
gyenek olyan új folyóiratok, amelyek szintén a kémiaoktatási ku-
tatásokkal foglalkoznak, és jobban megfelelnének az új/kevésbé
tapasztalt kutatók számára, akiknek nehéz közétenni a cikkeiket
a Journal of Chemistry Education, illetve a Journal of Chemistry
Education Research and Practice folyóiratokban. (De ez a ta-
pasztaltabbak számára is jó lenne.)

– Mit gondol a kutatások és a mindennapi gyakorlat kapcso-
latáról?

– Sokat fejlődött, például Görögországban az 1990-es évek óta
működik egy egyetemek közötti posztgraduális továbbképzési
program „kémiaoktatás és az új oktatási technológiák” címmel
[8]. Habár sok országban még bőven van tennivaló: Görögor-
szágban például a kormányzatok több kísérletet is tettek (1997
óta, 2013 óta, és most 2016-ban) a tanárok számára pedagógiai
és oktatási képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány bevezetésére. Ez
több egyetemen bevezetésre is került, de még sok tennivaló ma-
radt, különösen a leendő kémiatanárok számára.

– Mik a tervei?
– A 2015/2016-os tanévtől nyugdíjas egyetemi tanár, profesz-

szor emeritus vagyok, de próbálok aktív maradni a kutatásban,
és néhány végzős hallgatónak is a témavezetője vagyok. 

Kapitány János Sándor, Tóth Zoltán
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kesztett tanárok számára. A könyvben én is írtam egy fejezetet
(elektrolízisről, elektrolitokról, galváncellákról).

– Ön volt az alapító szerkesztője (2000 és 2004 között) a Che-
mistry Education Research and Practice nevű folyóiratnak. Miért
indította el ezt a folyóiratot? Melyek voltak az eredeti célok, ötle-
tek és elképzelései ezzel kapcsolatban?

– Erre röviden nem tudnék válaszolni. Olvassák el a vonatko-
zó szerkesztői jegyzeteimet a 2000 (1), (2), (3), 2003 (1), és 2004
(3) számokban. 

– 2005 óta ezt a folyóiratot már a Royal Society of Chemistry
adja ki, 2007 óta szerepel a Science Citation Indexben. A legma-
gasabb impaktfaktor, amit a CERP elért 1,802 (2015-ben a Jour-
nal Citation Reportsban) – ez a legmagasabb mérőszám, amit ki-
zárólag kémiaoktatás-kutatással foglalkozó folyóirat elért. Mit
gondol, mi ennek a sikernek a titka?

– Ez számos tényezőnek köszönhető:
• globális jellegű;
• itt gyűlt össze a legtöbb jeles nemzetközileg elismert kémiát

oktató szakember (szerkesztői és nemzetközi tanácsadó tes-
tület);

• nyílt hozzáférés (mind közzétételre, mind olvasásra);
• barátságos és segítőkész megközelítés a folyóirat-szerkesztők

részéről, különösen az új és tapasztalatlan szerzők esetén;
• a publikálás gyorsasága;
• nincs terjedelemkorlátozás a publikációknál;
• a nemzetközi kémiaoktatói társadalom támogatása és külö-

nösen az Amerikai Egyesült Államok közösségének a támo-
gatása.

Cserébe természetesen a folyóirat ezeket a kutatókat kiváló
minőségű és rendkívül elfogadott publikációkkal látja el.

– Hogyan látja a tantárgy-pedagógiai kutatások jelenét és jö-
vőjét?

– Szerintem nagyon jó, hogy vannak általános természettudo-
mányos oktatással foglalkozó tanulmányok (és folyóiratok), illet-
ve tantárgy-specifikus pedagógiai kutatások (és folyóiratok) is.
Különösen fontos lenne – látom, hogy igény lenne rá –, hogy le-
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z 5 kötetesre tervezett könyvsorozat (A környezetmenedzs-
ment mérnöki eszköztára) magyar szerkesztők és nagyrészt

magyar szerzők munkája. A harmadik kötet 2016 augusztusában

jelent meg a CRC Press Balkema csoport gondozásában, Szeny-
nyezett területek felmérése és monitorozása címmel. A könyv 436
oldalon 7 fejezetben ismerteti a környezet felmérésében és a kör-
nyezetmonitoringban szerepet játszó koncepciókat, módszereket
és eszközöket.

