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Dr. Kedves sy György profes szor köszön tése
A magyar gyógysze részet kiemelkedő személyi sége Kedvess y professzor idén
töltötte be 70. életévét, amely alkalomb ól az Acta Pharmac eutica Hungari ca
szerkesztő bizottság a js tisztelett el és szeretett el köszönti
Kedvess y professz m 1936 óta, meghívá s folytán folyama tosan dolgozot t a
Budapes ti Egyetem i Gyógysz erészeti Intézetb en, ahol széles körű tudomán yos
munkáss ágával párhuzam osan a gyógysz erészhal lgatók oktatásá t és nevelésé t
választo tta pályafut ásának legfonto sabb feladatá ul l\'lég nem volt 30 éves, amikor az Egyetem Orvos Kara n1agántanárrá hahilitál ta a „Galeniku1nnk vizsgálata" tárgykörből, amely a gyógysz erészet akkori legaktuá lisabb szakmai
problém áit jelentett e.
Tudomá nyos munl{ássága elismeréseként l 953-ban a kandidátusi minősítést,
1981-ben nyilváno s vita alapján a gyógyszerészi tudomán yok doktora címet
nyerte el
Budapes ti működése során a gyógysz erészhal lgatók oktatásá n khül agyakorló gyógysze részek továbbké pzésében jelentős szerepet vállalt Oktató- és
kutató munkáss ága mellett a Magyar Gyógysz erkönyv szerkesz tésében, az
Egészség ügyi Tudomá nyos Tanács Gyógysz erészeti Bizottsá gának munkájá ban töltött be fontos szerepet . Az egyetem életében rektori megbízá sból számos bizottsá gban tevékeny kedett
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A kmszerű gyógyszertechnológia egyik első alkalmazója, nevéhez fűződik
többek között a korszerű hazai szemcseppkészítés kifejlesztése, a mikrnbiológiai tartósítás gyak01lati alkalmazhatóságának megalapozása, kidolgozta az
infravörös sugárzás technikai feltételeit a gyógyszertechnológiában stb Több
technológiai kutatási eredménye került be a hazai gyógyszerkönyvekbe. Igen
kiterjedt tudományos kutató munkát folytatott, s ezek között több olyan eljárás volt, an1it hazai \lünatkozásban els,őként alkalmazott. ~yo1ntatásban
megjelent dolgozatainak száma meghaladja a 250-et Több, mint 350 tudományos előadásban számolt be eiedményeiről hazai és külföldi fórumokon . Első
monográfiája „Gyógyszervizsgálat" címmel 1947-ben jelent meg Gyógysze1tec~1ológiai tárgyk_örű tankönyvei a ha.za.i egyete111i oktatás gerincét képezik
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Életében új fejezetet jelentett, amik01 a Minisztertanács a Szegedi Onostudo111ányi Egyeten1 tanszékvezető egyete111i tanárává 118'-'ezte ki.. l 963-tól
1967-ig az egyetem egyedüli rektorhelyettese Yolt. Ezt követiíen 12 éven át
a Gyógyszerésztudományi Kar dékáni tisztét látta el
Közvetlen irányításával, szegedi működése alatt, mintegy 80 egyetemi doktoü értekezés került elfogadásra. A „Gyógyszerformák kolloidfizikai sajátsága.inak és a hatóanyag szabaddá válásának tanulmányozása" cí111en általa irányított kutatások eredményeként az Intézetet a legutóbbi tenperiódusban
a Szegedi 01 vostudományi Egyetemcrr~"z öt legkiválóbb közé sornlták
A különbözó bizottságokban vállalt tevékenységen kívül a szakmai közéleti
munkákból is kiemelkedií részt vállal. Az MTA és Egészségügyi Minisztérium
GyógyszeJészeti és Gyógyszerkönyvi Bizottsága, a Magyar Gyógyszerkönyv,
a Formulae Normales szerkesztő bizottságaiban irányító szerepet tölt be. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság alelnöke, majd két periódusban elnöke volt.
A J\WTESZ elnökségének, utóbb központi vezetőségének tagja Az Acta
Pharmaceutica Hungarica szerkesztő bizottságában a lap mega.Jakulásától
kezdve tagként működik
Érdemei elismeréseként számos hazai és külföldi kitüntetést kapott.
A Halle~Wittenbergi Martin Luther Egyetem díszdoktora AJ. E Purkyné
Csehszlovák Orvosi Társaság tiszteletbeli tagja, a Lengyel Gyógyszerészeti
Társaság és a Szovjet Gyógyszerészeti Társaságok SzöYetségének tiszteletbeli
tagja.
A Hazafias Népfront Szeged Yá10si Bizottságának több éven át volt az elnöke Az Országos Béketanácsban és az Egészségügyi Dolgozók Szakszei vezete
Központi Vezetőségében aktív részvételt vállalt
Kedvessy professzor rendkívül széles körű tevékenységének eddigi nagyon
rövid és tömör összegzése érzékeltetni kívá11ta a magyar gyógyszerészet történetében betöltött kiemelkedő szerepét
Kívánjuk, hogy az eddigiekhez hasonló aktivitással, szélmc skálán járuljon
to-vábbra is hozzá a lnagyar gyógyRze1észet hí'rnevének öregbítéséhez, n1elyhez
ezúton is jó egészséget kívá11 a
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Bizottság

