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Szerény gondolatok dr. Stájer Géza -A gyógyszerészet diszkrét bája című 
cild{ének olvaslj.sakor 

Dl: Bacsa György 

A cikk [Gyógyszerészet 43, 237 ( 1999) - a szerk.] el
olvasása után valami rossz érzés fogott el. Elolvastan1 új
ra és újra, de a rossz érzés megmaradt. 

l(ezdtem gondolkozni, mi oka lehet ennek az érzés
nek? 

Próbálo111 sorolni, ne111 a teljesség igényével: 
- „Ne111 szép, de lehet benne valan1i." Mánnint a 

gyó,b:iyszerészetben ... 40 éves gyógyszerész pályafutásom 
összegzése azt 111ondatja ve!en1, hogy szép, n1ánnint a 
foglalkozás, ha hivatásodnak tekinted. 

- „Na de 1ni izgatót találnak benne n1ás foglalkozá
súak ... ?" .. .Izgatót nern találnak benne, pláne ha előtte 
nyugtatót kaptak. Ne111 biztos, hogy az a ,,más foglalko
zású" csak valan1i érdekből 11 izgatódik", s akár le is szól
ja a szakmát. I-Ia ez így volna (vagy így van), abban nii is 
hibásak vagyunk. 

- „Pécsett n1ost öltöztetik a negyedik n1enyasszonyt. .. '1 

Nein értem. 1955-ben Szegeden kezdtem, néhány évvel 
később ugyanott végeztem s a szerző az előttem lévő év
folya111on járt. Tudjuk milyen szegényes n1enyasszony 
volt, de örültünk és szerettük „Öt". Jelenleg 111ár egy ki
teljesedett szép „Úrnő". De kezdetben ott is „interdiszcip
lináris'' volt a tudon1ány, (s az nia is). 

-A későbbiekben a szerző feltételezésekbe bocsiitko
zik: „Mi lenne ha ... ". Az életben sok a „ini lenne ha ... ", 
de a lényeg, an1i van. 

-A szerző azt írja „de1nográfiai hullá1nvölgy jön". Ez 

igaz- n1ár itt is van-, de e1Től úgy gondolon1 a gyógysze
részet nen1 tehet, csak annyira, 1nint minden egészséges 
niagyar állampolgár. 

- „Európába n1enetelve, új tanszékre, korszerű gyógy
szerészi jellegű oktatásra lenne szükség. „" igy igaz. Erre 
eddig is szükség volt s a jövőben is szükség lesz, 111ég ak
kor is, ha nem „1nenetelnék Európába" (1nár nagyon régen 
ott vagyunk, csak szégyelljük észrevenni és észrevétetni). 
Ezért kell n1indannyiunknak dolgozni, küzdeni, együtt, s 
akkor az álmokból valóság lesz. 

A gyógyszerészet vonzó (attraktív 530 ezer Ft?) szép
sége lehet, hogy 805 ezer Ft-ban van kifejezve, de nem 
1nindenki részére. 

Én hiszek a hivatásszeretetben, a szak1na, a tudo111ány 
tiszteletében. hiszek az emberben. És azt is hiszen1 és tu
don1, hogy a szerző is ezen e1nberek közé tartozik, hiszen 
éppen ezért is írta aggódó sorait. 

A szerző által leírt magvas és valós gondolatokat -
gondokat - ajánlo1n n1indannyiunknak átgondolásra. 

Professzor urat a szerzőt-, akit n1indig is tiszteltem, 
arra kéren1, hogy a szakn1át ne „szelektíven" féltse, ha
nen1 átfogóan, együtt gondolkozva közös gondjainkon, le
gyen az Pécs, Szeged, Budapest vagy Debrecen, s akkor 
benne1n is n1egszünik n1inden „rossz érzés". 

Gy. Bacsa: Shy thoughts about "The dis eret e clu1rr11 of Phar11wcy" 
writte11 by Géza Sttijer. 
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