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Gyógyszerés zet 18 418-422„ 1974,

HALMAI JÁNOS EGYETEMI TANÁR IRODALMI MUNKÁSSÁGA
DR. ZBORAY BERTALA N

Dr. Halrnai János halálának közelgő évfordulója
alkalmából kegyelettel és a rnagyar gyógyszerészet
hírét-nevét öregbítő, nernzetközi tekintélyű tudós emlékének kijáró tisztelettel adjuk közre szorgalmas
munkásságának doku1neritu1nairól az itt következő
összefoglalást.

*
Ha végig tekintünk dr. Halmai János egyetemi
tanár, a Semmelw eis Orvostud ományi Egyetem
Gyógynöv ény- és Drogisme reti Intézetén ek volt
igazgatój a mintegy 200 írásművén, első pillanatban feltűnik, hogy 59 fannakogn óziai tárgyú dolgozata mellett majdnem kétszer annyi gyógyszer észet-törté nelmi, köztük 68 olyan életrajzi megemlékezést találunk, amelyben nevezetes hazai és
külföldi gyógyszerész-képesítésű tudósok vagy kiváló gyógyszer észek életével és miíködésé vel fog-·
lalkozott.
Életrajzáb ól tudjuk, hogy gyógyszer észd9ktor i
oklevelét a Budapest i Tudomán yegyetem Altalános Növényta ni Intézetéb en készült disszertác iója
alapján kapta. Ebben az intézetben főként a növények anatómiáj ával, élettani jelenségei vel, morfológiájáv al foglalkozt ak. Érthető tehát, hogy
amikor 1939-ben az orvoskarh oz tartozó Gyógyszerismer eti Intézet tanársegé di állását elnyerte,
itt is főleg a gyógynöv ények szennyezé seinek, illetve hamisítás ainak felismerés ével (Althaea-l evél, Primula-g yökér, Belladonn a-levél sth) foglalkozott.
Amikor 1949-ben három orvosképesítésű tanszéki előde (dr. V árnossy, Zoltán, dr . Jakabházy
Zsigmond és dr. Lipták Pál) után átvette az intézet (akkor már Gyógynöv ény- és Drogisme reti
Intézet) vezetését, kb. hat éven át megjelent dolgozataiba n (25) is a hivatalos drogok (Secale cornutum, Belladonn a, Frnngula, Tfüa, Acorus sth)
vizsgálatá val, illetve hamisítás aik felismerés ével
foglalkoz ott
Működésének ebben a szakaszáb an készült el és
jelent meg az V Magyar Gyógysze rkönyv ( 1954)
A Schulek Elemér (1893-19 64) professzor elnöksége alatt dolgozó Szerkesztő Bizottság „fa1makognóziai " albizottsá gában, az 1949-ben elhunyt
Lipták Pál (1887-19 49) professzo r és utána az
albizottsá g elnökekén t működő Augustin Béla
(1877-19 54) kandidátu s mellett, Halmai -- mint
a tanszéket vezető egyetemi docens - vállalta a
n1unka jelentős részét„ A szerkeszté s sze1npontjait,
s az új Gyógysze rkönyv által bevezetet t értékelések magyaráz atát 1951-ben a „Gyóg,yszerész"
című szaklap hasábjain közölte (A Gyógysze rész
VI évf. 5-6. sz.). Később a Gyógysze rkönyvben
szereplő cikkelyek megválto ztatására, illetve pót1ására (Addendu m; 1958) kinevezet t kilenc tagú

Szerkesztő Bizottság ban Halmai már mint a gyógynövény- és drogis1neret professzora n1unkálkodott.
A VL Magyar Gyógysze rkönyv (1967) Szerkesztő
Bizottság ban HalvJQL.P!_<lfesszor a nyolc tagú farmakognóziai albizottsá g elnöke volt (Buchrnnnn,
L, Giovannirii, R., Kárpáti Z., }{ovák !„, Ro1n P.,

