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Végh Antal in·ofesszor 85 éves 

r1.~.JI ayyar (i yóyys:;eré8:;eti ,.1\l.rsa!:iÚ[/ elnöksége, a Li11ór1y::;zeré8;:ct .szcrkesztőiI: és ol
vasói necéócn ti8ztelettel lcö8:~öntö111 a 85 éves dr. l:égh .i1ntal cgyeteuri- tanárt, la-
11nnk n1evl-n.dítóját és sol.:úig főszer!.:csztő}ét 1 a felszaba(lulás utáni Gyógyszerészeri 
:11úr.':Ja„:iÚ[Ju.nk ala11.Jainak lerakójdt, nuijd ·volt elnökéli a !3cnunel1ceis Orvosludo
ntúnyi Hyyetcn1. (/·,1Jógyszeré8ztudoniúnyi J(aráua.!o:: ·volt dCl.:án:ját, a. Gyógy::;zerész·i 
l{éuiiai 1 idézet el8ő ·igazgató.fel!, (J.l/Ó[!!J8Zerész generációk tanítón1esterét, I;ro.f esszorát. 

rl\uiítvúnvai. kortársai, rnunkatúrsai és barátai 
jól ismerik. Végh Antal professzor élet.útját, a 
gyógysz:erésztudo111úuyi kar fejlesztésében kifej
tett érden1cit; törekvéseit a rnagyar gyógyszeréBz 
társacla1cnn összefogásáért tett úttörő szervezési, 
tudon1únyos é.s szai2/3zervezeti 111unkássúgát; a rna
gyar gyógyszerkönyvek továbbfejlesztése során 
kifejtett irányító tevékenységét . . l\z ötévenkénti 
jubiláló évfordulók írásai részletckbe1nenűen szárn
baveszik az egy év híján félév8zázados egycte1ni é;; 
közéleti pályafutását. Ha úrnyaltabban kí,-únjuk 
látni rnúltunkat, 17 ér;h ..tinta! professzor készséggel 
:;egítségünkrc va1L fg,y volt 6z két évvel ezelőtt;, a 
71luu1. J(ároly ta11ítvúny 1Ek!.:cri J„á.';,:hí c:cntc11úriu-
11ui.n, és inast a szintén 11han tanít;;ü11..,-, lVinkler 
Lajo8 születésének 125. évfordulóján~ Színes elő
adásai révén gazdagodott e111ine11;:; nngyjainkról 
alkotott képi.luk. De cndíthetc1n a tuost n1cµjclc11t 
l)h. Ilg. -'FII., a ,.Scptin1a~' Ü:itÍu:rtet.ésénck b-c,·c·ze
tűjében, az ohnúlt 50 év legfontosabb csc1né11ycit. 
1'eliclézf> t-<1 nnlsá::;o:~ írását is. 1\ rnúlt 1nindiQ: sziiléije 
a. jelennek, és ;;z úL kor~zcrü g:y6gyszcrk0nyvünk 
og:rúttal 111ár a jelent és a jöYŐt; is jelenti, cbhen 
eléYi.ilhetet..\en érde1n a klasszikusok 111ért.éktartú-

sát folytonosító Végh Antal professzoré, aki a szer
kesztőbizottság 111unkáját elnökként koordinálta. 

fl égh .. :intal professzornak volt és Yan 111indig 
inondanivalója a rnának és az ut{tna követ.kezők
nck is. Erről tanúskodik tavaly 1\187 októberében 
az egyeten1i ünnepség kcrctébŰn, a g}·én11.ínt dísz
oklevclénck útvét.clekor Inondott heszétléb61 ki-
01nc1t és itt idézett rész is: 

