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6. SZÁM 

Gyógyszerészet 29. 201-206 1985. 

A Gyógyszerészi Kémiai Intézet kialakulása1 

DR. SZÁSZ GYÖRGY 

Az e"lőadó ismerteti a Gyógyszerészi Kémiai In
tézet 1949. szept. 1-i kialakulását, annak körülnié
nyeit, az indulás nehézségeit. Köszönti dr. Végh 
Antal professzort, aki 25 éven át volt az intézet 
vezetője, és jelenleg is segíti az intézet munkáját. 

* A Vallás és Közoktatásügyi Miniszter 1949. szept. 
1-én kelt 1414___,15/1949. VKM sz. határozatával a 
Pázmány Péter Tudományegyetem Szerves és 
Gyógyszerészi Kémiai Intézete megszünt. Egyide
jűleg létrejött az Egyetem Gyógyszerészi Kémiai 
Intézete, amely az Orvosi Karhoz rendelődött: a 
Természettudományi Kar szervezeti egysége ma
radt az anyaintézet másik részlege, amely a to
vábbiakban és jelenleg is Szerves Kémiai Intézet 
néven működik. 

Az önálló életet kezdő Gyógyszerészi Kémiai In
tézet vezetésére dr. Végh Antal intézeti tanár ka
pott megbízást. Az intézet feladatát a „gyógysze
részi kémia" tantárgy oktatása képezte két sze
meszterben, 12ü elméleti és 360 gyakorlati óra
számmal. Az intézetnek, a miniszteri rendelet sze
rint, a Hőgyes Endre u. 7. sz. alatt, a Gyógyszeré
szeti Intézet területén 1 hallgatói és 1 tanársegé
di laboratói;-iumot, 1 tanszékvezetői és 1 adjunk
tusi szobát bocsátottak rendelkezésére. A helyisé
gek közül, a tanszékvezető elhatározása folytán, 
a tanszékvezetői szoba volt a legkisebb méretű, 
területe nem érte el a fi rn2-.t. Az új intézet igen 
szerény laboratóriumi eszköz- és felszerelés állo
mánya az anyaintézetbfü kikerül() holmikból állt 
össze, hasonlóképp az induláshoz szükséges v~gy
szerké.szlet -- ez az indulási állomány ijeszÚ5t:'n 
csekély volt. Ezzel szemben mind az üvegeszkö
zök, mind a vegyszerek között még ma is számos 
kiváló minőségü, ma már raritásnak számító, mu
zeális értékű darabot találhatunk. 

1 Végh Antal professzor 80. születésnapja alkalmából 
a B-yógyszerészi Kémiai Intézet, a Magyar Gyógysze
részeti Társaság és az Egészségügyi Dolgozók Szak
Mervezete közös rendezésében megtartott ünnepi ülé-

sen elhangzott előadás 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A most idézett rö
vid hír és a hazzáfüzött rövid kommentár a tény
szerű vázlata annak, hogy miképp indult útjára a 
Gyógyszerészi Kémiai Intézet. Ma, 34 év eltelté
vel az új intézet elsö vezetőjét jöttünk köszönte
ni: a tanítványok, a mµnkatársak, a barátok. 
Megtisztelö feladatnak tartom, hogy ez alkalom
mal én tarthatok ünnepi előadást. 

Engedje meg igen tisztelt Végh professzor úr, 
hogy mint az Ön által kialakított és vezetett in
tézet jelenlegi vezetője, tisztelettel és szeretettel 
köszöntsem Önt magam és munkatársaim nevé
ben, és előadásomban néhány percre röviden fel
idézzem az intézet megalakulását megelőző, majd 
az ezt követő időszakot. 

A GyógyszerésZii Kémiai Intézet akkori mér
tékkel is igen szerénynek ítélhető, örökölt felsze
relései, eszközállománya eHenében, igen nagy je
lentőségű volt a további müködés szempontjából 
az a szellemi örökség, amelyet az új Intézet, ve
zetője révén magáénak mondhatott. Nem kétséges, 
hogy ez olyan hagyaték volt, amelyre a nagy 
múltú I. sz. Chemiai Intézetből kiszakadó új inté
zet vezetője, mint biztos alapra építhetett és si
keresen küzdhette le a kezdet, a kezdés nehézsé
geit. Ez az örökség magában foglalta a gyógysze
részi kémiai oktatás 1949-ben már csaknem évszá
zados, generációkon át öröklődő hagyományait, 
tapasztalatait, oktatási módszereit és elsősorban 
azoknak a tudományos műhelyeknek a szellemi
ségét, amelyet az anyaintézet korábbi vezetői, ve
zető munkatá1rsai, így Than Károly, Lengyel Bé
la, Winkler Lajos, Szebellédy T.,ász1ó, Széki Tibor 
és az általuk kialakított iskolák hozták létre. Ezt 
az örökséget, ezeknek az iskoláknak az átöröklő
dö hatását vallhatta magáénak az 1949-ben önál
lósult Gyógyszerészi Kémiai Intézet vezetője, dr. 
Végh Antal, aki ekkor már pontosan két évtizedet 
töltött el az anyaintézetben: ebből a két évtized
ből az első öt évet még az I. sz. Chemiai Ini.:-ézet
ben ,_ Winkler Lajos asszisztenseként. Abban az 
intézetben tehát, amelyben még beszéltek a falak 
a magyar kémiai tudomány történetében megha-
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tározó jelentőségű négy évtizedről, amelyet Than 

