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FÓRUM 

Szelektív félreértés 

Di: S1ájer Géza 

Szeretnék lh: Bacso Györgv írásához (Gyógyszerészet 
-13, 528 ( 1999)] 1nég szerényebb gondolatokat füzni. A 
jelzőket persze ne111 kell kon1o!yan venni, a gondolat nen1 
attól lesz szerény 111ert azt állítják ró!a. Van, akinek olva
sás után diszkon1fort erzése tá1nad. 111ás n1eg csalódott 
lesz. Ez utóbbi történt velen1. dc 111agánügJ'. ne111 is hang
súlyozonl. r\ csalódás oka az. hogy félreértettek. 

Írúsotn. rnelynek folytatásától szép üzenettel 1nár bú
cstn vctten1 [Gyógyszerészet -13. 462 ( 1999)], Tanár Úr 
inódszerével nc1n analizálható. Örkény olvasása óta tud
juk. hogy ha az e1nber a cseresznyepaprika-koszorút da
rabjára szedi, csak paprikákat 111eg felfüző n1adzagot talál, 
de sohase111 tucija 1ncg 111i teszi a koszorút azzá, anli. Ez 
történt n1ost is. i'vlielött néhány részletre rátérnék, kijelen
teni, eredeti íráso1nban [Gyógyszerészet 43. 23 7 ( 1999)] 
azt fejtcgettenl. hogy nincs értel!ne gyógyszerészképzést 
indítani jó! felszerelt intézrnényrendszcr és 1ninösített-ha
bilitált gyógyszerész végzettségü oktatók nélkül. l(ülönö
sen értelinetlen ez. ha Szegeden és Budapesten akár egy 
létszán1ában bővített oktatás korszerü feltételei is biztosí
tottak. Ne1n szeretnék azonban úg,y járni, n1int 
/1-/endc/ejer. aki periódusos rendszerét egy éjszakn alkot
ta 111cg, de egész életében javítgatta. ezért gondolataiin to
vúbbi 1nagyarázgatását 111ellözön1. lnk<ibb vá\lalon1. hogy 
ha valaki 1nást ~rt ki inkri111inált irüsoinból. annak én. 
csakis egyedül én vagyok az oka. 

Engedtessék n1eg, hogy néhil.ny félren1agyar<izást szó
va tegyek. Így írta111: „Aki diplon1áva! a kezében ka1jára 
füzi, az persze szépnek látja, egyedüli szépnek.'' Mánnint 
a gyógyszerészetet. Ezek után nc111 n1eglepö, hogy Bacsa 
tanúr úr is szépnek látja 40 éves pJ!yafutása után. Érthe
tetlen viszont. a1nit 111<-Ís foglalkozásúak nyugtatúsáról 
1noncl: !ehet ez félresikerült szellc1nesség. a1nirc az olva
só persze nen1 vevö. I-liúba a nosztalgikus érzésekre ape!
lál<is, 1999-ben kivénhedt kuglipályából 111ár nen1 létesi
tenek új oktató intézetet, n1ínt 1955-ben Szegeden. ci111i
kor rni voltunk hallgatók. /\kkor scn1. ha a tudo111ány- vé
!e1n a gyógyszerésztuclon1i1nyra gondol - kezdetben inter
diszciplináris volt és az is 1narad. 

Nen1 fogon1 kihasználni B. Gy. elírását, 1niszerint 
egyes szá111 első szen1élyben készül Európába („111enetel
nék Európúba''). r\rn a gyógyszerészi szakn1út tovftbbra is 
szelektíve fogain félteni. Óvni a rossz n1egolcló.soktó! és 
ezzel az olyan csalódásoktól, rnelyek közéleti poziciójú
nak gyengeségéből adódnak. Erős szakn1át szerelnék. n1e
lyet legalóbb n1egkérdeznek. nlielött szerény. diszkrét ho
zo1nányát valatni!:yen irreális 1naten1atikai kon1binatorika 
alapjún elveszik. 

G S 1 ~1 j 1.: r . Sdectire 11ti.\·1u11/.:r.1·r11111!. 

S:e111-Ciyr"i!~g,1·i Albert ()1Tostudcnnán_i·i Egyete111 C1~rúp,ys:crkén1ioi lnté:et. S:eged, Eörvös u. 6. - 67"23 