Sárkány S., Szász K.).
Mint a Gyógysze rismereti Intézet igazgatója ,
már 1952-ben felvette a kapcsolat ot a Magyar
Szabvány ügyi Hivatalla l, amelynek Gyógynövény Szakbizot tságában tevékenye n 1észt vett
a gyógynöv ények szabvány osítását megelőző munkálatokba n, s mintegy 30 drng szabvány javaslatát
készítette eL Hozzászól ásaival, kiegészítő javaslataival - tehát az ülés munkájáb an való aktív
részvétell el - segítette a bizottság munkáját
Később a szakbizot tság elnökekén t is céltudatos
munkát végzett annak érdekében , hogy a gyógynövények re készített ininőségi előír ások n1egfeleljenek a kereskesle lmi élet és a fogyasztó k érdekeinek egyaránt. Ugy emlékezne k rá volt munkatár sai, hogy Halmai professzor rendkívül kellemes,
szinte családias légkört teremtett a szakbizott ságban„ Egy-egy ülésen nemcsak a napirend.Ie tűzött
témát tárgyalták meg, hanem az egyes vállalatok ,
intézmény ek és föhatóság ok képviselőivel a kapcsolódó egyéb problémá kat is megvitatt ák Ilyenfor1nán az ülés minden alkalomm al úgyszólvá n
szakmai továbbkép zés jellegű volt Itt váltak ismeretessé az egyes tárgyalt drogok nemzetköz i
kereskede lmi értékesíté sével kapcsolato s eredmények vagy nehézsége k stb
Halniai professzor a szabványjavaslatoko11 kívül
több elemző tanulmán yt is készített, amelyek
egy-egy drogról átfogó képet nyújtotta k a Szabványügyi Hivatalna k. 1968-ban ezenkívül nagyobb felülvizsg álati tanulmán yt dolgozott ki a
teljes gyógynövény-szakterületről, a termeszté s, n
feldolgozá s, a kereskedelem és a ininősítés akkori
helyzetéről. Halmai professzor lelkiismer etes szakbizottsági munkáját a Magyar Szabvány ügyi Hivatal vezetősége is elis1nerte: 1971-ben, a szab,;ányosítás 50 éves jubileuma alkalmábó l, emlékplakettel tüntette ki
Halinai professzor munkássá gának másik részét
képezte ~ magyar gyógyszer észet történetén ek kutatása . Erdeklődése a múlt kíváló tudósai iránt
n1ár egyeteini tanulmán yai idején 1negnyilv ánult
Első ilyen irányú dolgozatá t, amellyel a Gyógyszerészha llgatók Segélyegy lete Értesíti5jé ben talál
kozunk, Spalanzzaniról, a neves olasz tern1észettu
dósról készítette . 1936-ban mint tanársegé d a Magyar Gyógysze résztudoin ányi Társaság vezetősé
gének felkérésér e a Társaság közgyűlésén emlékelőadást tartott id. zólyomi Wágner Dániel pesti
gyógyszerészrőL Ezt olyan alapos kutatómu nkára
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támas zkodó felkés zültsé ggel végez te, hogy késó'bb,
már mint a Társa ság titkár a több ízben is ő tartotta a közgvűlések alkalm ából szoká sos emlék i,
előadásokat, Így 1937-ben Láng A Ferenc nyitra
ben
1944majd
esti,
budap
Antal
1938- ban Fauser
dr Müller Bernát budap esti gyógyszerészről emlékezet t meg, A következő kb tíz esztendő alatt bizonyá ra a Gyóg yszer könyv szerk esztés ével volt
elfogl alva, mert csak 1955- ben találu nk újabb nekrológ ot munk ái közöt t Ekko r az időközben elhuny t Augu stin Béla kandi dátus , gyógy növén ytudós unk munk ásság át mélta tta,. 1956- ban a hazai
morfi ngyár tás úttörőjének Kaba y János nak állíto tt
írott emlék et, Kabay halálá nak 20 éves évfor dulója alkalm ából, A következő évekb en a hazai
yolt gyógy szerés zprof esszo rok munk ásság ával foglalko zott 'l'l:egemlékezést írt dr, Lengyel Béla
(1958), dr, Liptá k Pál (1958), Winterl József (1958),
dr. Sadler József (1959), dr. Matolcsy Mikló s
(1959) és dr,. Winkler Lqios (1963) egyet emi tanárokró l, valam int a gyógy szerés zettel összefüggő
tudom ányág akban érdem eket szerz ett tudós okról
(Ernyey József (1948), dr. Rom Pál (1962), Giovanni ni Rudo lf (1963), Kaza y Endre (1963), Diószegi Sámu el (1963), Felletár Emil (1964), Kátai
Gábor (1965) és dr, Deér Endre (1969).
A hazai kutat ók emlék ének ápolá sán kívül szívesen fogla lkozo tt a külfö ldi termé szetb úváro k
írt:
életra jzáva l is. A következő tudós okról
),
(1948
am
Bertr
),
(1943
e
Scheel
),
(1932
Spala nzzan i
Tschirch (1957), Marggraf (1958), Schur (1959),
Vauquelin (1959), Hump hry (1959), Döbereiner
(1959), Berzelius (1959), Pettenkoffer (1959) Éle·
tének utolsó évtize dében szorg almas munk atársa
volt az Orvos i Hetil ap Horu s rovat ának, ahol többek közöt t Böttger (1962), Car l W ilhelm Scheele
(1963), Kaza y Endre (1963) Winkler Lajos (1963),
Diószegi Sániuel (1963), Justu s Liebig (1963),
Anton y Leeuwenhock (1963), Winterl József (1964),
Felletár Emil (1964), Beythe Andrá s (1964), Caspar
Bauh in (1965), Ernst Abbe (1965), F, W Sertürner
(1966), H. E, Merek (1966), Wierzbiczky Péter
(1967), J,, B Caventou (1968), P. J,, Pelletier (1968),
Deér Endre (1969), Matolcsy Mikló s (1969), Wágner Dániel (1970) életév el és munk ásság ával foglalkoz ott,
Fárad hatat lan volt a külfö ldi kongr esszu sokon
való részv ételbe n, s az ott tarto tt előadásokkal
nemc sak magá nak, de ezzel együ tt a magy ar gyógy sze1 észetn ek is elism erést és megb ecsülé st szerze tt.
kon
l\:Iint hivata los küldö tt az alábbi kongie sszuso
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DR HALM AI JANO S EGYE TEMI TANA R
DOLG OZAT AINA K JEGY ZÉKE
1932
1 Spall anzan i:GYH É5(1- 3),8(1 932)

