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igen magas szinten művelt tudományos kedvtelé
sének, a kohászat története kutatásának hódol 
Nemcsak a X. század kohászatának feltárásában 
„!kotott maradandót, hanem a XVIII-XIX. szá
zad kohászati ü-zen1eiJiek tö1ténetí1ásával is, aini
hez igen gondos irattári kutatásokat is végzett. Ása
tásainak eredn1én31eiről társsze1zőkkel írt inunkáját 
"nemzetközi kohászattörténelembenis egyedülálló
ri&kminősítették Vastagh Gábor tehát a technikatör
~énészek között is rangos helyet vívott ki magának 

Az elhangzottak nyomán nyilván Önök is egy
öntetűen osztják azt a véleményt, hogy helyesen 
járt el a G:yógysze1-analitikai Szakosztály, a1nikor 
Vastagh Gábort jelölte az újonnan alapított 
„Schulek Ele1né1" -c1niékéren1 első kitüntetettjé
nek, és n1egé1 tilc örö1nö111et, ainellyel ezt 111ost 
ünnepélyesen átnyújton1 

Tisztelettel ké1e1n Vastagh taná1 urat, szíves
kedjék az emlékérmet átvenni 

VÉGH ANTAL PROFESSZOR 70 ÉVES 

Tis;ctelettel és hálás szeretettel köszöntjük 70 születés
napja alkalrnából dr Végh Antal egyeterni tanárt, 
lapunk alapítóját, 15 éven át volt f6szer keszt(fjét, akit 
szer keszt(f bizottságunk tagjaként rna is a rnagunlc 
patrónusának tekintünk. 

* 
Még 1956-ot írtunk, s alig jutottunk túl az októ

ber - novemberi zűrzavaros heteken, an1ikor \T égh 
prnfesszor tisztán látva a magyar gyógyszerészet, a 
magyar gyógyszerészek előtt álló új célokat, kor
szerű feladatokat, az „A Gyógyszerész" szaklap 
munkában elfáradt volt szerkesztőjének, Székely 
Jenőnek a nyugdíjba vonulását J<:övetően új szaklap 
megindítását kezdeményezte. Atlátva a gyógysze
részet korszerű fejlődésének egyrészt orvosi-bioló· 
giai, 1násrészt ipari-1nűszaki irányba 111utató útjait, 
a „Gyógyszerészet" cín1en megindítandó új szaklap 
feladatául „a gyógyszerész-továbbképzés követke
zetes szolgálatát, a gyógyszerészi kar kornzerű szak
mai tájékoztatását" jelölte meg. 

Az Orvos-Egészségügyi Szakszer vezet Gyógysze·· 
rész Szakcsoportjának vezetősége 1957 január 30-án 

tartott értekezletén a kezdeményezést magáévá 
tette, egyben az új lap szerkesztő bizottságának 
megalakítására és főszerkesztői teendőinek ellátá
sára Végh prnfesszort felkérte. 

„Az a11yagok szakszerű is111eretének fügalo1nköre 
napról napra rohamosan gyarapszik A gyógyszer
anyagokra ez kiváltképp vonatkozik, mert a velük 
kapcsolatos ismeretek egyszerre két területen is b6· 
vülnek az élettelen anyag sajátságainak ismere
t-évcl, és az élő szervezetek inélyreható megis1neré
sében. A két ismeretkör határ területeiből új is
meretkör alakult ki, amelynek központjába az a 
l~ölcsönhatás került, an1ely az élettelen anyag : a 
g:yógyszer, és az élő szervezet: a beteg köZött fenn
áll. " 

A fentebbi kiragadott bekezdés részlete annak a 
p1ogram11ak, an1elyet a „Gyógyszerészet" első év
folyamának első számában az újonnan megalakult 
szerkesztő bizottság a lap jóváhagyott célkitűzése
ként közzé tett. Az évek során Végh professzor 
szerkesztő bizottsági elnöki és főszerkesztői műkö
dése alatt a terjedelem 24 oldah61 40-re növeke· 
dett, és olyan i1épes és aktív szerzői-1nunkatársi 
gárda alakult ki, amilyet annak idején csak ő látott 
lehetségesnek 
Következőkben rövidre fogva ismertetjük Végh 

Antal prnfesszor hiva.tásbeli pályafutását a Buda· 
pesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem Taná
csának a \Vinkler Lajos Emlékéremát adásakor köz
readott m.éltatása alapján. 

Dr. Végh Antal 1903-ban született Egyetemi 
szolgálatát 1929 októberében kezdte a Budapesti 
Tudományegyetem Bölcsészeti Karának I Kémiai 
Intézetében mint Winkler Lajos professzm asszisz
tense„ Az orvosi karra az 1949 szepte1nberéb_en meg
alapított Gyógyszerészi Kémiai Intézet tanszék, 
vezető docenseként keiült át, ésaz Orvostudományi 
Egyetemen 1956 februárjában nyert egyetemi ta
nári kinevezést Közel 10 éven át volt a Gyógyszé: 
résztudományi. Kar dékánja. 

