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GYÓGYS ZERÉSZE T

1985. október

A Rozsny ay emlékv erseny ekröl

Jótétkén t könyvele m el, hogy jelen lehettem
csupán elenyésző hányada bír a szóban forgó szakGyulán az idei, 20. jubileum i Rozsnyay Mátyáság „belső" szemléle tével, de jogánál fogva minemlékve rsenyen (további akban: verseny). Az utób- den bíráló fajsúlyoz . Ez a gyakorla
t nem közelítbi időben a „Gyógys zerészet" oldalain az ún. hír- heti meg a szakágaz atok közötti egyenlős
ég igéanyag aktualitá sának elhalván yuló jeleivel találnyét.
kozhattu nk. Ezúttal talán kivételt képezhet ez a
Az előadások kétoldalú {formai, tartalmi) mérnéhány sorom, mely - tekintett el rövidség ére és legelési lehetőségéről szólva, a formai
bírálatba n
az élénk benyomá sok valóságíz ére
belátható vitán felül áll minden bíráló illetékess ége; ez az
időn belül nyilváno sságot kaphat.
érdemi jog távolról sem elhanyag olható.
Elöljárób an· minden elismerés is kevés a verNe gondolju nk másra, mint az írott szöveghe z
seny alapvető és tiszteletr e méltó célkitűzésének görcsöse n tapadó előadóra, aki a
párhuzam osan veméltányl ásáról szólva, mely igyekszik teret nyitni
tített szemléltető anyagra csak félve pillantot t, nea jövő zálogát jelentő fiatalok számára. Minden
hogy elvétse az éppen olvasott sort. Vagy a szép
elismerés továbbá a 1rendezőség kifogásta lan mun- szövegki ejtéssel, jól hangsúly ozott beszédde
l, ábra_
kájáért, a program pontos lebonyol ításáért és a
magyará zattal előadott, kifogásta lanul memoriz ált
gördülék enységér t. Minden gyógysze rész nevében
szövegre . Ezek megítélé sében minden bíráló egyenhálás köszönet ezért a közreműködőknek. A si- rangú és súlyú lehetett. Nem így a
tartalmi olkert támogatt a a tavasz minden pompájá t kibon- dal, ahol a bírálók személye nkénti illetékess
ége
takoztató természe t, a gyulai környeze t és az a
feltétlen ül kiegyens ú[yozatla n v;oJ1~.
kiváló időjárás, melyek együttese n, hosszú időre
Ezeket a gondolat okat papírra vetve, még nem
emlékeze tessé teszik az idei versenyt .
tettem említést a verseny olyan értelemb en nyiMinden versenyn ek, így ennek is, elsőrendű cél- tott és nyílt 'jellegére , mely
ismereitk örében állanja a szakmai- emberi nevelőhatás, melynek egyik dóan újabb anyaggal
bővül. Ez a tény következ"'mozzana fa és eszköze az az esemény , amikor a
ménykén t jelentkez ik és ennek biztosítá sa tovább
versenyző kiállva, bátorkod ik magát a nyilváno s
mélyíti a szakágaz atok számára a felelősséget. Amibírálatna k kitenni. Az elhangio tt bírálat további
kor 20 év előtt pl. megjelen tek azok a módsze- ·
ambíciók nak lehet felkeltője. Nyilvánv aló, hogy a rek, melyek az adszorpc
ió és oldékony ság együtbírálat létrejötte megfelelő szakemb ertestüle t mű
tes felhaszná lásával, ill. kombiná ciójával - a kroködtetésé t jelenti. Ezen a téren is most vizsgázo tt
matográf iával - sikeresen oldottak meg feladaaz új alapszab ályzat. Ez némi gondot támaszt és tokat, különöse n a kémikus
ok oldaláról idegena jobb keresésé ben talán nem árt az észrevéte lnek kedés volt tapasztal ható
a módszerr el szemben.
utat biztosítan i.
Ez a magatart ás a múlté, a módszer univerzá lis
hasznoss ága egyértelmű. Ezúttal úgy tűnik, hogy
Az objektív valóság megtalál ása csak megköze lítés lehet; olyan bírálat nincs, mellyel minden
hasonló jelenségg el találkozh attunk, amikor sor
versenyző, illetve jelenlevő egyetérte ne. A jobbkerült a számítás technika elvi, ill. gyakorla ti alra azonban törekedn i kell~ Ami javításra szorul, kalmazás ára. Az ilyen jellegű előadások fajsúlyoazt kár eltakarni , hiszen a nagy ambícióv al, lel- zásához éppen olyan speciális ismerete k szüksékesen felkészülő előadói gárda számára pedagógi ai gesek, mint bármely más, új módszer esetében. A
okokból is a sikerélm ény jó szájízéne k előmozdí számítás techniká val kapcsola tos ismereth iány eztása nem elhanyag olható szempon t. A sikerélm ény úttal tapasztal ható volt. Nyilvánv aló, hogy ez a
egyik eredendő forrása a bírálat elismerte tése az munkam ódszer területün kön is terjedni fog, mert
érintette l.
miért maradna le a gyógysze részet a világtren dtől?
Az értékelés nehéz volta lényegéb en abban a
tényben jelentkez ik, hogy a gyógysze részet hat
Elnézést kérek az olvasótól fogalmaz ásom heágazata jelen van (mert nem is lehetne másként! )
lyenként i „sarkítot t" jellegéér t. Amikor legjobb .
és a bírálatna k is ennek megfelelően kell működ tudásom szerint a szakágaz atok objektív mérleni. Közisme rt, hogy a verseny előadásainak lét- gelesét a verseny legkemé nyebb pontjána k jeszámalap ú megoszlá sa a mérleg karját erősen a lentem ki, úgy vélem, hogy a lényeget illetően,
technoló gia és szervezés ügy felé húzza, ami való- a lezajlottn ál lehetsége s a valóság jobb megközelitése is. Ez azonban sohasem fogja a „tökéleságban tömegké nt, de nem az egyenran gúság igényével jelentkező fajsúlyké nt működik. A legne- test" elérni ! Mindene setre a vélemén yek kicserélése és a tárgyilag os viták csak tisztítják a fohezebb feladatna k látszik ezt az ellentmo ndást feloldani, mert nem biztosíto tt a megfelelő appará- galmaka t. Soraima t ez a gondolat vezette. Talán
tus egyenlő súlya. Jelentős különbsé gek látnak a jövő gyakorla ta nem tagadja meg a nemesen
törekvő fiatalok számára az észlelt fogyaték osnapvilág ot akkor, amikor ,,X" előadást olyan tesság csökkent ését.
tület fajsúlyoz , melynek tagjai legalább 2/3-os
többségb en „belülről" látják a problém át - szemben azzal az esettel, amikor a jelenlevő pontozók
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