1934

los Cen„
2„ A I'\T. l\lagy ar Gyógy szerkö nyvbe n hivata
10 (5),
T
MGY
na:
-tartah
anyag
keserü
k
tauriu m-fajo
440 (1934)
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1936
:rvIGYT
3-4 Id. dr. zólyom i Wagn er Dánie l emlék ezete:

5. Kérün k
12 (1), l (1936) ; GYSZ L 31 (11), 3 (1936) -(1936)
- 6,
egy falat kenye ret!: GYSZ L 31 (23), 2
Magya rorszá gi gyógynövényekről: GYSZ L .81.
193i

11 (3), 1
7-8. Láng Adolf Feren c emléke zete_: MGY T
GYSZ L
(193'1). - 9. A teakev erékek : GYHE 7 (9), 2;
növén yek
32 (8), 5 (1937) - 10 Magya 10rszá gi gyógy 9,
(11) l:J,
ró!: GYSZ L 32 (1), 9, (3) 9, (4), 9, (5) 9, (6)
(14) 7, (15) 6, (17) 7, (18) 7, (22) 7 (1937)

1938
L 8.8 (1),
11 Magya rorszá gi gyQg_ynövényekről: GY"SZ
. - 12
12, (2) 10, (8) 10, (16) 6, Tl 7) 12, (19) 12 (1938)
. Fause r Antal emlék ezete: MGY T 12 (4)1 361 (1938)
1 (1938)
13. Kóhár s, ezüst- és bimbó shárs: JJ!IGY'1 12 (2)
ő tan- 14. Jelent és a Budap esten tartot t továbbképz
F'ilago
A
15.
.
(1938)
.
.
(4)
12
T
MGY
ról:
folyam
ítása:
arvens is L. mint a Leonu ri lanati herba hamis k és
mézgá
rási
szentí
A
16.
.
(1938)
.
.
MGY T 12 (5)
(1938)
gyant ák termőnövényeiről: MGY T 14 (6), 614
- 17 Felvid éki szálak : GYSZ L 33 (22) 5 (1938)

1939
'c ide18. A gyógy szerés zkikép zés iigye a szabad sághaI
gi
rorszá
Magya
19,
,
(1939)
3
(1),
8-9
jén: GYHE
(12) 10, (I:l) 15,
gyógynövények1ől: GYSZ D 34 (5) 15,
(14) 12, (15) rn, (16) 14
1940
pha1n1 a··
20. Adato k a Hyosc ian1us niger· L. gyöke rének 21 Az
.
(1940)
407
(5),
16
T
MGY
oz:
siájáh
cogno
nek és
Althae a-levé l összet éveszt éseine k, szenny ezései
6 498 (1940) .
fertőzéseinek vizsgá lata: MGY T (16)

1941

ozó
22. A herba absint, hii keserűanyagtartalmá1u. vonatk ,
Cheno
vizsgá latok: MGY T 17 (1) 45 (19H). - 2:J. A
ítása:
podiu m botrys L., mint a Re1·ba Iíernia riae hamis
e·
emlék
József
Sadler
24
:
(1941)
126
(2)
17
MGY T
lalis
Digita
A
25.
,
(1941)
256
(3)
17
T
zete: MGY
MG1r:p
nata Ehrha rdt és pharm acogn osiai vizsgá lata:
lata:
17 (4) 395 (1941) - 26, Egy új fahéjf ajta vizsgá és a
MGY T 17 (6) 612 (1941),, - 127. Vizsg álatok az édes
618 (194-1).
keserű naranc shéjja l: MGY'1 17 (6)
1942
toxiciv al
28. Rhizo 1na ei radix Verair ival és radix '\.Tince
18 (1) 62 (1942) . fertőzött Primu la-gyö kér: MGY T
1CAI{ S
29„ A hársfa virágo k szerep e a gyógy ászatb an:
MGY' 1 1
(2) 170 (1942) . - 30 Kátai Gábor emlék ezete:
e:
kérdés
ás
m:llát
18 (3) 164 (1942) , - :n A dióg,ö
MGY T 18 (5) 350 (1942)

1943
gyö·
32. A kanka lingyö kér összet éveszt ése fehér zászpa lica
ké1rel : He1ba. . . (1943) . - 33 A Scopo lia ca1·nio
közöt t:
Jacqu . levelé nek kimut atása bellad onna-l evelek
s:
MGY T 18 (2) 132 (1943) . - 34, Scheel e Károly VilmoL
MGY T 18 (2) 178 (1943) - 35. A Pe,ipl oca graeca
(1943)
phann acogn osiais zempo ntból: JJIGY T 18(4) 307 ca1nio lia
36. Válasz dr Vrgoc A profess zo111a k a Suopo
lica ügyéb en: MG Y2' 18 (6) 529 (194:1).,

1944

: JJ1GlTT
3 7. Adato k a Flos tiliae a1gen teae értékel éséhf;Z
ezete:
c111lék
t
Berná
:1íüller
Dr.
38.
.
(1944)
62
(2)
20
Zoltán :
Szabó
Dr
39.
(1944)
231
(4)
20
T
MGY
MGY T 20 (4) 325 (1944)

