
Jó forrásból meríteni nem szégyen. Mikszáth
Kálmántól pedig még élvezetes is. Ô már
1891-ben leírta a klikkek természetét, ki is fi-
gurázta ôket mint kormánypárti parlamenti
képviselô és mint író, a legjobb és a legböl-
csebb a képviselôk között. Ôt olvasva, 116 év-
vel késôbb nem nehéz errôl írni, a nagyobb fel-
adat az, hogy az ember a humorát megôrizze,
ha a mai klikkek természetrajzáról szól.

Mikszáth ugyanis finom humorba csomagol-
ta a gyanakvást, hogy a klikk valamilyen össze-
esküvés, ahol komoly dolgok forognak. Azután
kiderítette, hogy nincsen másról szó, mint va-
csorameghívásokról, a vívóterembe invitálásról
vagy a tarokkban elrontott laphívásról.

Nézzük azonban a klikk meghatározását,
amellyel nem mindenben értek egyet: „A klikk
emberek azon csoportja, akiknek a céljaik, ér-
dekeik és nézeteik valamint szokásaik és visel-
kedésük közös. A klikk egy nagyobb csoport-
ból kiváló kisebb közösség, amelyben a tagok
sokkal közelebbrôl ismerik egymást, mint a
nagy csoport más tagjai. A klikkben lévôk cse-
rekapcsolatban állnak, nevezetesen barátsá-
got, információkat és érzelmeket cserélgetnek
egymás között. A klikk nem-hivatalos szerve-
zet, amelyben mindegyik tag valamivel a má-
sikhoz kapcsolódik, és ez ôket, egyfajta szoci-
ális hálóként szoros kötésben tartja.” Másutt
viszont azt olvashatjuk, hogy a klikk a felnôt-
tek társadalmi csoportja, melynek lényege,
hogy másokat kizár, akik a csoport tagjaitól
akár lényegtelen vonásaikban is eltérnek, és a
csoport tagjaira igen erôs hatást (mintakövetés
= „peer pressure”) gyakorol. A lélektanászok
azt is tudják, hogy kétféle klikk van: normaal-
kotó és összehasonlító. Az utóbbinak csak
annyi hatalma van, amennyit a tagjaira kifejt,
hogy azok a kívül-lévôktôl elkülönüljenek. A
normaalkotó klikk talán veszélyesebb, mert az
olyanokból áll, akiknek van hatalmuk, és azt
gyakorolják is.

Természetes, hogy ezzel foglalkozom szíve-
sebben. Mikszáth is ezzel tréfálkozott, amikor
a klikkek titkosságát emlegette ilyenformán:

„Annyi bizonyos, hogy a Tisza-klikk intentióit
mélységes homály födi: a legélesebb szem is
csak úgy lát abba, mintha a legsûrûbb szitán át
nézné. Én részemrôl még abban sem bírtam
teljesen kiigazodni, hogyha csakugyan van Ti-
sza-klikk, tagja-e vajjon Tisza Kálmán?”

Hát ez az – mondhatnánk –, minden klikk
„informális”. Nincsen neki sem alapító irata,
se mûködési szabálya, se titkára, se pénztáro-
sa. Minden csak elképzelésekben, érzésekben
vagy szavakban létezik. Ezért teljesen megfog-
hatatlan, bizonyíthatatlan, észérvekkel meg
sem közelíthetô. Mostanában minden klikk te-
le van gáncstalan jó emberekkel, akiket a kül-
sôk természetesen sunyiknak tartanak, és utál-
ják ôket. Ezt jelzi, hogy a klikket kívülrôl soha
nem dicsérik, ezért a tagok, akiket a „peer
pressure” szoros kötésben tart, kénytelenek
folytonosan egymást dicsérni. Egymás után
szerepelnek a klikk dicséretére kiszemelt újsá-
gokban és rádiómûsorokban, és ezek után so-
ha egyetlen dicséretet nem kapnak – a klikk-
társakon kívül.

Minden klikknek van egy vezére, aki amo-
lyan pater familiaris, aki mintát ad, ô a dicsérô
kórus vezetôje. Ennek a kórusnak állandóan
hangosan énekelnie kell, vele együtt, mert di-
cséretek nélkül a klikk hanyatlik. Mellette a
klikk tagjai nem szólhatnak semmi érdekében,
és nem is szólnak, mert pontosan érzik saját
határaikat. A pater ugyan megkérdi ôket
idônként, de sohasem lényeges dolgokban. A
klikkben minden hír szájon keresztül terjed, és
a forrás csak akkor hiteles, ha azt a klikkhez
tartozó mondja. Máshonnan hírt a klikk tagja
nem vesz, ha gyanúsat hall, akkor elôbb
egyezteti a fôklikkerrel (ez új szó).

