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Biztosan egyetértenek velem, hogy méltán nevezik a kémiát a központi termé-
szettudománynak („Chemistry – the Central Science”), hiszen a fizikától a bio-
lógiáig, a földtantól az anyagtudományig nem találunk olyan területet, amely
ne érintkezne a kémiával. Ezek a kapcsolatok nem egyirányúak: mind a kémia,
mind a társtudományok korszerű műveléséhez és alkalmazásához nélkülözhe-
tetlen a megismerésük. Az interdiszciplinaritás mindennapos gyakorlati haszna
kétségtelen, de a tudományágak közötti kapcsolatok termékenyítően járulnak
hozzá világunk folyamatainak, törvényszerűségeinek megértéséhez, gyökeresen

új tudományos eredmények eléréséhez is. 
A Magyar Kémikusok Lapja tartalmában és szerkesztésében igen jól megfelel ennek a középponti

helyzetnek: helyet kapnak benne a tudomány legújabb eredményei – kis részletektől a legátfogóbbakig
– és alkalmazásai, azok értő és érthető bemutatásától az érintett iparok híreiig. Külön érték, hogy a
folyóirat folyamatosan közöl a kémia kulturális vonatkozásairól is írásokat. A lapszám, amelyet ke-
zükben tartanak, jól ötvözi mindezeket a témaköröket, és kitekintést nyújt a társtudományok irá-
nyába is.

Számomra a jelen szám súlypontját a 2016. évi kémiai, fizikai és orvosi/fiziológiai Nobel-díjakról
szóló cikkek jelentik. Röviden, de jelentőségüket érzékeltetve mutatják be a szilárd anyagok mikrosz-
kopikus viselkedésével kapcsolatos nagy hatású elméleti fizikai eredményeket, az autofágia működé-
sét és az életfolyamatokban betöltött szerepét, valamint a molekuláris gépek kifejlesztésének első,
nagy jelentőségű lépéseit. A kémiai Nobel-díjasok – Sauvage, Stoddart és Feringa – ötletei és a ka-
tenánhoz, rotaxánhoz és a molekuláris propellerhez (vagy talán molekuláris turbinához) elvezető
nagyszerű szintetikus kémiai munkájuk bizonyára minden vegyészt, vegyészmérnököt megérint.
A további cikkek kínálata igazolja azt, amit az előbb az MKL széles tartalmi spektrumáról megfo-
galmaztam: hazai kutatási eredmények mellett többek között iskolai tanulóknak a légszennyezéssel
kapcsolatos ismereteiről, a kémiával kapcsolatos közterületi szobrokról is olvashatunk. Vagy éppen ar-
ról a számomra eddig ismeretlen tényről, hogy Newton, a fizika és matematika óriása mennyi időt
és munkát szánt az alkímiára, titokban tartva kísérleteit és ötleteit – talán abban a reményben, hogy
elsőként fog aranyat előállítani.

Jó lelkiismerettel ajánlom a februári számot figyelmükbe – nem fognak csalódni.

KEDVES OLVASÓK!

Pokol György