194i

(1947) .
40. Évszá zados n1éreg könyv : MGl- T 21 (1) 23
szerész
- 41 A magya r szappangyökérről: ,,,1 Gyógy
arany ig:
az
t-ól
szalmá
A
42
(1947)
355
(12)
2
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A Gyógyszerész 2 (13) 398 (194 7)„ - 43„ Szemelvények a
kultúra és a gyógyszerészet köréből: A Gyógyszerész 2
(19) 540 (1947)„ - 44„ 250 év a gyógyszertár történeté„
ben: A Gyógyszerész 2 (20) 628 (1947). - 45. A 75 éves
kötözőgyapot: A Gyógyszerész 2 (23~24) 728 (1947)
----1948

46. Bevezetés a teakeverékek vizsgálatába: A Gyógyszerész 3 (2) 35 (1948)„ - 47., A magyar gyógyszerészek
felszabadulási törekvése 1848-ban: A Gyógyszerész 3
(5) 148 (1948) . - 48. Gyógyszert.áraink 1848-as vonatkozásairól: A Gyógyszerész ,8 (8) 242 (1948). - 49. Ezt
tanítja a népi demokrácia: A Gyógyszerész 3 ( 9) 276
(1948). - 50 Kossuth Lajos szerepe az 1831„ben pusztító cholera járván~y idejében: A Gyógyszerész 3 (14)
419 (1948). - 51. Utazás Hollandia és Belgium gyógynövénytermesztéssel foglalkozó részén: A _Gyógyszerész
3 (15) 454 (1948). - 52. Egy magyar gyógyszerésztö1ténészről (Ernyey József) A Gyógyszerész 3 (11) 341
(1948)„ 53. Andreas Bertram apothecarius 1671:
A Gyógyszerész 8 (23-24) 725 (1948). - 54 . Emlékezés
Ernyey' Józsefről: NIGYT 22 (3-4) 66 (1948), - 55,
A nadragulyagyökér egy új hamisítása: MGYT 22
(5-6) 203 (1948)
1949
56. dr Lipták Pál tudományos munkássága: A Gyógyszerész 4 (3) 68 (1949). - 57. A gyógyszerészet történetének oktatása és annak jelentősége: A Gyógyszerész 4 (5)
153 ( 1949). - 58. A továbbképzés és a gyógyszerismeret: A Gyógyszerész 4 (6-7) 172 (1949). - 59. Emlékét
tanítványai és a tudomány elismerése őrzi (Winkler
Lajos): A Gyógyszerész 4 (8) 205 (1949)_ - 60. A Szovjetunio botanikusainak tudományos eredményei egy tankönyv tükrében A Gyógyszerész.: 4 (9) 227 (1949) - 6L
Új gyógyszerész-kiképzési tervezet Lengyelországban:
A Gyógyszerész 4 (14) 396 (1949), - 62. A digitalis-kutatás újabb eredményei: A Gyógyszerész 4 (15) 435 (1949)
- 63. Alkaloida-kutatás a Szovjetunióban: A Gyógyszerész 4 ( 17) 4-9R ( l 949). - 64 A_ gyógynövény fogalmának körülhatárolása: A Gyógyszerész -4 ( 19) 553 ( 1949)
- 65. Egy belladonnalevél-hamisításról: A Gyógyszerész 4 (21) 603 (1949)
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1964
84. A Vitali··féle l'eactio alkalmazása a tropeinbáz'
tartalmú drogok azonosítása esetében: Acta Phar~··
Hung, 24/b (~) 63 (~954) - 85_ A gyógynövénytermes~:
tésről: A Gyogyszeresz 9 (6) 113 (1954)

1955
86. A Gyógyszerismereti Intézet 40 esztendeje: A
Gyógyszerész 10 (1) 14 (1955). - 87. Augusztin Béla·
A Gyógyszerész 10 (2) 36 (1955). - 88. A gyógyszerész:
technikusok vizsgájáról: A Gyógyszeré.~z 10 (5) 100
(1955)

1956
89. Kabay János-és,-a----magyar morfingyártás: Acta
Phartn. Hv.,ng 26 (1) 1 (1956). - 90 Karnera materialis:
A Gyógyszerész 11 (2) 3 7 (1956). - 91. Az első 1nagvar
árszabás megjelenése és jelent.ősége: A Gyógy,<fzerész JJ
(3) 58 (1956). - 92„ ~i\ mikroszublimációról e: előadás
isme1·t.etése: A Gyógyszerész 11 (5) 98 (1956)
0

1957
93„ A Taxa Pharm. Posoniensis (1745) instructiói:
Gyógyszt 1 (1) 29 (195 7) - 94. Emlékezés Tschirch pro.
fesszorra: Gyógyszt.1 (5) 99 (1957). - 95. Hozzászólás a
II. Csehszlovák Gyógyszerkönyv pharmacognosiai ré ..
széhez: Gyógyszt. 1 (7) 178 ( 1957). - 96. Gyógyszertár az
„Arany Egyszarvú"··hoz Debrecenben: C(nnm (5) 175
(1957)

1958
97. Gyógyszerészi instrnct-iók a XVIII szd ··ból: Comni
(10-11) 84 (1958)