Az mvosi kana átkerülve fokozatosan szakítótt 
a gyógyszerészi kémia egyoldalúan analitikus 
szemléletű oktatásával: az elméleti oktatást mind
inkább a hatástani vonatkozások irányába terelte, 
hogy ezzel a hallgatóságnak minél szélesebb alapot 
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nyújtson gyógysze1hatástani stúdiurnaik szán1ára. 
Ez irányú törekvését bemutató tankönyv ( Szá.sz 
és Takács társszerzőkkel) ez év folyamán jelent 
meg. 

A magyar__gyógyszerkönyvekkel még Winkler 
Lajos professzor mellett került kapcsolatba. 1930 · 
tói kezdve részt vett a IV Gyógyszerkönyv szer -
kesztési munkáiban, 1948-tól Schulek Elemér pro
fesszor közvetlen Jnunkatá1sa az V. kiadás szer
kesztő bizottságában, és végül helyettese a VI 
kiadás előkészítésekor Schulek Elernér halála után 
{1964) Végh professzm vezette a félbeszakadt mun
ka befejezését.. Ilyen irányú vezető tevékenysége a 
VI Gyógyszerkönyv megjelenése után is változat
lanul fennáll abban a formában, hogy az MTA-EüM 
Gyógyszerészeti és Gyógyszerkönyvi Bizottságá
nak elnöke és vezeti a kiegészítő kötet előkészítő 
munkálatait is A Minisztériu111 n1eg bízott főszak·· 
értőjeként vesz részt a KGST-vonalon folyó gyógy
szerminőségi standardizálási n1unkálatokban 
(Compendium Medicamentomm). A WHO részéről 
is felkért gyógyszerkönyvi szakértő 

Végh professzor a kémiai tudományok kandi
dátusa {1952). Tagja volt az .MTA Kémiai Osztálya 
Gyógyszerészeti Főbizottságának; most az Osztály 
Analitikai Bizottságának tagja és a Gyógyszer
analitikai Munkabizottság volt elnöke A Ma-· 
gyar Gyógysze1észeti Társaság Gyógyszertörténeti 
Szakosztályának is elnöke Tagja az Országos 
Gyógyszerészeti Intézet, vala1nint a Se1n111elweis 
01 vostö1 téneti Múzeum tudományos bizottságá
nak 

A felszabadulás után, 194 7-bcn a llfagyai Gyógy
szerésztudományi_ Társaság főtitjrára és két lap
jának (MGYT Ertesítője, Acta Pharmaceutica 
Hungarica) felel6s szerkesztője Később a szak
szervezeten belül megalakult Gyógyszerész Szak
csoport főtitkára, majd elnöke, ill. a MOTESZ 
megalakulása után 1968-ig a Magyar Gyógysz01é
szeti Társaság elnöke Szakmapolitikai működését 
elsősorban a gyógyszerész-továbbképzés szolgála-

FELÜLETI FESZÜLTSÉG HATÁSA 
NEDVES POROK SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGÁRA 

Eaves, T., Jones, 1' M Pharm Acta. Helv. 47, 537 
(1972) 

Kísérleteikhez kalcir1mfoszfátot (porózus, tapadó), 
üvegport (nem por'Ózus, nan1 tapadó) és nátriu1nklo1idot 
(nem po1·ózus, tapadó) használtak. Ezeket vízzel, tömény 1',TaCl-oldattal, 5 %-os Tween-80-nal és 5, 75 %-os al
kohollal nedvesített.ék és nézték a szakítószilárdságot. 
Není porózus anyag esetén a folyadékmennyjség növelésével tömörülés keletkezik, arnikor megnő a szakító
szilárdság. Ez állandó marad vagy csökken a száraz 
po1· eredeti szakítószjjárdságától függően. A folyadék 
felületi feszültségének csökkenésével ugyancsak csökken a szakítószilárdság a függőleges kötőerők gyengülése 
miatt. Nem tapadó anyagok1a elméletileg megállapít
ható a hatás, de a tapadókéra nem, minthog) ez kompliká.lódik az interpa1 tikuláris erők természete miatt 
Porózus és tapadó anyag szakítószilárdsága független 
a folyadék mennyiségétől és felületi feszültségétől En
nek az az oka, hogy a folyadék -a.z intrapartikuláris pórusokban helyezkedjk el, ahol nem tudja befol,yásolni az 
juterpartikuláris erőket (16) 

