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üvegházhatás fogalompár közötti kapcso-
lat a 9. évfolyamtól jelenik meg, a 12. év-
folyamon közepesen erős, míg a többi ese-
tében gyenge kapcsolatként. Van néhány
fogalompár, ami csak egy-egy évfolyam
fogalmi hálójában jelenik meg gyenge kap-
csolattal. Ilyenek a 10. évfolyamon az ózon-
lyuk–savas eső és a 12. évfolyamon a szén-
dioxid–ózonlyuk és az üvegházhatás–savas
eső fogalompárok. Láthatjuk, hogy a leg-
kevesebb ábrázolható kapcsolattal a 7. év-
folyam rendelkezik, míg a legtöbbel a 12.
évfolyam. A többi évfolyam egy-két kap-
csolat eltéréssel nagyon hasonló fogalmi
hálókkal rendelkezik. 

Összegzés

Szóasszociációs módszerrel vizsgáltuk 7–
12. osztályos tanulók néhány levegőszeny-
nyezéssel kapcsolatos fogalmi struktúráját.
Az egyes hívószavakhoz kapcsolódó asz-
szociációs hálók általában 9–10. évfolya-
mig egyre gazdagodnak, majd vagy stag-
nálás, vagy csökkenés figyelhető meg az
asszociációk számában és gyakoriságában.
A hívófogalmakra adott közös asszociáci-
ók alapján megrajzolt fogalmi hálóban is
hasonló tendencia figyelhető meg. Ugyan-
akkor ezekben a fogalmi hálókban a tar-
talmilag helyes kapcsolatok mellett – me-
lyek közül szinte minden évfolyamon a leg-
erősebb az ózon–ózonlyuk kapcsolat – fel-
bukkannak tévképzetre, fogalmi megértési

zavarra utaló kapcsolatok (üvegházhatás–
ózonlyuk, savas eső–ózonlyuk, savas eső–
üvegházhatás) is.  ���

Köszönetnyilvánítás. A kutatást az OTKA (K-105262)
támogatta.
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OKTATÁS

Egy kémiai receptgyűjteményről
KÖNYVAJÁNLÓ

Nekünk, gyakorló vegyészeknek ter-
mészetes a naplóvezetés, aminek
mellékterméke egy-egy receptgyűj-
temény, ami a biztosan használha-
tó, kipróbált összetételeket és mód-
szereket tartalmazza. Hasonlatos ez
nagyanyáink kézzel írott konyhai
receptkönyveihez, amelyek anyákról
lányokra szállnak a családban. Csak

hát ezek tudományosak, szigorúan szerkesztettek.

A magyar nyelvű, általános kémiai összetételeket tartalmazó könyvek
közül legismertebb az Inzelt István által írott „Vegyi receptek”; a Mű-
szaki Könyvkiadó adta ki 1956-ban, majd 1968-ban. 

A műfaj – tehát a kémiai receptek gyűjteményének összeállítása –
igen hálátlan és időigényes, többszerzős munka, ami nemcsak hét-
köznapi, a háztartásban (sütés, főzés, folttisztítás, ragasztás, festés
stb.) hasznos tanácsokat ad, hanem a szakmunkák végzéséhez is re-
cepteket sorakoztat fel.

A most hasonmás kiadásban megjelent „Techno-chemical receipt

book” a 20. század legjobb kémiai receptgyűjteménye. A német ala-
possággal, 1919-ben kiadott, W. T. Brannt és W. H. Wahl által össze-
gyűjtött, hatalmas munka 516 oldalon több ezer kémiai receptet tar-
talmaz, angol nyelvre fordítva. A receptszerű összetétel ismertetésen
kívül gyakorlati felhasználási tanácsokkal is szolgál a könyv. Minden
kémikusnak hasznos olvasmány és tanács.

A receptgyűjtemény néhány fejezete: ötvözetek, szintetikus gyön-
gyök, ásványok és drágakövek, likőrök, extraktumok, esszenciák és
extraktumok, robbanószerek, tűzijátékok, textilfehérítők és -festékek,
bronz és más fémek színezése, ragasztóanyagok, műkövek, építési
anyagok, kakaó- és csokoládékészítmények, celluloid és műkaucsuk,
cementek és kittek, tisztító- és polírozószerek, íróeszközök, tinták,
festékek, nyomtatási segédanyagok, színezékek, galvanizálás anyagai,
lángmentesítő anyagok, tápszerek és gyümölcsszirupok, porcelán és
üvegfestés anyagai, lakkok, bőrkezelés és -festés, borok, sörök, gin és
más szeszes italok, illatszerek, gyógyhatású anyagok, cukorkák és
édességek.

A „Techno-chemical receipt book” hasonmás kötet kiadója a Pytheas
könyvmanufaktúra: www.konyvmanufaktura.hu. 
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