1959

66. A gyógynövényügy útja a Szovjetunióban: A Gyógyszerész 5 (2) 25 (1950). - 67. Az Urtica dioica-ról Zelinszkij akadémikus könyve után: A Gyógyszerész 5 (3)
55 (1950)„ - 68. Az anyarozs-kutatásról: A Gyógyszerész 5 (4) 80 (1950) . - 69, Újabb adatok a Szovjetunió··
ban végzett alkaloidakutatás eredményeiről: A Gyógyszerész 5 (6) 122 (1950). - 70„ A Peganum harmala L. és
hatóanyaga a harmin: A Gyógyszerész 5 (8) 183 (1950)
- 71„ Adatok a belladonna-gyökér hamisításának kérdéséhez: A Gyógyszerész 5 (12) 284 (1950) . - 72 Az
Agar-agar. A Gyógyszerész 5 (13) 307 (1950)

98, Lengyel Béla: Gyógyszt 3 (1) 32 (1959), - 99 . Marg·
graf András: Gyógyszt. 3 (2) 72 (1959). - 100, Dr Lipták
Pál emlékezete: Gyógyszt. 3 (3) 114 (1959), - lOL Winterl
József: Gyógyszt. 3 (4) 148 (1959)_ - 102 XVIIL szá··
zadbeli gyógyszernevek f8rmakológiai vonatkozásai.
Gyógyszt . 3 (5) 176 (1959). - 103 Schur Ferdinánd:
Gyógyszt. 3 (5) 188 (1959). - 104. Vauquelin: Gyógy8zt 3
(6) 238 (1959)„ - 105. A _Formulae Normales teakeverékei: Gyógyszt . 3 (7) 243 (1959). - 106. Dr_ Sadler
József: Gyógyszt. 3 (7) 272 (1959) - 107. dr.. Matolcsy
Miklós: Gyógyszt. ,8 (8) 310 (1959) - 108 Davy Hum·
phry: Gyógyszt. 3 (9) 354 (1959). - 109 Döbereiner:
Gyógyszt_ ,8 (10) 392 (1959), - 110, Berzelius: Gyógyszt
,8 (11) 429 (1959), - llL A magyar gyógyszerészet ha·
gyományai: Gyógyszt. 3 (12) 448 (1959)- - 112. Pettenkoffer: Gyógyszt 3 (12) 475 (1959). - !13 . IV. Lengyel
Gyógyszerészeti Tudományos Kongresszus: Gyógyszt. S
(1) 35 (1959) - 114. Instructiones pro Apothecarii z
XVIII wieku na we,grzech: APPH (6)
(1959)

1951

1960

73 A szalep-gumó szöveti szerkezetéről: A Gyógyszerész
6 (2) 37 (1951) . - 74, Az V, Gyógyszerkönyv farmakognóziai része I-II: A Gyógyszerész 6 (4) 75, (5) 105 (1951).
- 75. A mikroszublimáció: A Gyógyszerész 6 (11) 244
- 76„ Egységes írásmód a gyógyszerkönyvben és a szaktudományban A Gyógyszerész 6 (12) 271 (1951).

115. Pharmacy inspection reports in the fü-st pa1t oí thc
19 th century in Hungary: Co1nrn (17)

1950

1952
77. „Frangulae cortex": A Gyógyszerész 7 (3) 53, (4) 81
( 1952). - 78. A mikroszkópos vizsgá.Jatról: A Gyógy··
szerész 7 (11) 220 (1952).

1953
79 A csipkebogyó: A Gyógyszerész 8 (4) 80 (1953), 80. Új növényi származású gyógyszerek a Szovjetunióban: A Gyógyszerész 8 (5) 86 (1953)_ - 8L Farmakognóziai termelési gyakorlatok: A Gyógyszerész 8 (7) 130
(1953) - 82 Tiliae flos: A Gyógyszerész 8 (10) 174
(1953). - 83. Adatok a Calami rhizoma értékmeghatározásához: Acta Pharrn. Hung„ 24/a (2) 33 (1953).

1961
116. 1848-as szabadságha1·cunk gyógyszerészi vonatko·
zásai: Gyógyszt. 5 (3) 103 (1961) - 117. Pápai l,áriz
Ferenc gyógynövényei: Gyógyszt. 5 ( 7) 263 ( 1961) 118. A magyar gyógynövényügyről: Gyógyszt 5 (8) 292
( 1961). - 119. A gyógyszerek tartósságának kérdése
hazánkban kétszáz év előtt: APH 31 (6) 262 (1961). 120. Gyógyszerészetünk és gyógyszereink helyzetf~ a
szabadságharc idején: Oon1rn (21-22) 104 (1961)

1962
121. Böttger: Horus OH (4) 324 (1962). - 122 . Adatok
a •iI-Ierbarium" orvosbotanikai értékeléséhez: Comm
(3) 1 75 (1962). - 123 . Visszapillantás a magyar gyógy·
növényügy múltjára: Herb. Hung. 1 (1) 7 (1962). 124. Gyógyszerésztörténeti nemzetközi kongresszus
Innsbruckban: Gyógyszt. 6 (1) 25 (1962). - 125 . A ma-