Károly, mint tanszékvezető és mint az intézet ter
vezője, létrehozója töltött el itt. A winkleri kor
szak megőrizte, ápoltO:, sok tekintetben kiteljesí
tette, ú.i zseniális alkotásokkal gazdagította az L 
sz. Chemiai Intézet oktatási és kutatási eredmé
nyeit. Ilyen alapról indulhatott el 1934-ben az I. 
sz. Chemiai Intézetből az Analitikai és Gyógysze
részi Kémiai Intézet, majd a mai Gyógyszerészi 
Kémiai Intézet közvetlen jogelődjének tekinthetó. 
1939-·ben alakult Szerves és Gyógyszerészi Kémiai 
Intézet, Széki Tibor vezetésével. Úgy vélem, nem 
hagyható említés nélkül az a szakmai ráhatás. 
amelyet a Szebellédy Lászlóval Winkler profesz
szor asszisztenseként együtt eltöltött évek jelentet
tek. Nehezen mérhető fel az az veszteség, ame
lyet az 1939-ben alakult Szervetlen és Analitikai 
Kémiai Intézet élére kinevezett Szebellédy igen 

korai, tragikus halála okozott. Ma már azt is ne
héz megítélni, milyen további eredményeket ho
zott volna, ha a szakrnai-emberi--·baráti kapcso
latok Szebellédy László és Végh Antal között a 
winkleri iskola szellemi hagyatékának kölcsönös 
kimunkálásában tovább tarthattak volna. 

A jövéíben alakuló Gyógyszerészi Kémicii Inté
zet és a magyar gyógyszerészet szempontjából is 
nagy jelentőségű, hogy dr. Vé9h Antal egyetemi 
adjunktus, a winklcri iskola egyik fiatal tagja, 
ilyen alapokról indulhatott pályáján a Szerves és 
Gyógyszerészi Kémiai Intézetben, hogy 10 éven át 
irányítsa és végezze a gyéigyszerképzés munkáját. 
A gyógyszerészi kémiai gyakorlat szervezése, ve
zetése mellett előadója lett és hosszú idön át ma
radt a kvalitatív kémiai analízis c. tárgynak gyógy
szerészek és vegyészek számára„ 

Azt természetesnek vehetjük, hogy a winkleri 
iskola hatása elsősorban az új intézet gyógyszeré
szi részlegében élt tovább, hiszen ebben az idő

ben a gyógyszerészi kémia gyakorlatilag a gyógy
szeranalitikával volt egyenlő: hogy a winkleri is
kola miként hatott a gyógyszeranalitikára, arról 
számunkra talán legmeggyőzőbben azok a disszer
tációs munkák beszélnek, amelyek dr. Végh. An
tal adjunktus irányításával ebben a 10 éves idő
szakban készültek az intézetben. 

A jelenlevők jól tudják, hogy Winkler, majd 

Szebellédy az oxidimetriás analízis területén nem
zetközileg is elismert, szellemes, pontos eljárások
kal írMk be nevüket az analitikai kémia ezen f e
jezetének történetébe. Ha a Szerves és Gyógysze
részi Kémiai Intézetben készült gyógyszerészdok
tori értekezésekbe csupán beleolvasunk, akkor is 

kétségtelenül megállapítható a winkleri iskola ha
tása. És nemcsak ha,tása, ezekben a disszertációk
ban a Winklernél és Szebellédynél felmerült gon
dolatok szellemes továbbfejlesztésével, majd a ki
alakított új módszerek nagy alapossággal, hozzá
értéssel történt ellenőrzésével, mai kifejezéssel 

szólva: optimalizálásával találkonmk. Példaként 
e helyen csak a szeléness:w új analitikai felhasz
nálását említem. 

Winkler 1934-ben a Z. anal. Chemie c. folyó
iratban közli eljárását, amellyel a szénmonoxidot 
úgy határozza meg, hogy a Pd(II) reagensből re
dukált fém Pd-ot fölös bromát mérőoldattal ele-

gyítik és szelénsav mérőoldattal titrálják és visz
szamérik a bromát feleslegét. Szebellédy a Z. anal, 
Chemie ugyanezen kötetében közöl bromatomet
nas eljárást, amelyben a fémszelén-szelénessav 
rendszert már reverzibilis redox indikátorként al
kalmazza. Ismeretes, hogy mindkét módszer azon 
a felismerésen alapszik, hogy a kolloidális alak 
ban megjelenö fém Pd, ill. fém Se bromáttal pil
lanatszerüen és kvantitatív oxidálható. Ezekre 8 

felismerésekre alapozva jelenik meg a szelénessav 
törnény kénsavas oldata, azonban niost már mint 
oxidatív reagens a Végh Antal által irányított 

disszertációs munkákban: a stöchiometrikus 
képződö kolloid szeléntől vörös színü ol

d;üot bromát rnéröo1dattal elszíntelenedésig titrál-
juk. Hangsúlyozni kell, hogy a szelénessav akkor 
vúlhc=ttott a kv;rntitatív analízisben felhasználható 
oxidáló miután Végh Antal és tanítványai 

felisrnerté:k a tömény szénsav, mint oldószer, ilyen 
értelemben szelektív hatását. Az nltaluk kialakí
tott eljárások egyszerüek, áttekinthetők, ponto
sak. A m~goldott feladatok, mint amilyen a több
értékü alkoholok, oxisavak, cukrok térfogatos 
rneghatározása, jelzik az eredményeket. 

másik, ugyancsak szellemes módszer során 
a mo1ibdenát a reagens; a molibdenát redukciója 
scJrán képzé5dő molibdénkék bromátos titrálása lc
hctós{0gct nyújtott egyebek között a v::ts(II)--tarta
lom érzókeny és szelektív meghatározására. A 
módszer nemcsak pontos, de hogy úgy mondjam, 
c•1cgáns is: a kék színű oldatot clszíntelenedésig 
kc11 titráln.i. 

