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Megemlékezés dr. Halmai János professzorról, születésének 100. évfordulóján 

Di: Marcza/ Gabriella 

Ez évben lett volna l 00 éves cl!: 
Halmai János egyetemi tanár, a 
Gyógynövény- és Drogismereti Inté
zet (a jelenlegi Farrnakognóziai Inté
zet) volt vezetője. 

D1: 1-!a!tnai .János halk szavú, 
csendes, kőzisn1crten szerény en1ber 
volt, aki en1berségét, hurnanitását 
nagyszerűen alkaln1azta professzori 
feladatköre gyakorlásában. Elsősor
ban oktató-nevelő volt; nemcsak 
gyógyszerészhallgatóit, hanern n1un
katársait is állandóan, szinte élete 
utolsó percéig tanította. Gyógyszeré
szi inivoltára 1nindvégig büszke volt. 
Diplomáját 1925-ben szerezte, 6 évvel később dokto
rúlt sun1n1a cun1 laude n1inősítéssel. Saját szavaival él
ve „ke1nény iskolába" került n1unkatársként a Páz111ány 
Péter Tudományegyetem Növényélettani Intézetébe 
Pál A1pád professzor mellé. Itt szokta meg a pontossá
got és alapossúgot, rncly rninden 111unkáját jellcrnezte. 
1949. február l-jén docensként vette át az akkori 
Gyógyszeris111ereti Intézet vezetését Budapesten, 
melynek 1957. augusztus 17-töl, mint egyetemi tanár 
volt a vezetője l 971. decernber 1-ig. Tantcrn1i előadá
sait szerették, niert rnindig le tudta kötni apró érdekes
ségek. beiktatásával hallgatói figyeltnét. Tudon1ányos 
111unkássága n1cgoszlott a fannnkognózia és gyógyszc
résztörténct között. Ez utóbbi volt igazi világa, n1cly
nek kiváló müvelője volt. 141 publikációjával nemzet
közi clis1nerést szerezve. A farn1akognózia terén egyik 
fö 111unkássága volt az V. Magyar Gyógyszerkönyv 
drog-cikkelyeinek kidolgozása, n1clyért érden1ércn1-

mel tüntették ki. Tevékeny részt vál
lalt a VI. Gyógyszerkönyv Farma
kognózia Albizottságának munkájá
ban is, továbbá részt vett igen sok 
(kb. 50) gyót,>ynövény-szabvány ki
dolgozásában, 111int a Bizottság elnö
ke. Kiemelkedő jelentőségü volt e/;: 
1Vol 1ák Istvánnal, a Szegedi Egyeten1 
Gyógynövény- és Drogísrnereti Inté
zetének vezető professzorával együtt 
írt tankönyve, 1nely nu1 is niegállja a 
helyét. I 959-ben kiváló gyógysze
rész lett. A Magyar Gyógyszerészeti 
Társaságon belül elindította a 
Gyógyszerésztörténeti Szakosztály 

müködését és az Ernyey Gyógyszerésztörténeti Múze
um kialakításában is tevékenyen közreműködött. 

Mint 111unkatársa, rendkívül élveztem a tanszéki ér
tekezleteket, melyeken oktatott, nevelt mindannyiun
kat, nen1 szigorral, hanen1 szeretettel n1utatott rá n1un
kánk hiányosságaira; különös gondot fordított a gya
korlati oktatásra - a tanszéki értekezletek főleg ilyen 
irányban zaj !attak - s e téren ne111 isn1ert 1negalkuvást. 
I<orszerü gyakorlati jegyzeteket juttatott a hallgatóság 
kezéhez, kiket gyógyszerészi hivatásukra is kellő ala
possággal készített fel. Az általa képviselt haladó ha
gyon1únyokat őrizzük~ és igyekszünk ezeket továbbfej
leszteni. rniközben szeretettel gondolunk arra, akitől 

1nindezt kaptuk. kedves tanítórnestcrünkrc. Ffa/111ai 
professzorra. 

G . t1.A a re z a! : ln co111111e1110ratio11 of professor tb: János 
Haluuzi 011 the 1001

" tu111h'ersa1J· of his birth 

SenunelH·eis Egyclen1 Farnu1kog11á:::.iai !nté:::.et, Budapest, Ülldi út 26. -1085 

Felhívás évfolyarn-találkozúra 

Kedves évfolyarntársunk! 

!vli, a Szegeden 1960-ban diplotnát szcrzctt gyógyszerészek kövctkczö talülkozónkat 2003. nugusztus 30-:in szon1baton 15 órától 
tartjuk a Gyógyszcrésztudon1ányi Kar tantennében (Szeged. Eötvös u. 6. 1. eine!et). 

Progra111; aug. 30-ún délután kb. 15 órától beszélgetés a tantcren1bcn. 1najd este közös vacsora. 

Ko!légiu1ni elszállásolási lehctöségct biztositunk; 

Elözetescn tc!efönon keressétek Si1non Lajos évfolyan1túrsunkat. Telefönszúina: 06-62~442-881. lcgk0söbb augusztus 15-ig. 

Nlindenkit szeretc!tel vúrunk: 

Sh11011 Lqjo.1· l:.1· Bacsa Gyii1gy 