19'74. novembe r
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gya1 Gyógysz erkönyv ek fejlődéstörténete: APH 32
(4) 167 (1962). ·- 126. Dr Rom Pál (1902-1 962):
Gyógyszt . 6(12) 468(196 2)

1963
127 . Rom Pál (1902_:1 962): APH 38 (1) 1 (1963)
128„ J\féliusz Juhász Péter: Horus OH (1) 77 (1963).
129 Carl Wilhelm Scheele: Horus OH (2) 170 (1963).
- 130. Giovann ini Rudolf (1891-1 963) Herb. Hung. (2)
846 (1963). - 131. Entwick lungsges clúchte der unga..
rischen Arzneib ücher: J. G„ G. PH. 21 (1) 31 (1963). 132. Winkler Lajos: Hm-us OH (13) 1235 (1963) - 133.
Diószegi Sámuel: Horu.s OH (15) 1425 (1963). - 134
Justus Liebig: HoruB OH (16) 1523 (1963). - 135
Antony Leeuwen hock: Horus OB. (20) 1906 (1963). 136. A szocialis ta államok nemzetk özi gyógynö vénykonferen ciája: Gyógyszt 7 (12) 471 (1963)

1964
137 A gyógynö vények felhaszn álása a magyar Népköz„
társaság ban: Hmb. Hung. 3 (1) 3 (1964). - 138 . Egy
gyógysz erészseg éd végrend eletei a XVII. szd.-ból :
Comm (29) 235 (1964). - 139 Math Jacob Schleide n, a
fo1radal már botaniku s: Horus OH (9) 848 (1964). 140. A nagyszo mbati egyetem vegyész -botanik us pI'ü··
fesszorn (Winterl ): Horus OH (17) 1613 (1964). - 141.
Die Ve1\ven dung von Heilpfla nzen in der Unga1is chen
Volksre publik: Pharm Prax (3) 57 (1964). - 142
Felletár Emil: Horus OB. (11) 1039 (1964). - 143
Antidot arium Cassovie nse 1732: Co1n1n„ (33) 197 (1964).
- 144. Beythe András a „Füves könüv" szerzője:
IforusO H (23) 2197 (1964).
1961\

145. Augusti n Béla emlékez ete: Herb. Hung 4 (1) 5
(1965). - 146 Die Apothek e im Déri-Ivlu seum in Debrecen (Ungarn ) JGGPH 17 (2-3) 10 (1965). - 147.
Caspar Bauhin: Horus OB. (3) 276 (1965). - 148. Az
„Ernyey József gyógysz erészi múzeum "-ról: Conim (36)
209 (1965). - 149. Intézked ések hazánkb an a gyógy.
sze1árta lom megelőzésére Semmelw~is előtt és korá„
ban: .. (6) 437 .. (1965) - 150. Über die im Ungarn
amtlich genehmi gten Teemisc hzngcn: Farm... Glas. 21
(6) 203 (1965) - 151 Ernst Abbe, a szouiálre former:
Horus OH (5) 4B:J (1965)

1966
152. lVIegeml ékezés l{abay Jánosról , a inagya1 morfin.
gyártás felfedezőjéről: Gyógyszt 10 (8) 281 (1966). 153„ „Pharma copoea Humori ca" 1930: Gyógyszt 10 (8)
301 (1966) -· 154 l\'Iegeml ékezés Kazay End1éről:
Gyógyszt . 10 (10) 361 (1966) - 155. „Pharma oopoea
Humori ea" II 1930: Gyógyszt . 10 (10) 385 (1966). 156„ Heinrich Emmánu el Ji.ierck: Horus OH (5) 415
(196H). - 157. Das Apothek en\vesen in Ungarn: 1l1ed
Mon. (5) 17 (1966). - 158. The changes of Solasodi ne
content in the „lndistr ial shoots" of Solanum laciniatum ait: ("\Táradi val és Csapóva l): AA.SH 15 (3-4) 403
(1966). - 159. „Pharma copoea Hun1ori ca" III. 1930:
Gyógyszt . 10 (11) 423 (1966). - 160. A morfium felfe··
- 161.
dezője (Sertürn er): Horus OH (10) 895 (1966)
Die Entwick lung der unga1isc hen Pharmaz ie in d6m
vergang enen Vie1telj ahrhund ert: JGGPH (28) 125
(1966). - 162 A köpingi gyógysz erész (Seheele ): Horus
OH (24) 2240 (1966)
1967
163. Kabay János az ember: Herb. Rung 6 (2) 115 (196'i ).
- 164. A magyar Scheele (Kazay) : Horus OH (4) 318
(1967). - 165. Az Orvosi csúcsor szolaszo din-tarta lma
napszak onkénti változás ainak vizsgála ta (Vál'adiv al és
Csspóva l): APH 37 (30) 30 (1967) . - 166. Wierzbi cky
Péter orvos-bo tanikus: Horus OH (14) 1281 (1967). 167. Zamenh of és az eszperan tó: Horus OH (16) 1473
( 196 7)