A könyvsorozat kötetei a környezetmenedzsment mérnöki esz-
köztárának egy-egy területét ismertetik a környezet megvizsgá-
lásától a meggyógyításáig, a jogi szabályozástól a technológiák
verifikálásáig a teljes környezetmenedzsment feladatkört lefed-
ve. A szerzők a jól ismert hagyományos módszerek ismerteté-
se mellett előtérbe helyezik az innovatív technológiákat és a fris-
sen bemutatott gyakorlati alkalmazásokat. Nagy hangsúlyt fek-
tetnek a technológia-kiválasztást célzó döntési folyamatra és a
mérnöki eszközök célszerű beillesztésére a környezetirányítási fo-
lyamatba. 

A könyv a mindennapi gyakorlatban szerepet vállaló szak-
emberek számára íródott, hogy segítse az eligazodást a rende-
letek, határértékek, alkalmazott stratégiák, koncepciók, a ki-
alakult szabványosított és egyedi módszerek, mérnöki eljárások
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robbanásszerűen megjelent tömegében. Az egyes kötetetek a
környezetvédelmi képzésekhez is jó alapot nyújtanak, a fiatal
szakembereket a tudáson nyugvó holisztikus szemlélet felé irá-
nyítva.

A sorozat szerkesztői és szerzői számtalan környezetmérnöki
feladat megoldásában vettek részt, így saját tapasztalatból isme-
rik a döntésekhez szükséges ismeretek komplexitását és az egyes
területeken működő jogászok, irányítók, döntéshozók és mérnö-
kök együttműködésének nehézségeit, a közös nyelv hiányát és a
szakterületek közötti együttműködés korlátait. Ehhez adódik
még a tulajdonosokra és a nagyközönségre jellemző ismerethi-
ány, akár téveszmék is, melyek nemcsak a környezet, de a pénz-
tárca számára is rossz döntésekhez vezethetnek. Holott van tu-
dás, létezik ismeret, de lassan jut el az érintettekhez. Az új tudo-
mányos és technikai fejlesztések összessége nem csak nem jut el
a gyakorló szakemberekhez és a döntéshozókhoz, de ami eljut,
az sem olyan nyelven, amit a közember vagy az átlagmérnök, az
átlag-döntéshozó megértene. Ezért a könyvsorozat igyekszik a
bonyolult összefüggéseket is egyszerűen magyarázni, és semati-
zált ábrákkal, a logikus összefüggések és az észszerű megoldá-
sok bemutatásával közel hozni a könyv olvasóját, használóját
a környezettudományhoz és a mérnöki tudományokhoz. Másik
célja, hogy terjessze a holisztikus szemléletet, hiszen a környeze-
tünk jövője attól függ, hogy képes lesz-e az emberiség olyan at-
titűdváltásra, amiben a környezetnek az emberrel egyenrangú
helyet biztosít, megértve, hogy egészséges környezet nélkül nincs
egészséges ember sem. 

Ez a harmadik kötet a környezeti állapot és minőség, általá-
ban a fenntarthatóság tervezéséhez szükséges információt szol-
gáltató mérnöki eszköztárat mutatja be, sok-sok innovatív meg-
oldással, a fizikai-kémiai módszerek mellett a biológiai, ökológi-
ai és ökotoxikológiai metodikákat előtérbe helyezve. Szerzők et-
től azt remélik, hogy gyorsítható az újdonságok beépülése a gya-
korlatba és elősegíthető a természetbarát módszerek, a termé-
szetazonos vagy természet közeli eszközök és anyagok elterjedé-
se. Ezek segítségével a reális környezethez közelebb álló model-
lek hozhatóak létre, melyek hűebben jellemzik a környezetet és
jobb prognózist tesznek lehetővé, mint a manapság domináló ké-
miai modellek önmagukban.

A szerkesztők és a szerzők a szemlélet formálásán kívül azt re-
mélik a sorozattól, hogy a döntéshozók és a gyakorló mérnökök
széles áttekintést kapnak a rendelkezésre álló módszerekről és
eszközökről, és hogy ennek a tudásnak a birtokában megtalálják
a megoldandó problémához legjobban illeszkedő eszköztárat, el-
lentétben azzal a rossz gyakorlattal, hogy az általuk ismert né-
hány eszközt alkalmazzák mindenre.

