
Merem remélni, a kedves olvasók elnézik nekem, hogy nem ennek a folyóiratszámnak
a bemutatásával kezdem mondanivalómat. Ugyanis jó ideje foglalkoztatnak kisebb-
nagyobb kérdések, amikről írni szerettem volna, de eddig nem kerülhetett rá sor.

Miután ez a lehetőség szerencsémre most felmerült, veszem a bátorságot, és élek vele.
Az egyik említett kérdés az ismeretek, a tudomány fejlődésének működési me-

chanizmusára vonatkozik. 
2015. november 4. és 7. között a World Science Forum révén Budapest a tudomány

fővárosaként szerepelhetett a világsajtóban. Talán ez a valóban fontos, a világsajtó-
ban átfogóan ismertetett esemény jó alkalom lett volna arra, hogy felhívjuk a mé-

dia és a közvélemény figyelmét egy sajnos egyre terjedő félreértésre. Nem kétséges ugyanis, hogy a tudo-
mányos világ haladása már jó ideje a kutatás és fejlesztésben fogalmazódik meg, és ezt a fent említett
Fórum is meggyőzően érzékeltette. Annál sajnálatosabb, hogy a hazai médiában, nyilatkozatokban a „ku-
tatás és fejlesztés”-ből szinte eltűnt, elpárolgott a kötőszó: értelemzavaróan kutatás-fejlesztésként, kötő-
jellel írják, mondják. Ez úgy hangzik, mintha a kutatás fejlesztéséről lenne szó, és persze ebben az érte-
lemben ez helytelen.

A fogalom az angol research and development fordításaként került a magyar nyelvbe, és persze soha
senki nem említi, írja research-developmentként angolul.

Nem nagy ügy, mondhatnák egyesek, az és kötőszó eltűnésénél nagyobb bajok is előfordulnak a hazai
tudományosságban. Ne fogadjuk el ezt a lekicsinylést. A tudomány természeténél fogva igényli a fogal-
mak pontosságát, szabatos alkalmazását. Hagyjuk meg az ést és írjuk helyesen a kutatás és fejlesztést,
vagy akronimként K+F vagy K&F-ként. Ehhez újabb „és”-sel kapcsolódik a ma oly sokat emlegetett in-
nováció. Mindegyiknek megvan a maga helye és szerepe a tudományos kutatásban, szoros kapcsolatuk
nem kérdéses, de a fogalmakat jó mindig tisztán és a helyükön alkalmazni. 

És most valóban térjünk rá az MKL tartalmának ismertetésére, ahol nem kevés vonzó, olvasandó
anyagot említhetünk. Kiss Tamás főszerkesztő a tőle megszokott alapossággal járja körül Orbán Gábor-
ral, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatójával folytatott interjújában a gyógyszeripar továbbfejlesztésé-
hez szükséges utánpótlás kérdését. Alapos és jól kommentált Kutasi Csaba dolgozata az egyes műanyag-
hulladékok újrafeldolgozásáról és hasznosításáról. Nem mehetünk el szó nélkül a szám diákírásai mel-
lett (Árvai Barbara, Szűcs Lili, Kovács Anna), amelyek bizonyítják, hogy néha mennyire indokolatlanok a
hazai középiskolás kémiai oktatást elítélő mondanivalók. 

Arról is szólnunk kell, hogy a kémiai és más szakterületek fővárosra koncentrálódó aktivitásának leg-
alábbis enyhítését mutatja be Liziczai Márk cikke és Buzás Ilona interjúja. Meggyőződésem szerint minden
olvasónak vonzóak az érdekes írásaival jelentkező Silberer Vera cikkei. Ez nem új hír, hiszen nevezett szerző
a múltban számos alkalommal kényeztette el olvasóit írásaival és interjúival. 

Hogy mit jelent az elfogadott tudás folyamatos biztosítása, egészen kiválóan bizonyítja a hagyo-
mányként jelentkező Bruckner-termi előadásban ezúttal Varga Szilárd.
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