A II. világháború, majd az ezt követő időszak 
nem múH e1 nyomtalanul a Szerves és Gyógysze
részi Kémiai Intézet felett sem. Az épület meg
rongálódott, a felszerelések zöme elpusztult. 1945-
ben, az akkor már 66 éves Széki Tibor profesz
szorra és vezetö munkatársaira, köztük dr. Vé9h 
Antalra várt az újjáépítés, az újraszervezés mun
kája. Ilyen előzmények után alakult meg 1949-
ben, Széki professzor nyugdíjba vonulásakor a 
Gyógyszerészi Kémiai Intézet. Az üi.tézet igen 
szerény ellátottságáról már a bevezetőben szól
tam. Talán nem tűnik cinikusnak, ha megkockáz
tatom, hogy ez is egyfajta öröklődő sajátság volt. 
Amint Than Károlynak rendkívüli energiával kel
lett végigvinni a küzdelmet az I. sz. Chemiai In
tézet felépítéséig, amint Széki Tibornak a háború 
:;újtotta Intézetet kellett újjáépítenie, Végh Antal
nak és kis számú csapatának csaknem a nulláról 
kellett indulnia. A helyzetet és az intézet megbí
zott vezetöjére váró feladatot jól érzékelteti, ha 
azt említjük, hogy ebben az időben a gyógyszeré
S/'.i kémia tárgyból csupán a Széki professzor ál
tnl 1944-ben megjelentetett, szervetlen vegyülete
ket tárgyaló tankönyv és néhány régebbi, becses, 
de az idő mll.lásával részben túlhaladottá vált 
ki)nyv áll rendelkezésre. A gyógyszerészi kémia 
tervezett 2. kötetének, a szerves résznek a kiadá
sára Széki Tibor nyugdíjba vonulása folytán már 
nem kerülhetett sor. 

A helyzetet bizonyos értelemben súlyosbította, 
hogy ez időben, Schulek professzor irányítása ,,, 

mellett, már javában folytak a Ph. Hg. V. szer- ,ti 
kesztési munkálatai. Végh Antal mint Schulek .,~ll 

j 
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professzor közvetlen munkatársa a szerkesztésben, 
részese volt tehát a folyamatnak, amely a magyar 
gyógyszerkönyvet, az akkor már elavult Ph. Hg. 
IV. képviselte jelentős elmaradottságból a korsze
rű, sőt élenjáró gyógyszerkönyvek közé emeli. Ez 
a megállapítás egyaránt vonatkozik a modern, sőt 
úttörő jellegű gyógyszervizsgálati módszerek be
vezetésére, a gyógyszerkönyvi gyógyszerkincs alap
vető átalakítására, a gyógyszerkutatás fejlődésé

nek megfelelően a már gyógyszerré érett nagy
számú szerves vegyület gyógyszerkönyvi felvéte
lére. Ilyen körülmények között sürgető, az egész 
magyar gyógyszerószr:!t további fejlődése szem
pontjából meghatározó feladat volt a gyógysze
részképzés olyan értelmű fejlesztése, hogy a ké
szülő V. Magyar Gyógyszerkönyv által támasztott 
gyógyszertechnológiai és gyógyszerellenőrzési kö
vetelményeknek megfeleljen. Nagy szerencse, 
hogy Végh prol'esszor számára nyilvánvaló volt, 
hogy ehhez a minőségi vá1 tozáshoz nem lesz ele
gendő az akkor néhány éves múltra visszatekin
tő 4 éves egyetemi képzés tartalmi korszerűsítése, 
hanem ugyanilyen, dc talán fontosabb fel
adat a zön1ében régi, 2 éves képzési rendszerben 
felnövekedett gyógyszerésztörnegek szakmai fel
fejlesztése, tehát a magyar gyógyszerész-tovább
képzési rendszer n'J.ielőbbi Amikor 
napjainkban nemzetközi viszonylatban is fejlett, 
bizonyos vonatkozásokban talán élenj{tró postgra
duárlis gyógyszerészképzési rendszcrröl beszélhe
tünk, a haszonélvezők kötelessége megállapítani, 
hogy az ehhez vezetö út akkor nyílt meg, amikor 
l!J51-ben megalakult az Egészsógügyi Dolgozók 
Szakszervezetén belül a Gyógyszerész Szakcsoport, 
amely a .szervezett gyógyszerésztovábbkl~pzés szak
mai irányító, mozgató erejévé, az intézményes 
gyógyszerész-továbbképzési rend:::v:er csira.Java 
vált. Ezt követően egymás után jöttek létre a 
szakcsoport megyei szervezetei. A gyógyszertári 
központok körül pezsgő szakmai-társadalmi élet 
alakult ki. 

A dolgok ilyetén fejlődésében meghatározó sze
repe volt dr. Végh Antalnak, akit ilyenformán a 
szervezett és intézményes magyar gyógyszerész
Lovábbképzés szellemi szülőatyjának tekinthetünk. 

