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Kedvessy György professzor 75 éves 

őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntjük Dr .. Dr. h e. Kedvessy György ny. tanszékvezető egyetemi tanárt, a magyar gyógyszerészet kiemelkedő személyiségét 75. születésnapja alkalmából 
E sorokban nem kívánjuk Kedvessy professzor életrajzi adatait, szakmai és társadalmi-közéleti tevékenységét részleteiben felsorolni, hiszen ezek hazai körökben jól ismertek, sőt kimagasló tudományos munkássága nemzetközi vonatkozásban sem ismeretlen. Az ötévenkénti jubiláló évfordulók írásai, amelyek közül a legutóbbi 1984-ben, 70. születésnapja alkalmából jelent meg, rész

letekbemenöen számba veszik több, mint félévszázados egyetemi és közéleti pályafutását 
Kortársai, munkatársai és tanítványai jól ismerik Kedvessy György professzor életútját: törekvéseit a magyar gyógyszerésztársadalom összefogásáért; 

kiemelkedő szervezési, oktató-nevelő, tudományos és közéleti tevékenységét; a szegedi Gyógyszerésztudományi Kar fejlesztésében kifejtett érdemeit; a vezetése alatt álló Gyógyszertechnológiai Intézetben általa kialakított, határain
kon tűl is elismert tudományos iskolát Gazdag életútja, sokoldalú eddigi n-1unkássága tehát teljesen összefonódott a gyógyszerészet hazai fejlődésével 

1959 óta, amikor a IVIinisztertanács tanszékvezető egyetemi tanárrá nevezte 
ki, a Szegedi Orvostudományi Egyetem és a Gyógyszerésztudományi Kar életében igen jelentős funkciókat töltött be: négy éven át az egyetem egyedüli rektor-

97 



helyettese, n1ajd ezt követően 12 éven át a kar dékánja volt. E megbízatásait 
igen nagy felelősségtudattal, átlagon felüli ambícióval látta el 25 éves tan
székvezetői működése során kialakította a gyógyszertechnológia tárgy korsze
rű elméleti és gyakorlati oktatását 

A különböző szakmai bizottságokban vállalt munka mellett társadalmi
közéleti tevékenysége ugyancsak künagasló volt. A Magyar Gyógyszerészeti 
Társaságnak alelnöke, majd két periódusban elnöke volt Aktív részvételt 
vállalt a Hazafias Népfront és az Országos Béketanács munkájában, jelenleg 
is alelnöke az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete Központi Vezetőségének. 

Érdemei elismeréseként szá1nos hazai és külföldi kitüntetést kapott Tiszte
letbeli tagja több külföldi tudományos társaságnak, 1977-ben a Halle-Witten
bergi Martin Luther Egyete1n díszdoktorává fogadta 

Kedvessy professzor sokszínű egyéniségét igen nehéz néhány sorban jelle
mezni.. Hatalmas munkabírása közisn1ert volt Munkatársaival szemben minden 
vonatkozásban nagy követeln1ényeket tán1asztott, ezek teljesítését azonban az
zal is elősegítette, hogy a mércét saját maga számára állította a legmagasabbra 
l\1unkahelyét mindig második otthonának tekintette, amire jellemző, hogy 
nyugdíjba vonulását követően is rendszeresen látogatja az intézetet és értékes 
tanácsaival, javaslataival segíti volt n1unkatársainak további eredményes mű
ködését. 

A jubiláló Kedvessy- György professzornak - tartalmas életútja ezen je-. 
lentős mérföldkövénél - kívánunk mindannyian jó erőt, egÉszséget, örömet 
hivatása további n1űveléséhez és a inagánéletben egyaránt„ A gyógyszerészet 
előtt álló feladatok megoldásában továbbra is számítunk segítőkész együtt
működésére 

Kérjük, fogadja szeretettel őszinte megbecsülésünk jeleként a számára tisz
telettel ajánlott és a szaklap e számában megjelent tudományos közleményeket. 

Selnieczi Béla 
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