Dr Szepesy Angéla 

tába állította, nilnd szen1él:yes szervezéssel. n11nd 
eli5adások tartásával. Megszervezte a gyógyszeiész
szakfelügjTelői képzest, melynek n1a is 'vizsgabizott
sági elnöke )JG:y-6gysze1ész-to\'ábbképzés" cúnen 
btösúra.sorozatot szerkesztett, s ebben 1nint szexz5 
is részt vett A folszabadulás után megindult „A 
gyóg:yszerész" cín1ű lap szerkesztő bizottságának 
tagja, majd 195i-től 1972-ig (lemondásáig) a 
,,Gyógyszerészet''_szak:lap füszerkesztője; jelenléu is 
sze1keszt6 bizottsági tagja úg:yszinté11 az „A~ta 
Pharn1aceutica Hungarica" tudon1án:yos szaklap
nak: is. A szakszervezeti 1nozgalon1n1al való ehné~ 
lyült kapcsolatá-t-mut-atja, hogy 1958 óta az On os
Egészségügyi Dolgozók Szaksze1v-ezetének elnök
ségi tagja, ill 1968 óta alelnöke 

Végh profosszo1 az elsők között kapta meg a 
szakszervezeti Weil Emil-plakettet, a szakszm„ 
vezeti n1unkáért SZOT·-a1anyjelvényt, az a1any 
törzsgárda jelvényt; nép11evelő n1unkáért n1űve
lődésügyi miniszteri dicsé1etet. „Kiváló Gyógy
szerész", a Magyar G-yógyszerészeti_ Társaságna,k 
és a Német Demolnatikus Koztársaság Gyógysze· 
részeti TáTsaságának tiszteletbeli tagja. Ő az első 
kitüntetett a l\Iagyar Gyógyszerésze~i .Tá1saság 
Kazay Endre-plakettjével és Than K~roly-emlélF 
plakettjével A ,,Szocialista l\iunkáért Ei'dcn1éte1n'' 
és a „l\1-11nkaérde1111endH birtokosa 

A .Magyar Gyógyszeré-szeli társaság, laJ~jának '" 
„Gyógyszerészet" -nek ha1iá~jain kö szönf.i V égli pro
fesszort. és Jcf..várija, hogy 1nég hosszú éveken át jó 
egészségben és töretlenül rnunkálkodjék a gyógyí:ize
ré.sz érdekéberi 

Mi, a „Gyó(Jysze1 é8zet" j'elenleqi szer kesztő.Z., ah:i.!c 
mind Végh 1Jrofesszor tanítványai voltunk, é.s ebben a 
1ninőségilnlcberi is követői, é~ egyben, a nragyar gyógy
szerészet 1nűvelői2iek szószólói is vagyunk, v-égh An
tal professzm Uinak, mindnyájunk kedi,es Tóni 
bátyjának tovább; a is e1őt, egészséget és szeretett hiva
tásának 1nűvelésében niéq sok ö1örnet és sikert kivá-
1vunk · 

EMULZIÓK 
Seille1, JJ!l, 1nts Pha1m Acta Hv1v 47, 516 (1972) 

20 o/o fülyékony pa1affint és i·5 % ,,izet ta1taltnazó 
e1nulziót készítettf!]{ különbi:iző HLR (6, 7, 8, 8, 5, 9, 9, 
5, 10, 10, 5, 11 és 12) é1ték1í cn1ulgensko\e1ékkel l\li__;g·· vizsgálták, hog-y az en1ulgcnsek 11ozzáadása, a. hő1né1sék 
Iet, a fázisok ó8szckisvo1·ésc, a készülékek és a lehűt,és 
inisnnyiro befol;yásolják az e1nnlzió stabjlitását Ez utób
bi cent1ifngálással, vü;;zkozitás·· és részecsk8n1é1et-n1cg
határozássa.l ellenő1 izték I,egmegfelelőbbnek azt az emulziót találták, an1ol:ynekkészítéseko1 a;>; en1ulg8nst a. 
megfelelő fázisban oldották, n1indkét fá.zist 70°-ia. fel
melegítették és a vizes fázist elegyítették a,,; olajosho:t: A kritikus HLB-é1ték 8,5, a iészecskék n1é1ete l µ1n 
alatt volt. 60° feletti hőn1érséklet. nem befolyásolja. a k1itikus HLB-t. Ha azonban a készítést alacsonyabb hő
fokon végezték (30°, 40°, 45°, 50°) a. kritikus HLB 9,5--re 
változott, a részecskék na.g;ysága és a viszkozitás is n1f1g·· 
nőtt. A fázisok összekeverésének so1rendje nincs hatás·· 
sal a stabilitásra„ Különböző készülékek (ho1nogcnizá· tor, ultrahang, kolloid malon1) a kritikus 1TLB-nél nen1 
befülyásoljűk a stabilitást A hűtés gyo1sasága nincs 
szá.1notte\,Ő hatással a stabilitásra, de füntos, hogy az 
egész lehűlési időszak alatt ke\ erni kell a készítn1ényt 
(21) D1 S.--:epcsy .Angéla 