Végh pr1ofesszor múlhatatlan érdemei közé tar
tozik, hogy mint a Gyógyszerészi Kémiai Intézet 
vezetője felismerte és vállalta a sürgető, egyete
men kívüli, az egész magyar gyógyszerészet fejlö
dését befolyásoló szakmapolitikai feladatokat. Így 
bölcs előrelátással 195'1-ben felismerte, hogy a 
Magyar Gyógyszerészeti Társaság a legeredmé
nyesebben a szakszervezet keretein belül, annak 
támogatását élvezve, folytathatja működését. Mint 
a szakcsoport főtitkára fogalmazta meg 1951-ben 
dr. Végh Antal a jelmondatnak beillő célkitűzést: 
a fő feladat a gyógyszerészek továbbképzését or
szágos méretben megszervezni! 14 év elteltével, a 
szakcsoport elnökeként ugyancsak dr. Végh Antal 
fogalmazt::i. meg a fejlesztós következő lépését. 
1964-ben a szakcsoport közgyűlésén tett elnöki ja
vaslatot arra, hogy a szakcsoport a gyógyszeré
szet szakágazatainak megfelelő szakosztályokban 
folytassa tudományos szervezö, mozgósító mun-

káját. E javaslat nyomán alakultak meg 1961-ben 
a szakcsoport szakosztályai, amelyek 1966-ban a 
szakcsoport jogutódjaként szerveződő Magyar 
Gyógyszerészeti Társaságban folytatták működé

süket. Hogy milyen eredménnyel, azt a jelen ün
nepség résztvevői is tanúsíthatják.. A szakosztá
lyok megalakulása óta eltelt közel két évtized bi
zcmyította, hogy ez a fejlesztés megsokszorozta a 
szakcsoport, ill. a társaság erejét, főÍeg azzal, hogy 
lehelővé tette a gyógyszerészet területén dolgozó 
legkiválóbb szakemberek együttmunkálkodását a 
közös cél, a magyar gyógyszerészet fejlesztése ér
dekébén. Ma már a társaság szakosztály;ú hazai 
és nemzetközi viszonylatban is ismert és elismert 
tudományos szervező-irányító egységekké fejlőd

tek. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, 
hogy most térjek vissza az 1949-es évhez, az ek
kor alakult Gyógyszerészi Kémiai Intézethez, ame·
lyen belül szintén alapvető szervező-fejlesztő fel
adatok várnak a megbízott vezetőre; e feladatok 
hasonlóak azokhoz, amelyeket röviden említettünk 
a továbbképzés kifejlesztése LerüleLén. A III. éves 
gyógyszerészhallgatók számára olyan gyógyszeré
szi kémiai ismereteket kellett biztosítani, amelyek 
birtokában képesek lesznek az elökészítés alatt ál
ló és végzésük idején már érvényben levő V. Ma
gyar Gyógyszerkönyv színvonalának, követelmé
nyeinek megfelelni, a továbbképzés folyamatába 
bekapcsolódni. Ehhez clsösorban a megfelelö gyógy-
szerészi kémiai tananyag kialakításúra volt szük-

Írásos segódlctet. csupán a már említett Szé
ki-féle szervetlen gyógyszerészi kérnia jelentett, de 
c':.r. i.s csupán a Ph. Hg. IV. szÍ~"'vonalát tükrözte. A 
következő idö.szak legfontosabb feladata tehát dr. 
Végh Antal tanszékvezetö egyetemi docc.~ns és kis 
számú munkatársa számára a jegyze1 írás lett. Az 
intézet és talán kijelenthetjük, hogy a magyar 
gyógyszerészet szempontjából is nagy .ielentöségű 
tény, hogy 1949-1956 között elkészült a gyógy
szerészi kémia jegyzetanyag; ez alapvetően még 
a szervetlen és szerves kémiai felosztást követte, 
illetve a szerves kémiai részen belül is a szerkezet
típuson nyugvó tárgyalást. E jegyzetek, amelyek 
hazánkban elsőízben foglalták össze -teljességében 
a gyógyszerészkémia anyagát, több célt is 
szolgáltak. Közvetlenül szakmai ismereteket vol
tak hivatottak nyújtani a gyógyszerészek gyógy
szerellenörző munkájához. Ugyanakkor alapozó 
kémiai ismereteket szolgáltattak a többi szaktárgy, 
a hatástan, technológia és a farmakognózia ered
ményes oktatásához. Ha a gyógyszerészi kémia 
anyagának volumenére gondolunk, kirajzolódik 
előttünk az a gigászi feladat, amelyet ezen anyag 
elsőízbeni kialakítása, rendezése, megalkotása je
lenthetett. 

A jegyzetek elkészítésének alapjául dr. Végh 
Antal előadásai szolgáltak. Ezen előadások tartal
mára a rendkívu)i gondosság és pontosság, elő

adásmódjára pedig Végh professzor közismert, 
messze átlagon felüli didaktikai érzéke, szabatos 
kifejezésmódja volt jellemző. 1949 és 1974 között 
a Gyógyszerészi Kémiai Intézetben kereken 3000 
gyógyszerész hallgatta ezeket az előadásokat. 
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Ugyanezen időszakban az intézetben 31 gyógysze
részdoktori disszertáció készült el Végh Antal irá
nyítása mellett. Időközben tovább növekedtek az 
intézet oktatási felp.datai. Dr. Végh Antal javas
latára a Gyógyszer.észi Kémiai Intézet feladatkö
rébe került az összetett gyógyszerek, a gyógy
szerformák hatóanyagtartalmának ellenőrzése. Ez
zel az összetett készítmények minőségellenőrző 

vizsgálatának kapcsolata az egyszerű gyógyszer
anyagok, a gyógyszervegyületek vizsgálatára vo
natkozó anyaggal lényegesen szorosabbá, didakti
kailag áttekinthetőbbé vált. E változtatás nyomán 
a gyógyszerészi kémia 1969-ben három féléves 
tárggyá vált és a gyógyszerészi kémia oktatás 
szervezeti keretei jelentősen közeledtek a nemzet
közi gyakorlathoz. Ugyanakkor egyneműbbé tisz
tult a gyógyszertechnológia c. kollégium anyaga. 
Csakhamar, Végh Antal irányításával külön jegy
zet jelent meg a többkomponensü gyógyszerek 
vizsgálatáról. 

