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1995 június 7-én elhunyt Végh An
tal professzor a Semmelweis Orvostu
dományi Egyetem Gyógyszerészi Ké
miai Intézetének alapító igazgatója, aki 
1949-től 197 4-ig irányította az Intézetet, 
e közben 1962-1972 között a budapesti 
Gyógyszerésztudományi Kar dékáni 
tisztét is betöltötte. Végh professzor 
volt az 1966-ban újjáalakult Magyar 
Gyógyszerészeti Iársaság első elnöke 
és a „Gyógyszerészet" alapító főszer
kesztője. 

Végh Antal 1927-ben szerzett 
gyógyszerészi diplomát a Pázmány Pé
ter Tudományegyetemen, majd 1929-
től az Egyetem !. sz. Chemiai 
Intézetének gyakornoka és Winkler La
jos igazgató-professzor asszisztense 
lett 1934-től a Széki Tibor professzor 
által vezetett Szerves és Gyógyszerészi 
Kémiai Intézet adjunktusa, a gyógyszerészi kémiai gya
korlati oktatás irányitója A következő években a gyógy
szerészi évfolyamok sorát tanította a szakszerű, etikus 
analitikai kémiai laboratóriumi munkára. Irányítása 
mellett nagyszámú gyógyszerészdoktori értekezés ké
szült el ebben az időszakban 

Az 1949-ben megalakult önálló Gyógyszerészi Ké
miai Intézet (GyKI) vezetésére Végh Antal, mint docens 
kapott megbízást Magyarországon a GyKI megalakulá
sa előtt a gyógyszerészi kémia teljes anyagát magába 
foglaló írásos anyag nem állt rendelkezésre .. Ekkor kez
dődött el Végh professzor kezdeményezésére és irányí
tásával az a közel25 éven át folyó munka, amelynek célja 
és eredménye a korszerű magyar gyógyszerészi kémia 
oktatás kialakítása volt Viszonylag rövid idő alatt elké
szülnek a gyógyszerészi kémia jegyzet-sorozat köteteti, 

amelyekhez alapot elsősorban Végh 
professzor előadásai szolgáltattá,. 
Végh Antal, a maga köré gyújtött fiatal 
gyógyszerész munkatársakkal úttörő 
munkát végzett az újonnan alakult in
tézetben. E munka eredményeként je
lent meg 1972-ben, Végh Antal 
szerkesztésében az elsó magyar, a 
gyógyszerészi kémia teljes anyagát fel
öleő tankönyv 

A Gyógyszerészi Kémiai Intézet 
Végh Antal személyén keresztül válha
tott a Than Károly alapította l sz. Che
miai Intézet egyik büszke örökösévé, 
ahová átöröklődtek az oktatási hagyo
mányok és átöröklődött az egyetem ok
tatói hivatással 1aro mély 
felelősségtudat, olyan munkamorál, 
amely szerint természetes a leírt kísér
leti eredmények többszörösen biztosí

tott megbízhatósága 
E rövid megemlékezés bevezető soraiban említett 

funkcióiban, illetve a Gyógyszerészi Kémiai Intézet és a 
gyógyszerészi kémia oktatás kifejlesztésével olyan ma-· 
radandó alkotások születtek, amelyek Végh Antal sze
mélyét a magyar gyógyszerészet egyik kimagasló 
egyéniségévé emelik, aki a gyógyszerészképzés és to
vábbképzés szervezése, a gyógyszerészet társadalmi 
szerveződése területén igen jelentősen előmozdította a 
magyar gyógyszerészet fejlődését Maradandó alkotásai 
nyomán alakját, nevét az 1 sz. Chemiai Intézetből szár
maztatható nagy gyógyszerész analitikusok, fhan Ká
roly, Winkler Lajos, Schulek Elemér, Szebellédy László 
nevével együtt fogja megőrizni a magyar gyógyszerész 
társadalom. 
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