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Magyarfalvi Gábor 

Fél évszázados a Nemzetközi Kémiai Diákolimpia 

1968 nyarán három közép-európai ország, Csehszlovákia, Magyar-
ország és Lengyelország indította el a középiskolások Nemzetközi 
Kémiai Diákolimpiáját. A résztvevők nem sejthették, hogy az általuk 
elindított mozgalom 50 év alatt a legszélesebb nemzetközi részvétellel 
bíró kémiai rendezvények egyike lesz. 76 országból 300 versenyző 
érkezett meg a július 19. és 29. között tartott versenyre. Hat további 
ország megfigyelőként volt jelen, így a létszám maga is rekord, még úgy 
is, hogy néhány korábbi résztvevő nemzet távol maradt. 
A verseny egyedi volt abban is, hogy történetében először két ország 
rendezte meg. A megnyitó, és a diákok programjának nagyobb része 
Pozsonyban, a Comenius Egyetemen zajlott. A tanárok a harmadik 
naptól dolgoztak Prágában, a diákok az ötórás versenyfordulók, az 
elméleti és laboratóriumi munka után érkeztek meg ide.  
A két szervező ország megadta a módját a rendezésnek. Ebben nyilván 
segített a két kormány, és a szponzorok bőkezű támogatása, a kétmillió 
eurós költségvetés, de a kulcsot leginkább a lelkes és tapasztalt 
szervezők jelentették. A közreműködők, feladatszerzők java része 
korábbi versenyzőként, mentorként jól ismerte a verseny menetét, 
elvárásait. Így nem volt véletlen a gördülékeny, minden részletre 
odafigyelő szervezés, a minden szakmai elvárásnak megfelelő 
előkészületek, a megfelelő nehézségű feladatok. 
A magyar csapat a szokásoknak megfelelően kiválóan teljesített. 
Sajgó Mátyás, Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc, tanára: Endrész 
Gyöngyi, aranyérmet; 
Botlik Bence, ELTE Apáczai Csere János Gimnázium, Budapest, tanára: 
Villányi Attila, ezüstérmet; 
Arany Eszter, Lovassy László Gimnázium, Veszprém, tanára: Kiss 
Zoltán, bronzérmet; 
Czakó Áron, Krúdy Gyula Gimnázium, Nyíregyháza, tanára: Némethné 
Horváth Gabriella, bronzérmet  
kapott. Ugyan nemzetek közti rangsort hivatalosan nem is szabad 
készíteni, de az összevetés sosem nehéz. A mindig legerősebb távol-
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keleti, orosz és észak-amerikai csapatokat követő sűrű mezőny élén, a 
tizenhetedik helyen vagyunk az összesítésben. 
Az olimpia legfontosabb programja magától értetődően a két 
versenyforduló. A tanárok a verseny napjainak nagy részét ezekkel 
töltik el. A laborok alapos szemléje, a feladatsorok részletes vitája, 
majd fordítása összesen négy napot igényel. A dolgozatokat kijavítják a 
szervezők és a tanárok is, ezek egyeztetése is igényel még egy napot, 
sőt a későbbi olimpiák, a szabályok kapcsán is szükséges két plenáris 
ülés. Az idén a legfontosabb változás az volt, hogy a verseny részvételi 
díja megemelkedett 3000 dollárra csapatonként, ami persze továbbra 
is csak kis, jelképes hozzájárulás a rendezvény költségeihez. 
Szerencsére a szervezők tapasztaltsága miatt az idén elmaradtak a 
hosszas viták a feladatokról. A feladatok előkészítettsége, átgondolt-
sága ugyanis sok év óta először nem hagyott kívánnivalót maga után. 
Sőt, a 2008-as budapesti olimpia mintájára a verseny előtt néhány 
tapasztalt mentorral szimulált vizsgát is írtunk, hogy minél kevesebb 
szakmai és szöveghiba, pontozási bonyodalom maradjon a 
kérdésekben.  
Tökéletes kérdéssor persze nem létezik. A szlovák szerzők által 
alkotott laboratóriumi fordulót például egyik mentor sem tudta 
teljesen befejezni az öt óra alatt. A nyilván tapasztalatlanabb diákok 
számára a kapkodás komoly stresszt jelentett. Három, önmagában szép 
és kerek feladattal (egy szellemes ásványvíz-összetételvizsgálat, egy 
kémiai szintézis, és egy lumineszcens reakció sebességének követése) 
kellett volna boldogulniuk, de ez szinte senkinek sem sikerült az 
időhiány miatt. A cseh szerzők nyolc elméleti feladata esetén sem volt 
bőséges az öt óra, még úgy sem, hogy kirívóan nehéz feladat talán egy 
sem volt kitűzve. A feladatok jól lefedték a kémia széles területeit, volt 
szó antivirális gyógyszerek szintéziséről, féldrágakövek szerkezetéről 
és színéről, az elektromos autók energetikájáról. Még a morbid cseh 
humor is felbukkant, amikor egy középkori német-római császár 
holtteste, és az abban lezajló kémiai folyamatok voltak a feladat 
központjában. 
A mentorokkal ellentétben a diákoknak jutott idő turistaprogramokra, 
ismerkedésre, barátkozásra is. Jártak Pozsonyon és Prágán kívül 
Selmecbányán, ahol számos kémiatörténeti emlék várta őket. Volt 
programjuk kalandparkban, aquaparkban, szerveztek nekik gyárláto-
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gatást, sportversenyt, volt ásványvízkóstolójuk, a nagykorúaknak 
sörkóstolás is. 
A magyar csapat négy tagjának kiválasztása szintén fél évszázados 
tradíciókon alapszik. Alapvetően fontosnak érezzük, hogy a csapatba 
bekerülés minden tehetséges diák számára elérhető legyen. A 
legbővebb keretbe az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny és a 
Középiskolai Kémiai Lapok levelező versenyének legjobbjai kapnak 
meghívást. A szabályok szerint az olimpiára két hét felkészítés 
engedélyezett. Ennek első hetén mintegy 30 fő vesz részt az ELTE 
Kémiai Intézetében. Az igen intenzív kurzus során reggeltől estig 
elméleti órákon és laborokban lehet elsajátítani a verseny 
gyakorlófeladatai által megkívánt területeket. Mindezek mellett még 
három vizsgadolgozatot is írnak résztvevők, ami alapján kiderül, hogy 
ki az a 12 fő, aki eljöhet a második hasonló hétre. A dolgozatok szerzői 
és az órák tartói között is sok a volt olimpikon, nem csak az ELTE-ről, 
hanem több cégtől, kutatóintézetből. A felkészítő költségeit az ELTE 
állami költségvetési támogatása tartalmazza. Az utazási költségeket is 
az EMMI fedezi, sőt az érmes csapattagok már sok éve miniszterelnöki 
ösztöndíjban is részesülnek. Ezt az idei olimpikonok a korábbi évekhez 
hasonlóan már Cambridge-ben és Oxfordban fogják megkapni. 
A csapat kísérő mentorai Magyarfalvi Gábor (ELTE), Varga Szilárd 
(MTA TTK) voltak, munkánkat Villányi Attila (Apáczai Gimnázium) 
megfigyelőként segítette. Az olimpia résztvevő országai évről évre 
megválasztják az esemény szervezésért felelős, a rendezőket segítő 
intézőbizottságot (Steering Committee). A 2019. évi párizsi olimpia 
(2019. július 21-30) előkészületei során a testület munkáját ismét 
elnökként fogom vezetni. A munka a zászló átadásával tegnap már 
hivatalosan el is kezdődött… 