Egyidőben a Gyógyszerészi Kémiai Intézet 
megalakulá:sával, majd az előbbiekben vázlatosan 
ismertetett fiejlesztési, tananyagkorszerűsítési erő

feszítésekkel, gyors ütemben fejlődik a magyar 
gyógyszerésZJet és a társadalmi igényeknek megf e
lelöen átalakult maga a gyógyszre1részi feladatkör 
is. Ez a folyamat világméretekben lényegében 
már a II. világháború előtt elkezdődött, majd a 
gyógyszerkutatás és az ipari gyógyszergyártás fej
lődésével gyorsuló ütemben folytatódott. A folya
mat legjellemzőbb vonása az új gyógyszerformák 
és a gyári készítményc:::!k számának gyors növeke
dése és térhódítása a terápiás gyakorlatban. Ezzel 
együtt változik a gyógyszerészi munka jellege. Je
lentősen növekszik a gyári kész gyógyszerek for
galma. Miközben új és új gyógyszerek jelernnek 
meg, viszonylag csökken, de volumenében je]entös 
marad a gyógyszertári receptúrában készülő gyógy
szerek mennyisége. E fejlődési folyamatot felmér
ve, Végh professzor 1961-ben így fogalmazta meg 
a gyógyszerész feladatkörét: 

„a) az orvosi vényre felírt gyógyszert elkészítse, 
az orvosi előíratokat inkompatibilitás szempontjá
ból f.elülbírálja és a vényírás során netán elköve
tett hibát biztosan f:elismerv,e, ennek káros követ
kezn1ényeit meg tudja akadályozni; 

b) a gyógyszertári gyógyszerkészítés elméleti 
ismeretét oly mértékben birtokolja, hogy az üze
mi méretű gyógyszerkészítésre továbbképezhető 

legyen; 

e) rendelkezik azzal a szemlélettel, mely a szak
tudást a lelkiismeretességg,el párosítva, biztosan és 
csak a gyógyítás érdekeit tartva szem előtt, el 
tudja dönteni, hogy valamely anyag, legyen az 
gyógyszeralapanyag, vagy kiszerelt gyógyszer, 
gyógyszerként felhasználható-e vagy sem; 

d) rendelkezik annyi farmakodinámiai ismeret
tel, hogy egyrészt a recept adatait egybevetve meg 
tudja állapítani, hogy véletlen nem történt-e va
lami elírás hatástani szempontból, másrészt pedig, 
hogy a gyógyszerkutatás újabb eredményeit állan
dóan figyelemmel kísérve biztos támaszává lehet 
az orvosnak, a gyógyszerelés problémáiban mind a 

gyógyszerformák, mind azok alkalmazási módját 
metően; 

e) végül rendelkezik azzal a szervezési és keres
kedelmi ismerettel, amely biztosítja, hogy a gyógy-; 
sz,ertásvezetés során a népgazdaság érdekei is ér
vényesüljenek." 

Úgy vélem, hogy a 6ryógyszerészi feladatkör 
ezen előremutató megfogalmazása ma is érvényes. 
Ahhoz, hogy az egyetemi oktatás e feladatkörhöz 
igazodjék, sürgősen szükséges volt továbbfejlesz
teni a gyógyszerészképzés tantervét. Ehhez nyúj
tott jó lehetőséget, hogy dr. Végh Antalt, évtize
dekig ellátott társasági, szakmapolitikai ntűködé
se után, 1962....!ben megválasztották és kinevezték 
a budapesti Gyógyszertudományi Kar dékánjává. 
E tisztséget 10 éven át viselte. Ez idő alatt, irá
nyításáva,l átfogó javaslatok születtek a Kar és a 
kari tanterv fiejlesztésére. Nem dr. Végh Antalon 
múlt, hogy e tervek épp úgy, mint sok korábbi 
előterjesztés, lett légyenek bár előremutató, az 
egész egész:ségügyi érdekeit figyelembe Vievő javas
latok, egy részükben csak tervek maradhattak A 
Kar dr. Végh Antal irányítása mellett dolgozta 
ki az Egészségügyi Minisztérium irányelvei alap
ján azt a tantervet, amely 1972-ben lépett életbe 
és amely csekély módosításokkal }elenleg is ér
vényes Mivel a Kar ismételt javaslatait az 5 éves 
képzés bevezetésére nem sikerült elfogadtatni, to
vábbá az órn:számot a Minisztérium irányelvei 
alapján általáno:san csökkenteni kellett, az új tan
terv bizonyos kompromirsszumokikal született. En
nok ellenére j 1elientős változásokat hozott a gyógy
s/Jerészképzésben, amelyek tükrözték a gyógysze-
11észet td sZieimhoni társadalmi igények változásait. 
Az J 972. évi tantrerv l1egfontosab1b voná~·»ai, a bio
lógi«li-orvosi l rúnyú kópzús erösítúse, az á1lamvizs
ga Plöt!i gy:ikorh11t fa11rn11~l1tív jellcgü kiü~rje·dé

se az ipari gyógyszercliíállítás területére, továbbá 
az ún. kötl"11eú)-válaiszhatú .<>zakhmtárgya k okta tá
sána:k bevezetése. Az utóbbi vonaitkozásrban n1eg
jegyzem, hogy ez,ekinek a választható, mindössze 
60 órás s,túcfíumoknak az oktatása a postgraduá
lis gyógyszerészképzés és az egyetemi képzés szo
ros 'kapcsolatát kívánta hangsúlyozni, előmozdíta
ni .. Nem érdekteien megjegyezni azt sem, hogy a 
szaikgyógyszerész-képzésről szóló miniszteri rende
let csak 1 évvel később j el1eniik meg és túlnyomó
részt a Kari tantervben szereplő kötelező-választ
ható tárgyaknak megfelelő ágazatokat jelöli meg 
a gyógyszerés2iet szakágazataiként. 

