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Dr. Végh Antal professzor köszöntése

Október 21-én tölti be nyolcvanadik életévét dr. Végh Antal professzor
A tisztelettel és szeretettel gratuláló tanítványok, a volt és jelenlegi munkatársak sorához az Acta Pharmaceutica Hungarica szerkesztő bizottsága is
csatlakozik.
Dr Végh Antal 1929-ben került a Pázmány Péter Tudományegyetem I. sz.
Ohemiai Intézetébe, ahol éveken át oktatta a kvalitatív kémiai analízist
gyógyszerész és vegyészhallgatók számára Amikor a Szerves és Gyógyszerészi
Kémiai Intézet igazgatója, dr. Széki Tibor prnfesszor nyugdíjba vonult, dr
Végh Antal kapott megbízást az 1949-ben külön egységgé szervezett Gyógyszerészi Kémiai Intézet igazgatására, tanszékvezető egyetemi doce:n_,si n1inőségben; 1956-ban nevezték ki egyetemi tanáná; kerek 25 éven át (19491974) vezette a Gyógyszerészi Kémiai Intézetet. Erre az időszakra esik és Végh
professzor nevéhez fűződik a hazai gyógyszerészi kémia oktatás korszerűsí
tése, a tananyag szerves gyógyszervegyületekkel foglalkozó részének kifejlesztése, a gyógyszeranalitikai vonatkozásoknak az ez időben Schulek Elemér
szerkesztésében megjelent és a nemzetközi élvonalhoz felzárkózó \'. Magyar
Gyógyszerköny> színvonalára emelése. Hasonlóképpen Végh prnfesszor maradandó érdeme a korszerűgyógyszerésziké1nia jegyzetanyag, majd ennek nyomán
az első teljes (anorganikus és organlkus részt is magában foglaló) gyógyszerészi
kémia tankönyv megjelentetése
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A ma élő, illetve dolgozó gyógyszerészek ezrei nevelkedtek, szereztek kémiai
ismereteket, nyertek szemléletet Végh prnfesszm kristálytiszta logikával,
sajátos didaktikai érzékkel felépített előadásai, a megalkotott jegyzetek nyomán Gyógyszerészek tucatjai szereztek doktorátust Végh professzor irányítása mellett
Végh professzor nevéhez fűződik a korszerű magyar gyógyszerésztovábbképzés kifejlődése, amiben a felszabadulást követően, írásaival és előadásaival
mint oktató, javaslataival mint szakmapolitikai vezető személyiség több éven
át úttörő, vezetőszerepet töltött be
Dr Végh Antal tíz éven át, 1962-1972 között a budapesti Gyógyszertudományi Kar dékánja volt . Ez időszakban, irányítása mellett, az Egészségügyi
Minisztérium tantervi irányelveinek figyelembevételével, készült el a Kar
1972-ben bevezetett és ma is érvényben lévő tanterve, amely több jelentős,
a gyógyszerészet fejlődését tükröző változást hozott az egyetemi gyógyszerképzés területén
A magyar gyógyszerkönyv kiadás történetébe Végh professzor több évtizedes tevékenységgel írta be a nevét. Tagja a Schulek Elemér vezetésével
működő Ph. Hg. V szűkebb szerkesztő bizottságának, majd értékes munkát
végez a VI Gyógyszerkönyv sajtó alá rendezésében. Végh professzor jelenleg
a Ph Hg VII. szerkesztő bizottságának az elnöke. Irányításával zajlott le az
új gyógyszerkönyv anyagának összeállítása, szerkesztése, napjainkban pedig
a nyomdakész, végső szöveg kialakítását irányítja Széles körű, mély alapokon
nyugvó ismeretei, bőséges, számos tekintetben egyedülálló tapa.sztalatai,
probléma-felismerő készsége, a tön1ör és szabatos fogalmazás iránti kjvételes
érzéke olyan tulajdonságok, amelyek jelentős mé1 tékben szavatolják, hogy a
~fagyar Gyógyszerkönyv új kiadása is méltóképp fogja képviselni a magyar
gyógyszerészetet
A fenti rövid összegzés is meggyőzően jelzi, hogy dr. Végh Antalnak igen
jelentős része van a magyar gyógyszerészet felszabadulás utáni fejlődésében
Kívánjuk, hogy még hosszú ideig jó egészséggel folytathassa értékes munkásságát!
Szerkesztő
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Bizottság