----- ----· -·--- -----

1968
168. Téri Tibor emlékez ete: Gy6gyszt. 12 (4) 137 (1968).
- 169. Emlékez és J. B. Cavento ura: Borus OH (3) 319
(1968). -· 170. A nagykun ok fizikusa (Kátai): Horus OH
(6) 649 (1968). - 171 IGtaibel Pál emlékez ete: Borus
OB. (10) 1097 (1968). - 172 Pharmac eutical aspects of
the lime-tre e: AASH (17) 275 (1968). - 173. Emlékez és
P J. Pelletie Me: Horns OH (17) 1887 (1968)

1969
174. l\iagya1 gyógynö vényügy : Herb. Iiung. 8 (1-2) 9
(1969). - 175. Deér· Endre és a Magyar Gyógysz erész··
tudomán yi Társasá g: APH 39 (1) 1 (1969). - 176.
Dr„ Matolcs y l\fiklós, a BOTE házigyó gyszertá rának
megalap ítója: Horus..Q l!_(ll) 1277 (1969). - 177. Gyógyszerészk épzési törekvés ek:-t848 „ban: Co1nm. (51-53)
201 (1969). -- 178. A korszerű gyógysz erészkép zés ki„
alah.ll.lása Magyaro rszágon 1876-19 45: Comin (51--53)
207 (1969). - 179. Beitriige zur Geschic hte der Pharmazie in Burgenl and bis 1918: Burg. Heim. 31 (4) 181
(1969). - 180. Adatok Wierzbi cky Péter életrajzá hoz:
Bot. Közl. 56 (3) 133 (1969).
1970

181. Die Lage de1 Pha1maz iegeschi chte in Ungarn :
I. G G. PH 86 (1) 73 (1970) - 182. Diószegi , a magyar
botanika i nyelvűjító: Horus OH (23) 2727 (1970). 183. Fauser Antal, a mineraló gus gyógysz erész: .Ho1-us
OH (26) 2970 (1970)„ - 184. Wágner Dániel és reform·
tervei: Horus OH (26) 3089 (1970) - 185. A pesti Tudomány egyetem néhány kiváló gyógysz erész tanít··
ványa és professz ora: Com.in (57-59) 303 (1970) 186., Die soziale Lage der Apothek er in Ungarn in de1
zweiten Htilfte des XVIII J ah:rhund erts: Cornm. Suppl
(4) 111 (1970)
10 i'2

187. Das ungarisc he pharmft7p,11tische lVIusenm: 1 G
G PH 38 (1) 129 (1972).

1973
188„ Die alteste pha1n1a ziehisto1 ische Dokun1e nten in
Ungam: Rad med simp. (1) 199 (1973)

Rövidíté sek ·

A Gyógysz
Gyógys,zt
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APH
Borus OH
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A Gyógysz erész
Gyógysz erészet
Gyógysz erészhal lgatók Értesítője
1'!iagyar Gyógysz erésztud ományi Tá1s.
Ertesító je
Acta Pharmao eutica Hungari ea
Orvosi Hetilap Horus rovata
Commun icatione s de Historia e art.is
Medicin ae
IIe1 ba Hungari ca
Ker tészetí Lapok
Orvoské pzés
Botanik ai Közlemé nyek
Veröffen tlichung 'en d„ Intern. Gesell·
schaft für Geschich te der Pharma zie
Acta Poloniae Pharmac eutica
Pharmaz eutische Praxis
Farmace ut. Glasnik, Zagreb
Medizin ischer 1\fonatsp iegel, Darm·
stadt
Acta Agromo nica Academ ica Scient
Rung.
Burgenlf indische Heimatb liitter, Eisen··
stadt

Munkái alapján Halmai Jáiws profess zort, méltán sorolha tjuk a hazai gyógys zerésztu domány jelentős és termék eny művelői közé, akinek műkö
dése szakter ületén - a farmako gnózián - kívül a
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gyógyszerésztörténet számos jelentős mozzanatára
kiterjedt Ez utóbbi területen a Gyógyszerésztörténeti szakosztály megalapításával nemcsak hervadhatatlan .. érdemeket szerzett, hanem alapos
felkészültségével es~Uandó segítőkészségével olyan
utódokat nevelt, akik minden bizonnyal meg
fogják őrizni nemcsak az Ő, de az egész magyar
gyógyszerészet haladó hagyományait
IRODALOM

1. Verzárné Petri G :Niegemlékezés dr Hahnai J
professzorról (APHH). 2. Zboray B. Búcsú dT.
Halmai János professzortól Gyógysz -tört Diárium 2
(.4)„ - 3. Szaklajda L„„né: Szóbeli közlés. - 4. l\ia.gyar
Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője 12 (1), .1
(1936); 13 (1), 1 (1937); 14 (6), 341 (1938); 20 (3 7), 37
(1944). - 5. Gyógyszerészek Lapja (1936-1938) . 6. A Gyógyszerész (1947-1956) - 7 Acta Phar1naceutica Hungarica (1953-196_9). - 8„ Gyógyszerészet
(1957-1968) . - 9. Orvosi Hetilap „Horns" (19631971). - 10 Oommunicationes de Historia a1tis 1\iedicinae (1962-· 1971)

