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Közgazdászként nem gyógyszerész szemmel tallóztam a gyógy-
szerészi sajtóban, hanem mint a Gyógyszerészet c. szaklapnak 35
éven át volt technikai szerkesztôje. (Akkoriban a nyomdaiparban
dolgoztam, ezért esett rám a választás.)

Elöljáróként leírhatom, hogy mind az orvos, mind a gyógysze-
rész szerzôk írásaiban találkozhatunk az anyanyelvünk ellen el-
követett hasonló vétségekkel. Pédául a kerül sor, a került kiadás-
ra, összefoglalásra került, során jelentkezô, alkalmazása során,
munkájával kapcsolatban, munkaeszközt biztosít, a tulajdonkép-
pen, a nem helyhatározó szerepû mellett (nagy részvét mellett)
használata itt is, ott is megtalálható.

Mégis, mit talált a böngészô a Gyógyszerészetben?
Fogalmazzunk igényesebben!
A téma a gyógyszer-nagykereskedelem.
„A gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység definíciója sze-

rint magában foglalja” a gyógyszerfélék beszerzését, külföldrôl tör-
ténô behozatalát, minôségbiztosítását, minôségértékelését. tárolá-
sát, készletezését, szétmérését, szétcsomagolását, megrendelôhöz
való eljuttatását – ideértve a külföldre történô kivitelét is – forga-
lomból történô kivonásának végrehajtását, nyilvántartását, to-
vábbá a gyógyszerrel kapcsolatos adatszolgáltatást és a forgal-
mazó részére történô információadást.

Megjegyzem, hogy csak az idézôjelek közötti szöveg a szer-
zôé, a dôlt betûs részt ô idézi valahonnan. Elsôsorban tehát nem
a dolgozat szerzôjét illeti a kritika. Ámbár ezt a rövid szöveget is
átfogalmazhatnánk, pl. az idézet egyszerûsítése érdekében: „A
gyógyszer-nagykereskedelem meghatározása:” – így a továbbiak-
ban elkerülhetjük a sorozatos tárgyeseteket.

De vegyük sorra a dôltbetûs szöveget.
– külföldrôl történô behozatalát 
A „külföldrôl behozatal” az egyszerûen import, magyarul be-

hozatal, itt tehát hagyjuk el a külföldrôl történô részt, marad egy-
szerûen a behozatalát. Ezzel elhagyhattuk az ide nem illô törté-
nô szót is.

– megrendelôkhöz való eljuttatását
Hagyjuk el a való szót, és írjuk egyszerûen azt, hogy a vevôk-

höz küldését.
– a külföldre történô kivitelét
Azaz egyszerûen: a kivitelét (megengedhetô lehetne az export

szó is, de a külföldre való kivitel, az olyan, mint a háromkerekû
tricikli). Átfogalmazásunkban is elhagytuk a történô szót.

– forgalomból történô kivonásának végrehajtását
A történô szó itt is kiiktatásra szorul: a forgalomból kivoná-

sának végrehajtását. Vagy még rövidebben: a forgalomból kivo-
nását.

– és a forgalmazó részére történô információadást.

Természetesen itt sincs helye a történik igének, hiszen az ide-
való ige az információadás lenne; tehát: információadás a forgal-
mazó számára.

Tehát a beteg mondat meggyógyítva így lehetne egészsége-
sebb:

A gyógyszer-nagykereskedelem feladata a gyógyszerfélesé-
gek beszerzése, behozatala, minôségének megôrzése és értékelé-
se, a tárolás, a készletezés, a szétmérés, a szétcsomagolás, a
megrendelôhöz szállítása – ideértve a kivitelt is – a forgalomból
kivonása, nyilvántartása, adatszolgáltatás a gyógyszerekrôl és a
forgalmazó tájékoztatása.

(De hogy valami jót is írjunk: üdvözlendô a kiszerelés helyett
használt szétmérés, szétcsomagolás.)