Azt nem tudjuk pontosan, hogy miképpen
alakul ki egy klikk, de a szabályait ismerjük.
Ezek legjobban iskolás gyermekeink körében
figyelhetôk meg. Óvodások még nem tudnak
klikket alkotni, csak csípési vagy harapási sor-
rendet, mint a majmok. A klikk tehát az em-
berré válás folyamatában elôrelépésnek
tekinthetô. Hosszú ideig kamaszkorban meg-
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A klikk
nôtt a gyógyszerek száma, és vele együtt nôtt a
gyógyszerészek felelôssége, szerepe és nem utol-
sósorban szakmai tudása is. Ma már egy gyógy-
szerésznek is tudnia kell, hogy az adott gyógy-
szerbôl mennyi hatóanyag szabadul fel, és
mennyire hasznos a gyógyszer. Én legalábbis
erre a fontos tényezôre hívom föl a hallgatóim fi-
gyelmét, és olyan gyógyszerészeket nevelek,
akik méltó partnerei a kutatóorvosnak. Az új
gyógyszerész-generációnak ugyanis a kísérletek-
ben is részt kell vennie, mivel tudását éppen
azok kérik számon – az orvosok, akik azelôtt ma-
guk készítettek megfelelô gyógyszereket.

– Gyakran halljuk, hogy például a svájci gyógyszert
többre értékelik, mint a hazait. Mi ennek az oka?

– Valóban így van, de nem a gyógyszerek kö-
zötti különbség a döntô, hanem az, hogy a svájci
készítmény hatóanyaga nagyobb százalékban
szabadul föl, mint a magyaré. Ez a kérdés a
gyógyszeripar neuralgikus pontja. A biológiai
hasznosítás kérdése ez, tehát kutatási probléma
is. Intézetünkben ôsztôl bevezetjük a számítógé-
pek alkalmazását, a farmakokinetikai kutatást
összekapcsoljuk az R 10-es számítógép program-
jával, hogy ily módon a hatóanyag felszabadulá-
sának maximális lehetôségeit vizsgáljuk. Terve-
zem, hogy az adagolás kérdéseit is számítógépre
viszem. Mindeddig ugyanis a gyógyszerek ada-
golása empirikus módon történt. Vagyis a beteg-
nek mindössze annyit mondtak, hogy vegyen be
ebbôl vagy abból a gyógyszerbôl háromszor
egyet vagy háromszor kettôt naponta. Milyen
kérdések merülhetnek fel ennek kapcsán? Példá-
ul az, hogy milyen folyamatosságot biztosít a
gyógyszer például egy fájdalomcsillapító eseté-
ben. A gyógyszerhatástan-kutatás pontosságra
törekszik, és ebben csak akkor érhet el eredmé-
nyeket, ha a pontosság a legfôbb ismérve. A far-
makokinektikai vizsgálat a gyógyszertudomány
új ága. Az alapkísérleteket én végeztem el, a to-
vábbfejlesztése napjaink egyik fontos feladata.
Ám ez is csak egyik része a közös munkának,
amely a gyógyítás érdekében éppen a kísérlet
alapján igyekszik megoldani feladatát.

DR. POLNER ZOLTÁN

– Hogy mit csinálok? Ôszintén szólva nemigen
tudok rá pontos választ adni, hiszen ezek a kuta-
tási munkák már olyan régi keletûek, és olyan
sokan részt vettek a közös kutatásban, hogy már
nem is emlékszem, mi ebbôl az én érdemem. Mi-
re egy-egy gyógyszerbôl valóban gyógyszer lesz,
nyugodtan ki lehet jelenteni, mindenki csinálta.
Egy gyógyszer kifejlesztése ugyanis, éppen a
biztonsági eljárások betartása miatt, tíz-tizenkét
év. Irigykedve hallgatok másokat, amikor ponto-
san meg tudják mondani, hogy az elvégzett
munka hogyan kapcsolódik a nevükhöz. Én
errôl, saját munkaterületemet, kutatásomat is-
merve, nemigen tudnék pontosan nyilatkozni.

– Hogyan alakult eddigi tudományos pályája?
– Pécsrôl kerültem Szegedre, méghozzá egy

nyelvész barátom, Temesi Mihály unszolására.
Meglehetôsen szerény körülmények között ne-
velkedtem, de szüleim mindent megtettek, hogy
tanuljak, és én a biológiát választottam. A negy-
venes évek végén örömmel vették fel az egyetem-
re azokat, akik biológiatanárok akartak lenni. Az
egyetem elvégzése után egy évig a mohácsi me-
zôgazdasági technikumban tanítottam, majd Áb-
rahám Ambrus intézetébe kerültem. Idegrend-
szeri vizsgálatokat végeztünk, a vegetatív ideg-
rendszer tudományos kutatásával foglalkoztunk.
A gyógyszertani intézetben is eltöltöttem annyi
idôt, hogy ifj. Jancsó Miklós professzor elôadása-
it megkedveljem, és magam is ezt a szakot vá-
lasztottam. Ezekben az esztendôkben nem ked-
velték azt, aki még egy diplomát kívánt szerezni,
ahelyett hogy tanított volna. Ám az egyetem
mégis lehetôvé tette, hogy orvosegyetemi tanul-
mányokat is folytassak. Végül, 1958-ban ifj. Jan-
csó Miklós megfelelô állást biztosított számomra.
A gyógyszertani intézetben végigjártam a sza-
márlétrát, közben egyéves tanulmányúton vol-
tam Amerikában. 1975 óta az intézet vezetôje va-
gyok. Szenzációs fölfedezéseim nincsenek, ám az
oktatás és a kutatás mindig szívügyem volt, és
nem egy tudományos dolgozatot írtam.

– Hogyan fejlôdött az ön által mûvelt tudományág?
– A gyógyszerészek azelôtt nemigen értettek

az orvosságokhoz. Azok tudományos ismeretét
az orvosoknak tartották fenn. Napjainkra meg-
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