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„A vegytan jelenlegi alakjában nem tarthatja meg magát 
középtanodáinkban, mert az általa elért siker, egészében véve, nagyon 
csekély.”

BALLÓ MÁTYÁS: A vegytan alapelvei 
a középiskolák felső osztályai 
számára. Bp., 18772. (288 oldal)



„A történelem, mikor a múltra veti fényét, a jelent is megvilágítja.” 
(EÖTVÖS LORÁND)

GARAMI KÁROLY

(KOM, OPI)



„Memento, homo,
pulvus es et in pulverem reverteris.”

1777, 1806

• historia naturalis (természetrajz)

• physica (természettan)

• a kémia az ásványtan része

„rejtett kémiatanítás”
segédtudományi jelleg

Nat2012



NÉPISKOLA A DUALIZMUS NÉPISKOLA
A DUALIZMUS KORÁBAN

EÖTVÖS JÓZSEF
(1848, 1867–1871)

Fiúosztály – 1902
(Fortepan | 84262)



AZ 1925. ÉVI
NÉPISKOLAI TANTERV



NÉPISKOLA A KÉT VILÁG-
HÁBORÚ KÖZÖTT

Népiskolai enteriőr,
1920-30-as évek

(Magyar Nemzeti Múzeum)

KLEBELSBERG KUNO
(1922–1931)



KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 1945 ELŐTT

A kémia önálló tárgy a gimnáziumban:
• vegytan 8. osztály 2. félévben heti 4 óra (1868–1879)
• chemia 10. osztály heti 2 óra (1871–1879)
• (adatgyűjtés – rendszerezés / törvényalkotás)
Problémák
• sok adat, érthetetlen rendszer

(BALLÓ MÁTYÁS: 240 [majd 288], BIERBAUER LIPÓT: 425 oldal)
• kettős nevezéktan
1879 után
• 8. osztályban a természetrajz tárgyban (az  ásvány- és kőzettan 

részeként), év elején összesen (!) 30 óra
• 1899-től ez a „rejtett tanítás” már 10. osztályban



A REÁLTANODÁK

A pozsonyi állami főreáliskola
(Körper Károly fotója

[1904 körül])



AZ 1938. ÉVI GIMNÁZIUMI TANTERV



SZENT MARGIT GIMNÁZIUM,
KÉMIAI ELŐADÓ ÉS MUNKATEREM (1937)

(Fortepan | 9554, 21577)



1945 UTÁN

VERMES MIKLÓS, 
BENEDEK PÁL,
ÚJHELYI SÁNDOR: 
Kémia a középiskolák 
I. osztálya számára 
(1949)



ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI

érettségi bevezetése néhány országban

• 1788 – Poroszország
• 1808 – Franciaország
• 1838 – Anglia
• 1849 – Habsburg Birodalom (Entwurf)
• 1851 – minden magyar gimnáziumban

kötelező
(lányok számára: századforduló környékén)
továbbtanulás szempontjából fontos!

(1920:XXV. tc. → „numerus clausus”)

1948. július 16-i kormányrendelet → egyetemi-főiskolai felvételik
1962 – kémia érettségi
1980 körül – kémia felvételi
2005 → kétszintű érettségi

(Fortepan | 13963 
[1958, Dombóvár])



1950-60-AS ÉVEK

PAIS ISTVÁN: Kémia az általános iskolák 
VIII. osztálya számára (1959)

7. osztály (1965/66-os tanévtől)
• daltoni szintű alapfogalmak 
• leíró szerves kémia
8. osztály
• leíró szervetlen kémia

periódusos rendszer
elem – oxid – bázis / sav – só

• tanulókísérletek



„A kémiát az érti meg igazán, aki tudja, hogy az atomok bizonyos 
átrendeződése milyen közvetlenül megfigyelhető változást okoz és a 
változások láttán el tudja képzelni, hogy mi történik az atomokkal.”

1978
1980’: tananyagcsökkentés (TACS)
• pl. ált. iskolából:

ccH2SO4 és ccHNO3 reakciója fémekkel
vegyesszázalék
kémiai egyensúly

• pl. gimnáziumból:
az amidok előállítása
konformáció
több kiralitáscentrumot tartalmazó mole-
molekulák izomer viszonyai

(BOKSAY etc.)



ÖSSZEFOGLALÁS

• a kémia oktatásban 
betöltött (csekély) szerepe 
1945-ig nem nagyon 
változott

• „rejtett” kémiatanítás 
(természetrajz)

• 1950 / 1978-ig korszerűtlen 
(tudománytalan) szemlélet
• hiányzik a vezérfonal 
• hiányzanak a matematikailag 

megfogalmazott törvények
• hétköznapi ismeretek,

max. a „szín és szag” kémiája
• 1868/71, 1978: nem maradt 

el a maximalizmus 
visszahatása

• 1990’ ↔ angolszász modell
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