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Idehaza szinte pontosan egy évvel ezelőtt kezdtük az arcunk felét kollektíve elborítani, ezzel összefüggésben pedig ijesztő sebességgel és módon borult fel az addig megszokott világunk. Ezek a hatások számos szinten jelentek meg az életünkben: némelyek gyors, nyilvánvaló és közvetlenül érzékelhető, míg mások rejtettebb, közvetettebb és csak hosszabb távon megnyilvánuló módon. Előbbiek közé
tartoznak a rettenetes egészségügyi és gazdasági következmények, utóbbiakhoz
sorolható a home office intézményének, valamint az online értekezletek, konferenciák és oktatás gyakorlatának soha nem látott mértékű kultiválása, annak
minden pszichés hatásával. Bőven van tehát miről beszélni, gondolkodni. Ez meg
is történik. Nap mint nap az arcunk és az életünk felének elborulása dominálja
a médiát, a közbeszédet, a közgondolkodást. Mindeközben azonban szinte alig esik szó egy kiemelten
fontos dologról: arról, hogy mi is történik a tudománnyal, illetve mit is gondol a világ a tudományról ennek
a rettenetnek a kellős közepén. Ez a kommunikációs űr a tudományos világ számára feltűnő, míg a közgondolkodás számára szinte észrevételen marad. A problémára úgy tekinthetünk, mint egy éremre, aminek
(értelemszerűen) két oldala van: egy fényesebb, és egy sötétebb. Ami a fényes oldalt illeti, látványosan
erősödött az elmúlt évben. A tudomány világán belül, különösen azok számára, akik kutatóként a SARSCoV-2 elleni küzdelemben aktívan érintettek, egyértelműen érzékelhető, hogy éppen az ilyen krízishelyzetek mutatják meg erőteljes módon, miért is van szükség a tudományra, az alapkutatásokra, az ebből
kiindulni képes teljes innovációs láncra, illetve a mindezt „működtető”, kiválóan képzett tudományos elmékre. Ezen a világon belül az elmúlt évben határozottan nőtt a kutatói ön-, misszió- és szereptudat, és
világszerte eddig példa nélküli kollaborációk alakultak ki (sokszor amúgy rivális) kutatócsoportok között.
A Richter Gedeon Nyrt.-ben 2020-ban közvetlenül is megtapasztaltuk mindezt a remdesivir hatóanyag
laboratóriumi, illetve nagy léptékű szintézisének megvalósításakor, ami váratlan kihívásokkal volt tarkítva, és hatalmas szakértelmet, innovatív gondolatokat, kiváló multidiszciplináris együttműködéseket
igénylő bravúros kémiai és analitikai megoldások egész sorát tartalmazta. Nagy büszkeséggel töltött el
minden résztvevőt az a tudat, hogy az országban egyedül a Richterben áll koncentráltan rendelkezésre
az a fajta széles szakértelemspektrum és műszeres, illetve technológiai infrastruktúra, ami ezt lehetővé
tette. A témában érintett rengeteg kolléga áldozatkészsége, tenni akarása, küldetéstudata pedig egészen
rendkívüli volt. Az érem sötétebb oldala viszont az elmúlt évben a vírushelyzettel összefüggésben jóval
sötétebbé vált. A közgondolkodás egyre rohamosabban látszik távolodni a tudományos gondolkodás normáitól (többek között: bizonyítékokat kereső, tudásalapú, fegyelmezett, precíz, analitikus gondolatiság).
A felszínesség, a konteók, a dezinformációk, az áltudományok, az intézményes tudatmanipulációk és a
közösségi média véleménypolarizáló hatása vesz körbe, méghozzá szinte soha nem látott mértékben
(a Földön talán még sosem volt ennyi laposföld-hívő!). Úgy tűnik, mintha az emberiség az utóbbi időkben egyre inkább veszítené el azt a mentalitást, amit Galileo Galileitől eredeztetünk a „tudományos módszer” eszméjének és módszertanának megteremtése okán. Igen fontos, hogy lássuk, értsük ennek az éremnek mindkét oldalát! Ugyanis ennek a megértésnek a birtokában tudunk igazán, mélységében ráeszmélni,
hogy mi a minőségi közoktatás, ezen belül kiemelten a természettudományos oktatás igazi jelentősége,
különösképpen most: csakis ez biztosíthatja a természettudományos képzettségű tanár- és szakemberutánpótlást a fényes oldalon, és ettől remélhetjük a sötét oldal „megvilágosodását”. Drámaian sok múlik azon, hogy ezt a világ belássa! A Magyar Kémikusok Lapja ezt a szellemiséget, ezt a szándékot képviseli, ennek megfelelően ebben az évben számos olyan tartalmat kíván közölni, ami az érem mindkét
oldalának „fényesítésére” irányul. Elszántan küzdünk nemcsak azért, hogy mihamarabb a teljes arcunkat
mutathassuk, hanem hogy Galileo Galilei eszmeisége újra erőre kapjon a világban!
Budapest, 2021. április
Szántay Csaba
Richter Gedeon Nyrt.
egyetemi magántanár
az MKE alelnöke
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