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Kedvessy György 80 éves 

Prof emer„ Dr Dr. h. c Kedvessy 
György 1994 május 25-én tölti be 80„ 
életévét Nagy öröm és megtiszteltetés 
számomra, hogy ez alkalomból a Szer
kesztőség felkérésére rövid köszöntőt 
írhatok a Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság folyóiratába 

Kedvessy professzor életútjának 
részletesebb ismertetése messzemenő
en me_ghaladná e rövid köszöntőkere
teit. Ugyvélem azonban, erre nincs is 
szükség, mivel munkássága közismert 
a magyar gyógyszerésztársadalom
ban, a honi és külföldi szakmai körök
ben„ 

Sokirányú társadalmi, közéleti te
vékenységéról (MGYT, MOTESZ, 
Eü Szakszervezet stb ), valamint 
egyetemi funkcióiról (rektorhelyettes, dékán stb) nem 
kívánok itt szólni, csupán tansze7wezetó1 munkájának 
eredményességét szeretném méltatni 

Kedvessy professzor 25 éven át (1959-1984) volt a 
Gyógyszer technológiai Intézet igazgatója Ezen idő alatt 
iskolát teremtett e diszciplina oktatása és kutatása terü
letén„ 1963-ban jelent meg „Gyógyszer technológia" cí
mű munkája, amely akkor „ hiánypótló művet, a 
legkorszeníbb tankönyvet jelentette, s amely ezt követő
en-átdolgozott és bővített anyaggal-öt kiadást ért meg 
Tantermi előadásai mind tartalmilag, mind formailag 
mintaszeníek voltak (ez utóbbiban igen szép orgánuma 
is közrejátszott). 

Szakmai twe'kenységének magasszintű művelésében 
az oktatás és a tudományos munka mindig szerves egy
séget képezett Az általa vezetett intézetben szisztemati
kusan alakította ki a kutatócsoportokat Igen nagy 

gondot fordított a kutatási eredmé
nyek hazai és külföldi szaklapokban 
való mielovbi publikálására Ezt jelen
tősen elősegítette, hogy már kezdettől 
fogva széleskörű kapcsolatokat épített 
ki nwes külföldi szakemberekkel Igen 
sok külföldi professzor, egyetemi okta
tó fordult meg az intézetben, mint 
ahogy Kedvessy professzor maga is 
számos külföldi szakmai jellegű uta
zást tett 

Emberi magatartását, vezetó1 stí
lusát a határozottság, következetesség 
jellemezte Munkatársai, beosztottjai 
elé igen magas mércét állított, az álta
la megszabott direktivaK betar lását 
messzemenó'en elvárta, megkövetelte 
Erre azonban nemcsak jogi, hanem 

erkölcsi alapja is megvolt, mivel a legmagasabb mércét 
minden vonatkozásban maga elé állította Nem volt ér
zelmes típusú ember (vagy legalábbis nem árulta el), de 
humánus szemlélete tetteiben mindig érvényesült 

Jómagam, aki Kedvessy professzor nyugdijba vonu
lását követően - tehát csaknem 10 éve - az intézet igaz
gatója lettem, szakmai vonatkozásban igen sokat 
tanultam To1e„ Egyébként - emeritus professzorként -
ma is rendszeresen belátogat az intézetbe és bölcs taná
csaival igyekszik segíteni munkánkat 

Most, amikor 80„ születésnapján mindnyájunk ne
vében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Kedvessy pro
fesszor urat, kívánom, hogy még sokáig éljen eroven, jó 
egészségben kedves Családja, volt munkatársai és az 
egész magyar gyógyszerésztársadalom igaz örömére 

Dr Selmeczi Béla 


