású gyógy-
szerek túlnyomó többsége mesterségesen
elõállított vegyület, a televíziós készülék pe-
dig mesterséges anyagok tucatjaiból áll. Sok
természetes anyagot is alkalmaznak gyógy-
szerként, például a vitaminokat és a hormo-
nokat. Nagyon fontos azt a tévhiedelmet
eloszlatni, hogy a természetben elõforduló

gyógyhatású anyagok, például a különbözõ
vitaminok, hatásosabbak, mint azok a hasonló
kémiai összetételû és szerkezetû anyagok,
melyeket mesterségesen állítanak elõ. Sok
alkalom kínálkozik annak bemutatására, hogy
az adott, gyakorlati alkalmazásokkal is járó
felfedezés társadalmilag csak akkor káros, ha
nem a társadalom érdekében használják.

Az egyik legfontosabb kémiai állandó az
Avogadro-szám. Ennek ismeretében lehet
és kell a hatás és a hatásos anyagmennyiség
problémájáról beszélni. Gyakran olvashatni
az újságokban, hogy milyen veszélyes „ké-
miai” anyagok kerülnek a természetbe vagy
éppenséggel élelmiszereinkbe. Meg kell
mutatni, hogy a veszélyes  minõsítésnek nincs
értelme a veszélyes mennyiség  megjelölése
nélkül. Érzékeltetni kell a 6.023 x 1023 nagy-
ságát. Például el lehet mondani, hogy az ivó-
vízzel naponta milliárdszámra isszuk az
aranyatomokat, és a legtermészetesebb „bio-
táplálkozás” esetén is sokszorta nagyobb
számban kerülnek szervezetünkbe rákkeltõ
anyagok molekulái.

A középiskolai oktatásban is nagyon fon-
tos a kísérletek szerepe. Persze minden kí-
sérlet veszélyes, de azt is be kell mutatni,
hogyan kerülhetõk el a veszélyek. A kísér-
letek élményt jelentenek, a szükséges mér-
tékû óvatosságra nevelnek, és megbarátkoz-
tatnak a kémiával.

Than Károly egyik dolgozatában (Than,
1893) részletesen írt a középiskolai kémia-
oktatás fontosságáról. Szomorú, hogy szavai
ma még inkább érvényesek, mint valaha:
„Bizonyára ennek a végzetes elõítéletnek
(ti. hogy a chemia nem igen alkalmas peda-
gógiai szempontból az értelem fejlesztésé-
re) köszönjük azt, hogy Magyarországon a
chemiát a középiskolai oktatás terérõl a hu-
manisták, a magyar kormánynak iskolai re-
formja közben, úgyszólván teljesen kiszorí-
tották. Helyes belátással pedig csak azt kel-
lett volna cselekedni, hogy a chemiának rossz
tanítása helyett jó tanítását létesítsék.”
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Sajnos a kiváló hazai ismeretterjesztõ fo-
lyóiratokat – mint a Természet Világa és az
Élet és Tudomány – nem olvassák elegen, a
napilapokból és az elektronikus sajtóból pedig
jobbára nem kielégítõ vagy éppenséggel
téves tájékoztatásban részesülnek az olvasók,
a nézõk és a hallgatók. Szükség lenne ismét
színvonalas és egyidejûleg szórakoztató
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természettudományi ismeretterjesztõ mûso-
rokra, valamint arra, hogy a napilapoknak le-
gyen rendszeres, érdekes és hiteles informá-
ciókat kínáló tudományos rovatuk.
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