„ ... 111i, gyérnú11t diplo1nások, g:i1nnázinnlÍ f.anul
nuínyainka1; Inég nz els6 világháború elején, lfercnc 
.Józ:::cf korában kezdtük... \tala1ncnn3ricn bele
kerültünk a két világháború viharaiba, f-:iükan kö
zülünk át.élt.ék a1111a!~ 1néu on1herirtóhb horzalinait 
is, do rni a f-:iül'.S különös '"koµyt;ltjeiként- itt. állunk 
n1ost ... 1nint az c1111ült két-. s6t húro1n e1nberöltú 
ra.nu1. . . l(orosztúlyunk ne1n('sak a politikai, a 
túrsacla\ini, a nlindennapi élct11e11 vég:be1ncnt világ
történeti id()k é.:; '/{tltoziísok tanúi. hanc111 közvet
len tapasztalta és érzékeli azt a soha nern képzelt. 
vúltozú~t. ;-unit a tor111észettudonuínyok kápráza
tos fej16dése niind a gyúµyítás, 1nind a gyógyszere
lés uyakorlatáhan h(iznfit. 1\Iindez szárnyat adott 
ncJt~(~sak a gyógyító 111olekulák n1egter;,;ezésének, 
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hanen1 azok hatásos gyógyszerré feldolgozásának, 
vagyis hogy azok n1í1yen, a gyógyítás sze111pontjá~ 
ból legkedvezőbb gyógyszeralakban legyenek be~ 
juttathatók a szervezetbe ... l\Ii a több generációt 
átélő élettapasztalattal rendelkező ezüstös fojű 
öreg diákok. rnindezek.nek. lelkünl;: rnélyéből örven
dünk, de méginkább örvendünk annak, hogy nap
jainl;:ban egyre konkrétabban fogalrnazódik n1eg a 
prevenció szükségszerlísége. J\ía rná.r az a jeh.non
dat, nllszerint 11 legfőbb érték az en1ber", oda fejlő
dött, hogy legfőbb érték az „egészséges" ernber. 
'\1ag~yis nen1csak az egészség hc1:y'-re{dlítása, hanen1 
a betegség n1egc1őzésc is éppen olyan fontos. Ezzel 
azonban nünd nz orvosi, rnind pedig a gyógyszeré
szi hivnttis új feiadatkörrcl, az egészségügyi felvi-
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13aiuna11n ])„ Ch. l 1'ricdrich é8 11 . ./. ,'-'cirlfoni: Die .11hnr
nH1zic .J.1, (11), &Oű-810, (l\JSü). 

,Jelenleg u gyógyszcrkészíttnénynk kutntií~a ! t·rült:i.0o 
ruúg netn is1ncrct.esck teljes inörtúkben aznk n ;(',ryéo~·
szertíségck, an1olyek a!upjún bntúrozoi t l1nt-üssr1ecifihus 
gy·ógyszert. fcjlcszt-l1ctnck ki. A gyógyszerk11tat.1íshan 
ru1g,ynn lúu.vcges tipik11s 1node!lb t.a!úlni, kifejlt:szt.eni, 
111el.Y ruegfelcl n „r;zcrkezeí; és hntiis" problúinnl;;:i.ininek. 
Az úl(i és élettelen tcrinészetn:, \'nlai1iint. nz 1illnt·i é::; 
ctnbcri szervezetre \·0111ü.knzó rnt'i [i. iXn·l i)nf'i i f elisi 1 tt::résf:i, 
nkoznti, ttiliküclési, szerkezeti ti)r\·é11vszer(i iisszefii~giJ
sei ll !!YÓ!!VSZl~rek fclfcdezést.ibcn fnknzi.1tnsan 0rv~·nyr~-;-Ül
nek. ~_;\ SZerzők rö\·id üt;fogó i:r.vógyszertürlénr•t.i ieinlsL 
adtak uz ók(lrLól Hnpjninkig: :\ g_rúgy~:zr·rkónt- alkn\inn
zot.t nnyagok t.iszt.nstigúról, inintíségér\il, lini.fistu11i cso
portosiL1.ísukrúl, lint.úsnic<.:1111 nizr11t1sokníl, ni ];nlninzü~i 
rnódjnkról, \"Hlnrnint nz f'g,Vl'S gyögyszerforrnük kiulnku
lásúról. A lcgjclontiiseblJ sznkirndnlrni hivnt-1:.:ozúsok lJt>
építósóvel rövid összefoglalót kapunk n i.:_vógyszcn:·sz
töri.ónc:J·.böl. ~\ g_y6gy:-zcrkészit-111ények íörténel11ii szere
pének LJtn<'retC' ijszLün:;:~) 0s gondolatl'l•rV~t'.l.(1 11ai:Ú~"SO! 
\"Hl\ H gyógysz(~rk11t:utilsn1 (~7f. 
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lágosítással bővül. Éppen ezért. az egészség n1eg
úván társadalJni progran1jához 111i öregek is szívvel
lélekkel c8atlakozunk, és azt, fouvó erőinkhez ké
pest tárnogatnuk ... Fiilüukben ._~song inég a régi 
diákdal. a ,.Ciaudea111us igitur'' n1élabüs dallarna. 
Elgond~lko~lva a da1 szöv'Cgén„ ... Gaucleamus igi
tur juvenes clun1 su1nus, tehút örvendjünk, rníg 
ifjak vagyunk, inert post jucuncla1n juventuten1, a 
fiatalság kclle1nessége utún, nos habebit hu1nus, a 
földé leszünk ... " 