18. évfolyam 11. sZful1

.IJ;-p E 3 6 o p a H : .numepamfp11aJI őeRmenbHocmo
npoifjeccopa HHotua x·aAAtau
no CJIYlfaIO HaCTYrrarow:eií r O.!J;OBW:HHhI CMeprH Httoma
XanMaH asrop e noqeroM H e JJ:OCTOÜHhIM naM.HIH IIPHYM~
HO}f(a10w:ero cJiaBY settrepcKott !papMal{HH o6naJJ:aIOll.tero
BCeMHpHbIM asTOPHI'eTOM YlfeHOfO YBa}f(eHHeM IlYÖJIIif(Ye1
o6sop 0 ,ll;OKYMeH1ax ero HeYCTaHHOÜ ,!J;e.sireJJbHOCTH

Dr. B. Z b o i a y: The literatu.re activities of the
late Professor Dr J. Haln1.ai
On the occasion of the anniversal'y of the decease of
Dr. J. Halniai, the late Professor of Pharmacognosy
and reno1vn pharmacy··historian, 1vho added much to
the esteem of Hungarian pharmacy abroad, - his lite„
rature life 1vork is su1nmarized as a. docun1enta1ion of his
inrlustry and devotioi'lttrh-is-p:rofession.
Dr 1l. Zbo1 ay: Lite1arische Tlit1.gkeit von Pr 0 /
D1. J. Hal1nai
Zum Anlass des bevorst!=:henden ersten Jah1csta.ges
seines Ablebens wird eine Ubersicht über das Lebens·
\Verk von Prof. Halmai geboten. Die Tatigkeit des
international anerkannten Gelehrten hat vielfach zur
Reno1nmierung der ungarischen Pharmazie beigetragen

(Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár 1013 Budapest, 1. Apród u . 1.)
Érkezett: 1974 VI 24
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ERDÉLYI GYóGYSZERÁRSZABÁS-TERVEZET 1753-BóL
DR SPIELMANN JÓZSEF, DR. RÁCZ GÁBOR, DR SZŐKEFALVI-NAGY ZOLTÁN,
MAIOR OVIDIU ÉS LÁZÁR SZ. KAROLA

A szerzők ismertetik az erdélyi gyógyszerárszabás
összeállitására vonatkozó XVIII. századbeli kezdemé··
nyezéseket, melynek eredményeként két taxajavaslat
készült el.. Ismertetik az árszabástervezetek sajátosságait - többek között - a „szegényebb rendűek" érdekeinek védelmét mint a szerkesztés egyik alapelvét.
A tervezeteket összevetve a bécsi és a Torkos-féle
taxával, ezeknél lényegesen kevesebb gyógyszemnyag
szerepel bennük. Kitiinik az elavult anyagok elhagyására vonatkozó törekvésük is. Az ármegállapításnálfigyelembe vették a hazai előállítás lehetőségeit,
illetve a be.hozatal költségeit is, több esetben azonban
nehezen magyarázható a bécsi taxától való ár eltérés
Az 17 53-bankészült taxatervezeteket -feltételezhetően
hivatalosan nem vezették be

*
Előző

közleményünkben [1] ismertettük az erdélyi gyógyszertárak 1753-as első szakszerű vizitációit és azt, hogy az ellenőrzéssel megbízott orvosok jelentéseikben megszívlelendő javaslatokat
terjesztettek elő . Egyikük, Felfalusi Mihály megismételte régebbi, Aletophilus álnév alatt írt reformtervezetét, amelyben elsősorban egy speciális
erdélyi gyógyszerárszabás érdekében emelt szót
[2].
Az önálló erdélyi taxa megszerkesztésének szükségességét Felfalusi azzal indokolta, hogy a gyógyszerészek - hatósági ármegállapítás hiányában önkényesen, a közösség érdekeinek rovására szab~

ják meg a gyógyszerek árát.. Megemlítette, hogy
az osztrák birodalom minden országában van már
kötelező árszabás és „
a művelt népek közül
csak éppen az erdélyiek nélkülözik"
A gyógyszerárszabás elkészítése - e javaslat
szerint - egy orvosokból és gyógyszerészekből
álló bizottságra hárulna, a1nely összeállíta11á a
gyógyszerek, a szimpliciák és kompoziták jegyzékét (a Cathalogus Medicamentorumot), a bécsi
taxa után igazodva, de az erdélyi viszonyokhoz
alkalmazva . A külföldről behozott gyógyszereknek
ugyanis drágábban, az itthon termőknek pedig
olcsóbban kell forgalomba kerülniük
Az esetben, ha a bizottság az árak megállapításában nem tudna megegyezni, újabb orvosokat és
gyógyszerészeket kell bevonni a munkába és a
többség véleménye döntene. A bizottság munkálatairól szóló jegyzőkönyveket, kimutatásokat fol kell
a Guberniumhoz terjeszteni
Az önálló taxa kérdésében - Fe(falusi szerint -egyező mind az orvosok, mind a gyógyszerészek,
mind a közönség érdeke„ Az orvosok könnyen és
olcsón beszerezhető gyógyszerek birtokában ered
ményesebben végezhetik munkájukat; a gyógy·
szerészek „.. . nagyobb nyereséggel fáradozhatnak, mert készítményeik gyorsabban kelnek el. . "
s végül a közönség megszabadul az önkényes áraktól. A kötelezővé tett árszabás és dispensatorium
ugyanakkor véget vetne a kuruzslók ún gyógyszetkészítéseinek is