Ugyanezen ,idő alatt, tehát az 1960-as években 
a Gyógyszerészi Kémiai Intézetben tovább folyik 
a gyógyszerészi kémiai tananyag alakítása, össz
hangban a gyógyszerész<l:t és a gyógys7íerészi fel
adatkör vázolt fejlődésével. E munka eredménye
ként, 1972-bt..~n megjeleni'k Magyarországon az első 
t-eljes --- szervetlen és szerves részt tartalmazó ·
gyógyszerészi kémiai tankönyv, Ebben a fonto
sabb gyóf;;yszervegyületeket már hatástani csopor
tosításban találjuk. E tárgyaláson belül jelentős 
teret kap .a hatás és kémiai szerkezet összefüggé
seinek az ismertetése, szerepel a gyógyászati fel
használás és a gyógyszervegyületek hazai védett 
neve is. Mindez összhangban van a gyógyszerész 
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gvál tozott freladaitkörév.el, l1ehetőséget nyújt, 
~~y a gyógy~zerész va~ób~a~ ~ajáto~, kém~ai al~

nyugvo, orvos-b1r0logi:a1 tudast, muvelts1e~ 
szerezhessen. A tankönyv megjelenése és a 

kémiai kollégium ennek megfelelő 

alakítása, újabb jelentős lépésnek tekinthető ab
b n az irányban, ho~y a magyar gyógyszerészi ké
~ai oktatás minél 'hathaitósaibban tükrözze a tár-
ada1m.i szükségleteket, ugyankkor közelítse a ha-

s célú külföldi képzés szervezeti és tartalmi 
kereteit, színvonalát. 

Ami az egytemi tanszéki kutatást és az egyete
mi oktatók elé állítható köv.etielményeket illeti, 
álljanak itt azok a gondolatak, amelyeket dr. 
Végh Antal közel 25 évvel ezelőtt vázolt fel: „a 
gyógyszerészképzéssel foglalikozó egyetemi intéze
t+eknek, . . . be kell töliteniük a főiskolák hármas 
fel.adatát : 

a) elsősorban a kutatás célját kell szolgálniuk, az 
igazság, a valóság felismerésével, a tudás gyarapí
tásával és a módszerek fejlesztésével, 

:b) másodsorban szakt1erül:etünikön új kutaitógár
kell nevelniük, iskolát kell teremteni ük mód

szereik, ismeneteik átadásáv:al; 
e) és végül, 01kt,aitási feladatokat is lássanak el, 

vagyis el kell, hogy lássák a hiva1tásra való elő
képzés feladatát." 

Áz önállósult és újonnan szerveződött Gyógy
sZieriészi Kémiai Intézetben, ahol a most említett 
alapelvek figyelembevételével indult a munka, a 
felsz:erelé.<>ibeli alapv,ető hiányok pótlása mellett 
másik al1apviető feladatrnak adódott a kádemevelés, 

intézet vez1etögárdájának kialakítása, olyan ve
zietőasszisztensek nevelése, alkiik az intézetigazgató
niak megfelelő támogatást tudrnark nyúj:taini a be-
kerülö pályia!kezdő oktiatórk irányításá!ban, neve
lésében. Köz.tudomású, hogy ez a munka nem 
mutatós, eredményei pedirg csak ho:siszaibb idő

szak eltehével mutatkoznak. E nehézségeik ellené
re, a tanrany1aig alalkítá1s és utánpótlásnievelés fo[
adataival e:gyidejűlieg küszködve, a fiatal intézet 
már 2-~3 év elteltével tudülffiányos közlemény,ekert 
jel•entet meg. Kétségtel,en, hogy a felszereltség, 
a mfü;zerek hiánya alapvető befolyású volt mind 
a tematika, mind a metodika tekintetében. 1953-
bian a papírkrornatog,ráfia, majd fokozatosan a ré
tegkrornatográfia, spektrofotometria, papírelektro
forézis, a gázkromatográfia, az ionszelektív elekt
pódok1lrnl végzett potenciometria, infravörös spekt
roszkópía vonult be az intézeti kutatómódszerek 
k?zé. A tematikában, az adótt időszak gyógysze
reszeii feladatait szem előtt tartva dominált a 
gyógyszervizsgálati módszerek revíziój~, fejleszté
se. Az eredményeket nem csupán az 1953-1974 
között megjelent több mint 100 közlemény, az eb
b.en az időszakban elkészült 31 disszertáció is jel
zi. Számos módszer bekerült a VI. Magyar Gyógy
szerkönyvbe is. 