A sorozat szerkesztői részletesen bemutatkoztak az első kö-
tethez készített recenzióban (2015. januári szám), a második-
ban (2016. januári szám) pedig ismertették személyes motivá-
ciójukat, elkötelezettségüket a tudás, tapasztalat továbbadásá-
ra. A környezet felméréséhez, illetve monitorozásához szüksé-
ges eszköztár kapcsán a könyv szerzői közvetlenül és mélyen
érintettek, hiszen tanulmányaik és szakmai karrierjük ve-
gyészként, vegyészmérnökként, valamint bányamérnökként a
harmadik kötetben szereplő felmérési módszerek fejlesztésére
és használatára koncentrálódott. Így a gyakorlatban tapasztal-
hatták meg a módszerek elégtelenségét, azt, hogy a dinamikus
környezet nem hajlandó alávetni magát az élettelen fizika és a
laboratóriumi kémia törvényeinek és úgy viselkedni, hogy pusz-
tán fizikai-kémiai mérési módszerekkel jól követhetőek legye-
nek a változásai. Így szakmai fejlődésük arról szólt, hogy a reá-

lis környezet jellemzésére, változásainak időbeli követésére al-
kalmas koncepciókat alkossanak és olyan új modelleket és
azokhoz adatokat szolgáltató mérési módszereket fejlesszenek,
melyekkel közelebb lehet kerülni az élő környezet megismeré-
séhez.

A vegyipart, a vegyi anyagok használatát és a bányászati tevé-
kenységeket és ezek környezeti kockázatait jól ismerve fordult ér-
deklődésük a szennyezett területek felé, azon belül is a talaj és a
talajvíz, majd abból kiindulva minden egyéb talajromlás irányá-
ba. A metodikákat tekintve pedig a fizikai-kémiai eszközöktől in-
dulva a környezetet komplexen jellemző összetett metodikák és
a környezetet hűen szimuláló eszköztár felé.

A 3. kötet tematikája és fejezetei jól tükrözik a szerzők ho-
lisztikus szemléletét, valamint a szemlélet gyakorlatban törté-
nő alkalmazásához szükséges eszköztárat. Céljuk, hogy mindig
a lehető legjobb módszer-együttes kerüljön összeállításra és al-
kalmazásra általában a mérnöki gyakorlatban, és konkrétan a
szennyezett és leromlott területek felmérésében és monitoro-
zásában. A legjobb eszközök kiválasztásához és kombináláshoz
ismerni kellene a rendelkezésre álló eszközök összességét, de
legalább típusainak teljességét, az egyes mérési módszerek elő-
nyeit, hátrányait, használhatóságukat, ami egyetlen szakem-
bertől nem várható el. Mindehhez jön a probléma megoldásá-
nak iteratív jellege: akkor lehet összeállítani a lehető legjobb
módszer-együttest, ha ismertek a felmérendő terület főbb jel-
lemzői, de ezek majd a felmérés során válnak ismertté, tehát
dinamikus koncepcióra és dinamikus módszerekre van szükség.
Az interneten keresgélés sem biztosíthatja az ismeretek teljes-
séget, egy jól összeállított kézikönyv viszont sokat segíthet mind-
ebben.

Az első kötet szemléletformáló és megteremti az alapokat a
további kötetekhez. A második kötet a környezettoxikológia té-
máját, módszereit járja körül. A harmadik kötet a környezet, el-
sősorban a szennyezett környezet felméréséhez és monitorozá-
sához ad komplex ismereteket a jogi háttértől a felmérési kon-
cepción keresztül a hagyományos és innovatív felmérési módsze-
rekig. 

A Szennyezett területek felmérése és monitorozása című, 3.
kötet főbb témakörei:

• Hatékony környezetmonitoring, jogi háttér, jó gyakorlatok a
szennyezett területek felmérésben;

• Mintavétel, mérési és tesztmódszerek, az eredmények érté-
kelése és interpretálása, a környezeti kockázat mérése;

• Környezetmonitoring és korai figyelmeztető rendszerek a
környezetmenedzsmentben;

• In-situ és real-time (valós idejű) mérési módszerek a felszíni
és felszín alatti vizek monitorozásában és a szennyvízkeze-
lésben;

• In-situ és real-time mérési módszerek szennyezett talajok és
szennyezett területek menedzsmentjében.

A fenti témakörökön belüli tárgyalás kiterjed a fizikai-kémiai,
geokémiai, biológiai, ökológiai és ökotoxikológiai módszerek hasz-
nálatára, a dinamikus felmérésre és értékelésre, valamint az ered-
mények döntések meghozatalához való felhasználására. Az egyes
fejezetek számtalan rendelkezésre álló eszközt és módszert is-
mertetnek, megvalósult alkalmazásokat, sok esetben a beszerzés
forrását is. Az utolsó érdekes fejezet egy speciális vegyi anyag, a
ciklodextrin megvalósult alkalmazásait ismerteti mintavételi és
környezetanalitikai módszerekben és tesztekben.

Gruiz Katalin
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