
Egyetemi docens, az állatorvos-tudomány kandidátusa, az Állatorvostudo-
mányi Egyetem rendelôintézetének vezetôje 1962-tôl 1980-ig.

Benedek Gábor 1920-ban született Budapesten. 1945-ben állatorvosi, 1946-
ban állatorvos-doktori oklevelet szerzett. 1945/46-ban egyetemi gyakornok
volt az anatómiai és fejlôdéstani intézetben, 1947-tôl községi állatorvos Nagy-
szénáson, 1949-tôl megyei vezetô fôállatorvos Békéscsabán. Ötéves állat-egész-
ségügyi szolgálat után visszakerült az Állatorvosi Fôiskolára, 1950-ben rövid
ideig a dékáni hivatalt vezette, majd a beldiagnosztikai tanszék és rendelôin-
tézet adjunktusa volt 1954-ig. Ezt követôen a belgyógyászati klinika és tanszék
oktatója, ahol 1958-ban egyetemi docensi kinevezést kapott. 1960-ban kan-
didátusi fokozatot szerzett Epefesték-vizsgálatok klinikai szempontból egyes
háziállatfajokban címû disszertációjával. 1962 nyarán vette át a rendelôintézet
vezetését, és innen is vonult nyugállományba 1980-ban.

Több évtizeden át oktatott belgyógyászatot és beldiagnosztikát. A klinika
kórházaiban végzett kórmegállapító és gyógyító munkája mellett mindkét
diszciplínát oktatta. Oktatómunkáját az alapos szakmai felkészültség, a lényeg
bemutatása és a gyakorlatiasság jellemezte. Elôadásai stilárisan egyszerûek,
közérthetôek voltak. 36
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Kutatómunkája lelkiismeretes, módszerében alapos, gyakorlati igényû, el-
mélyült volt. Fôbb témái a nyúl és a prémes állatok betegségei, valamint a
myxomatosis voltak. Eredményeit nagyrészt társszerzôkkel publikálta 45 köz-
leményben, angol és német nyelven is. Több szakmai társaságnak volt tagja,
és hazai, illetve külföldi tudományos szaküléseken számolt be kutatásairól.

1961-ben igazgatóhelyettese, 1962-tôl 1966-ig rektorhelyettese volt intézmé-
nyünknek.

Érdeme az általa létrehozott és több évtizeden át szerkesztett egyetemi új-
ság, az Állatorvosi Híradó, amit nyugdíjas korában is nagyfokú igényességgel
és színvonalasan szerkesztett. Nagy szerepe volt a manapság nosztalgiával em-
legetett „családias” légkör kialakításában. Benedek tanár úr nem csupán hû
krónikása volt korának, hanem „Hegyi Bernát” álnéven írt „szösszenetei”, kriti-
kái, demokratikus gondolkodásának az utókor számára is értékes, megszívle-
lendô, humánumát tükrözô megnyilvánulásai voltak.

Munkájáért több állami, miniszteri és rektori kitüntetést kapott.
Benedek Gábor felkészült, kulturált, igényes, munkaszeretô tanára volt intéz-

ményünknek.
2003 júliusában hunyt el, 83 éves korában.

Irodalom
Felkai Ferenc: Dr. Benedek Gábor (1920–2003). Magyar Állatorvosok Lapja,

2003. 125. 11. 700.
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