Számos, az intézetben kidolgozott, Végh profesz
szor által ihletett módszernél a winkleri ún. „raf

egyszerűség" érvényesült. Ennek érzékelte
hozom fel a következő példát. A vörös hi

gany(II)-szulfid oldása alapvető mind az azonossá
nlind a kvantitartív vizsgálat szempontjából. Is-

meretes, hogy ez az anyag a közön:séges oldósze
rekben oldhatatlan. Így a vörös higany(II)-iszul
fid bró:msósavban is csak igen nehezen, lassan o1-
dódiik; ha azornban előbb nátronlúgban szuszpen
dáljuk, aikkor adunk brómos vizet az elegyhez, 
majd az o1d:atot sósavval átsavanyítjuk, a képződő 
naszoensz bróm a higanyszulfidot könnyen és 
gyors'a:n feloldja. A Végh professzor ve2íetési idő
szaka során végzett kutatómunka eredményeinek 
felvázolása és értélke1ése is meghaladná ennek az 
előadásnak a kereteit. Csupán címszavakban soI'ol
va néhány megoldott kutatási fiel:aidatot: erre az 
időszakra esik a gyógyszemkönyvi, ma is érvény
ben levő színmértékoldat-rendiszer kidolgozás:a, 
számos tisztaságvizsgálati feladat, így a jodid, ar
zén, klorid és bromid, rodanid szennyezéskimuta
tás kémcsőreakcióval való megoldása, továbbá a 
kromatográfia felhasználása p..,aminobenzoesav 
szennyezés kimutatására helyi érzéstelenítőkben, a 
xantiniszármaz!ék1ok p:apírelie!ktroforetikus és kro
matográfiás sZiétválasztása, alkaloidok azonossá,gi 
és tisztaságvizsgália1ti kimutatiá:sának, később kvan,... 
titatív megihatározási lehetőségeinek sokoldalú 
vizsgálata, szervesen kötött halogén gyógyszer
könyvi megihatározási módszerének Devíziója és 
kidolgozáS1a, hogy csak néhányat említsek a vizs
gált, illetrv:e megoldott gyógyszerminőség vizsgálati 
f1eladatolk közül. 

Igen tisztelt Végh profosszor Úr, 
tisztelt Ünneplő Közönség! 

Az elmúlt percekben röviden és korántsem tö
re1k1edve a t1eljes1ségrie, a magyar gyógyszeDészet kü
löniböző területei11Jek fejlődésén ker;es~tül igyekez
tem vázolni azt a sokoldalú munkássá1got, amelyet 
Végh professzor úr végzett. Igyekezitem érzéikelteL 
ni az örö1fosiéget, amely,et az I. sz. Chemiai InrtéZJet 
munkatárnaiként áitvett és igyekeztem f1elvázolni 
a tev.ékenysiéget, amellyel ezt az örökséget meg
őrizv:e, gazdagítva tová:blbadta a magyar gyógysze
részetnek, el1sősorhan pedig a Gyógys:zJerész Kémiai 
Initézetneik. 

Mi, a Gyógyszerészi Kémiai Inté:net j1eleµlegi 
munkatárnai bü:szkiéik vagyunJk erre az örökségre: 
legfőbb feladaturuknak tantjuk megőrizni és ha le
het, tov:álbib gyampítani. Büszkék v:agyunik arra, 
hogy Végh professzor s:zJemélyében 25 éven át olyan 
vezetője volt az intézetünknek, aki Than, Lengyel, 
Winkler, Széki után a magyar gyógyszeriés2let fej
lesztésében és a gyógy.szeriészi kémia,i tudomány 
és oMatás f:ejlesztésében igen jelentős, marada1n
dó érdemeket szerzett. Nem kevlésbé jelentős, hogy 
Végh profesrszor úr olyan vezetője volt intézetünk
nek, akinek vezetési stílusa nyomán és alapján az 
intézeti demokrácia az adott korsziakot megelőzive 
fejlödhetett és az így kialakult igen jó munkahe
lyi légkör továibbi fejlődés alaipjául szolgálhatott. 

Tisztelt Végh professzor úr! Engedje meg, 
hogy a Gyógyszerészi Kémiai Intézet kollektívája 
és a magam nevében is szeretettel köszöntsem 
születésnapja alkalmából. Engedje meg, hogy a 
tanítványok és a munkatársak köszönetét fejez
zem ki azért a munkásságért, amit intézetünk fej
lesztésében és a mi szakmai nevelésünkben végzett. 
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Előadásom vegere érve, engedje meg Professzor 
úr, hogy ez alkalommal átnyújtsam Önnek az Ac
ta Phar,maceutica Hung:arica októberi számát, 
amelyben a lap szerlkesztőbizottságá:nak előzékeny
ség e folytán, kizárólag intézetünk közleményei je
lenhettek meg. Ezeket a közleményeket a tanítvá
nyok tisztelete és szeretete jeléül Önnek aj ánlot
tuk. Ezziel kívántuk kifej<ezni meggyőződésünket, 

mi:sz,erint az~ intézet jelenlegi eredményeit az Ön 
intézetalapító fáradozása tette lehetővé. Kíván
juk, hogy még hosszú ideig munkálkodhassék kö
rünkben jó egészségben. 

,n. e a e: Co3iJarwe HHcmuinyma <Pap.Maq,eemuizernoii 
XUMUU 

1fanaraeTC5I cos,n,amre HttcnnyTa <DapMa~eBTH4ecKoh 
Xmvurn 1-ro ceHT5I6p7I 1949 ro,n,a, npHBO,Il,HTC5I HHqrnpM.a
q1151 0 pa6oTe H pa3BHTHH 110C.Jle,U:HerO BpeMeHH. TI03,Il,
paBJJ5IeT npoqieccopa A1-na11a Ber, KOTOph!H B TC4eHHC 
25 .neT pyKoBop;irn I1HcT11TyToM., H cerorurn B 80-.JICTHeM. 
BO:lpaCTc noJ\rnraeT paówre VlHcnnyTa. 

Gy. Szász: The development o.f the Institut for 
Pharmaceutical Chemistry 

ln that paper we are informed about the founda
tion of the Institut for PharmaceuticaJ Chemistry of 

the Semmehveis Medical University at the lst Sep
ternber 1949. 