A jubiláló Végh Antal p1•ofosszo1' úrnak tisztelet
tel és szeretettel kivúnunk életének ezen jelentős 
évfor(lulóján erőt. jó egészséget. további töretlen 
jó kcclél.yt, örötnet hivatúsa további 111ííveléséhez 
és a 111agánélethc11 egyaránt. 
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J-.-auf11u111 J). íí". 0s 1nis<1i: Urit-. :;\fc1!. :r .. ~[J.f, !:lJ;)-!:1lfl 
( 1987) 

S(lk nlyun do!uín_yzú, n!.;i cigitrPi:hizik, \"Ült. tit. szi\"H!Tll 
\·ag.v pipürn nl1h<'~[ a iueggondolrisbót, hogy ezzel óvjn HZ 
t·u;é:;zségCL. :\z US.-\-l_1nn viz:;g-últük ennek erednHJn\·óL 
0'72 szí~·infar\d.ttst- szc·n\·cdPt.lt~ ft'.·rfit ús g;i.J. cg,\·éh ol~J,ó! 
kuzoli- bctcgc·L hnsnnlítot-tak össze. ,\ fórfink -10-;í-! 
évesek volhlk i:~s kt'.•t 1.'Soport-bn osztnttük llkct:: uz egyik 
csopol'i- ~nllasu111 szi\·ot-i; cignrcthii, 1t 011.isi!;: I'i~gcblwn 
cignn:tt.;izoit-, r[e h'galtibb 2 éve 111-il1a lingyta .. Az dst• 
csoiiorthun !lzr111 fór'fiak infarkhrn-k(1L'kiizai.u, nkik nc·11i 
:ozíviak tühlH!t. !lapi -1 szi·.-anuil, alig vo!L llHgynl1b, 1nin1 
nz c:gvúltaltin !H~tll dnlulnvzúké. f\z fi \"llf.!\" e1ir11.H t.übh 
s;:i\·1ti·L szí\·óli: credr11ét1\·c·oen1 \"tilt c1.;\·ér·T(_,l1111í, iiieri- a 
ndnii\· kncküzatuk UU\:Utl n(1U,, de nC;n szi(!nifikü!lSHll. 
:\ HHi:-:ik csopnri ban 1i'""Í.utpi ·t sziv1u·ná! nern LÚblwt- szh·úk 
(\·ngy 11i11üzók) J.;nr~kiizat.n ugyuncsak nci11 szignifiki.ins1111 
r·1nP!k0d('t·t:, \"i::;znut. az 6 \-·ni;v ennél j(j!Jb szi\·1u·L ::;zívó 
vnh. eignrcttúzók knck1.ízat.a '1{ 11égyszeresöre BD,·eked('i i· 
a netllil0hün\·zókknl sze1nbcn. 

.:\ kntat.ók. 11z okot. 111.iLnn ,„:lik lüLrii, hng,v azok, akik 
k•Jrábban cignrPtt-ú::Jnk, sokkal )nten·J.Í\·('.bbi:11 ::;1.i\·júk 
le a flistüt; 1ni11t nzok, akik nn1n. Igy H ('ignrcttciról n szi
-,-nrrn vag,v pipÜrll \"H!rJ vtilí-Üó; nligh<t jck'nt. «g,;..;zsl:g(·~ 
a!LornuUvilL 