A bemutatott szövegmódosítás, nemcsak rövidebb, hanem
egyben gördülékenyebb, könnyebben érthetô és fôleg magyaro-
sabb lett.

Nézzünk még egy példát:

A jubileumi díszoklevelek átadása
Ezután elôször a 70 éve végzett gyógyszerészek jubileumi oklevelé-
nek átadása következett, majd az egyetem énekkara dallal köszön-
tötte ôket. Majd a 65 és 60 éve végzett gyógyszerészek jubileumi
oklevelének átadására került sor, ami után szintén dal köszöntöt-
te ôket. Végül az 50 éve végzett és az ünnepségen megjelent 41
gyógyszerész jubileumi oklevelét adta át a dékán és a rektor. A
diplomák átvételét követôen az egyetemi énekkar szép éneke követ-
kezett.

Ebben a rövid szövegben kétszer van majd, kétszer köszöntöt-
te, és – bár az ünnepség fényét nyilván emelte az énekkar, sze-
replése túl sok helyet kapott. Az énekkar szép éneke is stílustalan.

A Hírek rovatban megjelent eme fogalmazást nem elemzem,
csupán átírom a saját ízlésem szerint:

Ezután következett a jubileumi kollégák üdvözlése. A díszokle-
veleket a dékán és a rektor adta át a 70, 65, 60 és az 50 éve vég-
zett gyógyszerészeknek. Az ünnepelteket az egyetem énekkara da-
lokkal köszöntötte.

Az eredmény: 6 sor helyett 3. Igaz, nem annyira részletes, de
a Hírek rovatában így is korrekt (szabatos) a tájékoztatás.

Következzék még néhány példa!
Az eredeti szöveg: A jelentkezés helye késôbb kerül meghatá-

rozásra. Ideje: késôbb kerül meghatározásra. Díja: késôbb kerül
meghatározásra.

Egyszerûsítve: A jelentkezés helyét, idejét és díját késôbb hatá-
rozzák meg. Elmaradt tehát a sok, fölösleges ismétlés, és kima-
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radt a csúnya kerül ige is, amelyik valósággal kitúrta a helyérôl
az érdemi igét: meghatározzák.

... a cukrok helyett való alkalmazásuk különösen javasolható.
Javasolható e mondat átalakítása is: Alkalmazásuk (használatuk)
cukor helyett különösen javasolható.

Az eredeti szöveg: ... hasznos lehet a doppingszerek ismerete a
gyógyszerészek számára, hogy nehogy bárki visszaélés áldozatává
váljon.

A nehogy kötôszóban már benne van a hogy kötôszó, ezért a
kettô nem tûri egymást. A nehogy a hogy ne változata, tehát így
is fogalmazhattunk volna: hogy visszaélés áldozatává senki ne
(se) váljon (váljék). De az eredeti fogalmazás is tökéletes a hogy
kötôszó elhagyásával.

Az eredeti szöveg: ... ez a hatás, mint nemkívánt mellékhatás

esetleg mint rizikótényezô jelentkezik. Elsôsorban hagyjuk el a
hatás szót az elejérôl, amivel elkerüljük a nemkívánatos szóis-
métlést. Aztán az állapothatározó helyett szebb az állapothatáro-
zói rag: -ként. Ezek alapján fogalmazzuk át a mondatot: ... ez nem
kívánt (két szóban) mellékhatásként, esetleg rizikótényezôként je-
lentkezik.

Eredeti szöveg: ... ideiglenes mûködési engedéllyel mûködô
patika... Hagyjuk el a mûködési szót, így elkerüljük a szóismét-
lést. De ha szakmai szempontból szükség van a mûködési enge-
dély kifejezésre, akkor fogalmazzuk át a mondatot: ... a patiká-
nak ideiglenes mûködési engedélye van.

Még lehetne hosszan sorolni az efféle apróbb bakikat, ame-
lyek a szöveg gondos elolvasása alkalmával kijavíthatók lenné-
nek, mielôtt a lapot kinyomtatnák.

E soraimmal erre a gondosságra kívántam fölhívni a figyel-
met.