The activities and development of the Institute 
have been reviewed up to the present Honour is 
expressed to Pro{ Dr. Antal Végh, having been di
rector of the institute far 25 years. and ·at an age of 
eighty, he is stiU using his expertise far the benefits 
of the prof ess ion. 

György Szász: Die Entstehung des Institllts .für 
Pharmazeutische Chemie 

Der Vortragende berichtet über die Entstehung des 
Instituts (1. September 1949 .. ), die Arbeit der vergan
genen Periode und seine Entwicklung. Schliesslich 
begrüsst er Herrn Professor Antal Végh, der 25 Jahre 
lang Leiter des Instituts war, und auch jetzt, mit sei
nen 80 Jahren noch aktív die Tatigkeit jenes hilft. 

1< Resumo en Esperanto: 

Gy. Szász : La elformigon de la Farmaciista Ke
mia Instituto 

La preleganto konigas la elformigon de la Farrna
ciista Kemia Instituto la 1-an de septemro en la ja
ro 1949, li donas informcm pri la eV:o:luo 1kaj laboro 
de la pasinta periodo. Li salutas profesoron · D-ron 
Antal Végh, kiu esüs gvidanto de la Instituto dum 25 
jaroj, kaj kiu ankau nun - en sia BO-jara ago - hel
pas la laboron de la Intituto. 

(Semmelweis Orvos'tudományi. Egyetem, Gyógyszerészi Kémiai Intézet, Budapest;, Hf5gyes Endre n. 9. 
1092) 

É 1rkezett: 1984. I. 19. 

-----------------------

MEKKORA AZ EMBER VESZETTSJ~G
KOCKAZATA? 

'Th. R.: ÖAZ 38, (5), 94 (1984). 
Ha a veszettségnek emberre nézve fennálló veszé

lyességéről van szó. akkor a bírálók - akiket in
kább mindent jobban tudóknak, vagy notórius két
kedőlmek nevezhetnénk - felvetik a kérdést: való
.iában hány embert érint a téma. Először is_ meg kell 
ismételnünk az alaptételt: nem minden veszettség
től fertőzött ember betegszik meg, de minden meg
betegedettnek meg kell halnia. Hogy nem minden 
f'ertőzött ember betegszik meg, annak oka az i.Uető 
inmunitása a veszettség vírusával szemben. De ezen 
védettséo mindaddig rejtve van, amíg az illetőnél 
egy f ertŐzés nyomán nem áll be a halálos végű be
tegség. De miért vállaljuk az ismeretlennek ezt a 
kockázatát magunkrn? Folyamodjunk inkább a legki
sebb gyanú esetén is az életet mentő oltáshoz. Ezen 
lehetőségnek köszönhető, hogy a művelt országokban 
oly rendkívül ritka az emberi veszettség okozta ha
lálozás. Ezen oltásoknak és az állandó felvilágo.sítá
soknak köszönhetjük, hogy jelenleg Európában nün
den 1000 veszett állatra csak 0,3 emberi halálozás 
esik.. A fertőzések 800/o-a vadon élő állatoktól ered. 
Az egyre jobban terjedő védőoltás (főleg kutyák és 
macskák esetében) csökkenti Európaszerte a megbe
tegedések számát. Hasonló a helyzet Észak-Ameriká
ban, de egészen mást látunk a harmadik világ álla
maiban. Latin-Amerikában 1000 veszett állatra 11 
emberi megbetegedés jut, Azsiában 38 és sőt Afriká
ban 83 ! A betegséget ·az esetek mintegy 90°, 0-ában 
kutyák viszik át az emberre (64). 

R. B. 

LOMTITKDAN TENYÉSZTETT GYOGYNÖVÉNYEK 

Barteles: Ph. Ztg. 128 (4), 181 (1H84). 

Az NSZK-beli Würzburg egyetemének Botanikai és 
Gyógyszerbiológiai Intézetétől származik az alapötlet: 
szövetkultúrák létrehozása olyain növényi se.itekből. 
amelyeket az anyanövényből leválasztottak. Ezzel kap
csolatban jelentős az a kísérletileg bizonyított tétel, 
hogy valamely leválasztott. izolált sejtből származzék 
az, bár a növénynek levele, szára, vagy gyökere részei
ből, folyamatos osztódás útján ismét kifejleszthető a 
teljes anyanövény. Vagyis a növény minden egyes 
sejtjében - legyenek azok bármennyire differenciál
tak funkciójuk tekintetében - jelen vannak az ösz
szes öröklődési adottságok és azok ki is fejleszthetök. 
A Würzburg-i intézetben növényi szövet- és sejtkul
túrákat sikeresen használtak fel haszon- és dísznövé
nyek kifejlesztésére. A kutatók célja a jelenség hasz
nosítása révén olyan gyógyászatilag fontos gyógyszer
alapanyagok nyerése, amelyeket szintétikus úton ne1:n 
lehet előállítani. illetőleg az ilyen előállítás rendlu
vül költséges. A kísérletek jelentőségét mi sem bizo
nyítja jobban mint az, hogy a ma alkalmazásban 
levő gyógyanyagoknak több mint 40%-a növényi ere
detű. A hashajtószerek esetében ez az arány 90° o-o~ 
tesz ki.. Lényeges körülmény, hogy ezek a növényi 
szövetkultúrák földrajzi helyzettől, évsz::tlüól és idő
járástól függetlenül folyamatosan üzemben tarthat~l<: 
Továbbfejlesztésükkel a harmadik világ élelmezesI 
gondjai is enyhíthetők lesznek (74). 

R. B. 


