
Az ünnepi időszak feltorlódott olvasási kötelezettségei miatt csak most jutott
időm, hogy alaposabban átolvassam az Élet és Irodalom december 14-i számát,
melyben sok figyelemre méltó cikket találtam. Kezdve a főszerkesztő első ol-
dalas megjegyzésétől/vezércikkétől, folytatva Venetianer Pál, Kenesei István,
Váncsa István írásain át Csillag István és Szelényi Iván cikkéig. Ezek nem töl-
töttek el sok örömmel, inkább aggodalommal. Bár a cikkek sok szakmaiságot is
tartalmaztak, már inkább a politika világába tartoznak, így az olvasásuk köz-
ben felvetődött gondolataimmal nem foglalkozom, azokat részben megbeszél-
tük, sok mással egyetemben, az ünnepek alatt, baráti körben.

Most inkább – tőlem szokatlanul – a lapban megjelent cikkeket ajánlom ol-
vasóink figyelmébe, bár óhatatlan, hogy az ismertetésnek ne legyen kapcsolata a fenti szerzők által tár-
gyalt gondolatokkal.

Szokásunkhoz híven, kicsit késve ugyan, beszámolunk a 2018. évi Nobel-díjas eredményekről a kémia
és a társtudományok, a fizika és a biológia/élettudományok területén. Különös hangsúlyt ad ennek az
idén az, hogy a fizikai Nobel-díjat a lézerfizikai eredményekért adták, melyek hazai vonatkozásai az
ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézet és az SZBK lézerchippel kapcsolatos nemzetközi jelentőségű kutatásai
révén igen jelentősek.

Kiemelt hangsúlyt tervez a kormány a hazai kutatásokban az innovációnak. Cikkeink szép számmal
szólnak ilyen irányokról: gondolok itt Janovák László és munkatársai, Koók László és Bélafiné Bakó Ka-
talin, Braun Tibor, Huszár Csaba és munkatársai (ez utóbbi inkább történeti áttekintés) vagy Kutasi Csaba
írásaira.

Keglevich Kristóf Közoktatás rovatában szereplő cikke a kémia tárgy középiskolai népszerűtlenségé-
nek okait boncolgatja. Mennyit beszélgettünk, próbálkoztunk, tettünk (részben hiábavalóan) a kémia
népszerűsítéséért az iskolában és az iskolán kívül is! Az új NAT ismét nekirugaszkodott, hogy javítson a
helyzeten. Az ennek eredményességét jelző nézeteinket az Egyesület az MKL decemberi számában köz-
zétette és egyben el is juttatta a döntéshozóknak. Reméljük, meg is fontolják gondolatainkat.

Az Egyesület az iskolán kívül (is) számtalan, kémiát népszerűsítő rendezvénnyel, támogatási formá-
val próbál tenni a fiatal korosztály megnyerése érdekében, többek között az MKL fórumán keresztül is,
hogy a kémiát vonzóbbá tegye a fiatalság, a tanulóifjúság körében. A mi célunk is az, hogy minél ha-
marabb újra magyar egyetem legyen a legjobb 100 között (a CEU után) és magyar Nobel-díjas kutatóról
és eredményeiről számolhassunk be lapunk hasábjain.

Ehhez jó volna alapvető kérdésekben megegyezni és egy irányba húzni.
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