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Címlap:
A CRISPR rendszerhez
tartozó Cas4 fehérje
modellje. A zöld szala-
gok a fehérje szerkezetét
mutatják, a piros golyók
a vas- és kéntartalmú
molekularészeket jelzik.
(A modell készítője:
Fred Dyda, National
Institute of Diabetes
and Digestive and 
Kidney Diseases, PDB
entry number 4ic1)
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MAGYAR
KÉMIKUSOK LAPJA

A Magyar Kémikusok Egyesületének
– a MTESZ tagjának – 
tudományos ismeretterjesztõ 
folyóirata és hivatalos lapja
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„A magyar reformok működnek” – halljuk gyakran a tömegkommunikáció
jóvoltából. Nem akarok ezen állítás érvényével vitába szállni, meghagyom
azt a közgazdászoknak, pénzügyéreknek, politikusoknak. Ahol úgy érzem,
ez a szlogen egyáltalán nem érvényes, az az oktatás. Ez a terület az ala-
poktól a legtetejéig a nyugtalanság, a káosz és a forrongás időszakát éli.
Nem ma kezdődött a válság, de ennek a kormányzatnak sikerült a reform-
törekvéseivel, melynek lényege minden területen a központosítás az egyéni/
intézményi szabadság rovására, nem aratott sikert és elfogadottságot. A vál-

tozások alanyai nem vitatták és nem vitatják a reformok szükségességét, még a jó szándékot
sem, de nem érzik, hogy ezek kidolgozása során valódi partnerként számítanának rájuk. Ta-
pasztalják ezt a közoktatásban, a felsőoktatásban és a doktori képzésben is. A kormányzat
frontális támadást indított az oktatás rendszerének átalakítására, zömmel a benne részt-
vevők ellenében. Minimális kompromisszumkészséggel, tűzzel-vassal. Valljuk be, mi sem tu-
dunk mindig könnyen egyező véleményre hangolódni. Persze, nem is olyan könnyű, a dolgok
nem egyszerűen fehérek vagy feketék. A hatalom, ha eltökélt, márpedig annak látszik, keresz-
tül tudja vinni akaratát, és mindig megtalálja hozzá a megfelelő embereket, hogy a résztve-
vőket megossza, a társadalmat ellenük hangolja és a vezér(kar) elképzeléseit érvényesítse. De
a résztvevők ellenében ennek eredményessége erősen kérdéses.

Ennél nagyobb baj az, hogy ez az egész nem szolgálja az önálló gondolkodásra képes, krea-
tív értelmiség újratermelését, ami a tanárok feladata, az általános iskolai tanártól az egyetemi
professzorig. Ez szolgálná az ország versenyképessége visszanyerését/fenntartását, ami a re-
formok működésének elengedhetetlen feltétele.

A tartalomjegyzék szerint májusi számunk is bővelkedik értékes és változatos cikkekben,
melyek a fentebbi, talán nehezebb gondolatok után kikapcsolódást nyújtanak. Jó olvasást kí-
vánok!
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