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1973. júl. 23-án elhunyt dr. Halnw,i János ny. eyyetemi tanár, a Semmelweis 

Orvostudományi Egyetem Gyógynövény- és Drogismereti Intézetének 22 éven át 

vezetője. Az intézetet dr. Lipták Pát egyetemi tanár ltalálciután, lf)49. február l-én, 

mint tanszékvezető docens vette át, és 1957. ait(/USZt'us 17 óta kinevezett egyetemi 

tanárként állt a jelenleg közel 60 éves intézet élén 1971. dec. l-ig. 
Dr. Halmai János gyógyszerészi oklevelét 1925-ben Budapesten szerezte meg 

kitún6 eredménnyel és 1931-ben summa citm laude min6sítéssel doktorált . 

A diplonui megszerzése után a Pázmány Péter Tudomány Egyetem Növényélet

tani Intézetében kezdte meg pályafutását Sárkány Sándor és Frenye Vilmos 

pályatársként Pál Árpád professzor irányítása mellett. Ott dolgozott egészen 

1939. szept. l-ig, ahonnan a Gyógyszerismereti I nthethez jött át az orvosi Karra 

(mivel akkor m ég önálló Orvos i Egyetem nem volt , úgyszintén önálló Gyógy

szerészi Kar sem. Ebben az intézetben magántanári képesítést szerzett 1942-ben. 

Kandidátitsi munkáját kedvelt kutatási területér6l írta: a gyógyszerészet törté

netéb6l, aminek művelését és hazai kifejlesztését különösen az utolsó 10 évben igen 

nagy lelkesedéssel és odaadással végezte. 
Munkássága így két terület között oszlott rneg: a történet és a farmakognozia 

között. Utóbbi tevékenysége pralctikus alapokon állott. Nagy gondot fordított 

a drogok hamisitásainak kimutatására, valamint a drogok azonosításánál és 
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htNmihésénél rtlkalmazlwtó könnyen kere8zlillviltelő, gyors eljárások kidolr;ozá-
8árrt. Többek között közlemfnye jelent mey a;; Allhea levél Ö88Zeth·e.szt f8hól, az 
Absinllti herba, keserűrtnyaglrirlalmrírn i·o1wtkozó vizsgrílatokr6l, adatokat h·özölt 
n Tilirte rtryenteae flo8 h t fkelf8fhez, n Vemt ri rhizo11m el mdi:r-8zal ill. Vince
to:rici mdix-szal ferlőzöll Primulrt gyökérről, P[JY új f ahéjfajta vizsyálcttríról 8lb. 

/!J-53-tól az Artn Phrmnareufirri !luny11rim 8Zerke8zfő bizoff8ágrínak tnyja f8 
a droyismereti romi rrzeMje ml!. 

/ .lJ.):2 óta az /1Jgh;Z8f!Jiigyi T 11do111rínyo8 rranát8 Ú.'JÓ(J.IJ8Zf'l'kö11yri BizoffMÍgá
/1(/k tayjah·fnt működöff. !fl55 -58-iy az Hr;P.~z8égii!J.'Ji Jli11k.:thium Gyógy
ni>i-fny-Bizoff8ágának colt az elnöke. Az 1.9-5:5-ben merfjelrnl V. Nagyar Oyógy
sznkönyu far111akoynoziai ré8zf11ek 8zerke8zff.~fben i·égzef/ mm1k1íj1íht a ko1mány 
„Szocialista N unkáht" hdemfremmel /iintefle ki. A V 1. J/ rt(/.'Jll I' GyÓ(J!J8Zer
könyc Szerke8z/6 Bizoff.wíyríbau a famwkoynoziai rtlbizoff.sríy elnöke roll. 

IJr. Noník Í8lván11((l, a .szeyedi Gyógynö1•Pi1y- éi:i Droyismerr>ti hdfzel vezető 
pmfr>88Zorríml ryyiW lrtnkönyvet khzitelt a gyógyszerészhallgatók 8ZrÍ mrí m, runely 
jelenley i8 luti:izndlatbrm vnn. l!Jz ct tankönyv több gyógyszerf>.szr1folyam 8Zrtlnnai 
képzé8ének 8ZOl(Jrílla rtlrivjail. VegyületC80JJOrlonként tárgyalja bósfye.<; ada flrírral 
rt hiva/((l08-, mlwninl a 1u~pgyógyászatban felhasznált droyok i8mnetét. A lan
kii11.111' eyyfbkfnl níródíjal kapott. 

IJr. l!rttmai Já1zo8 professzor famiakognoZ'iai munk<.í-'S.sríurt 8Zii/:.~égszeri1en 
fl 8Zrtlmí11y-khdr8Pk, r1 gyógynövfnyek .szabványelóiratainal.· kidolgozrÍNrt felé 
fordult. f..-1 1111111krísságánal.: utolsó - közel lO - fvében inte11zíre11 fo(Jlrtlkozoll a 
gyógynikények szabványos'Ílásával, mint a bizollság elnöke i8. l\iizPl .j() (JYÓ(Jy-
11ö1•f.11y-1Szabvríny kidolgozásában vett részi. 

/ .<J-10-bm fl J akabhrízy, - 1956-ban a Jfobciy és 1966-brm rt 1 • f'.~zwhni emlrk
,:„„1111nel liintell fk ki mnnkás.ságát, - 1959-ben elnye1 te a „ l'-iníló (Jyó(J.lf8Zeré8z" 
kit lintetr8t. 

.V a !JY hrle 1nr, horJ.11 rt uyógy8zerésztörténet i szakosztályt ti lel re hl vlrt fl (l.'JÓ(J y
sze rf8zet i '!1rír8aSá(Jbr111, tis tevékenyen köz'f.eműködött az Emyei Jfúze11111 ki
fllrtkítríNríbrm. 8zrímo8 külföldi Gyógy8zerfsztörl fneti szako8::/ály f8 f'(J!Je8ülrt 
frt(Jjríul rrílaszlolla. 

ll fll11111i prr~feN8ZOr tudományos inimkáját rt szerénysr;(J jf'llf'111Pz/e. Amikor 
c.wik lehelte, oktató-nevelő 8Zándfkkal mindig rámuLrtlofl " (J.IJÓ(J.IJnÖrények 
tiirlhiPfi múltjára, a JW(JY famwko(Jll08Zlók r!leMtjríra, kí.~éileti 1111111ká8MÍ(Jára 
P8 7u:ldríjára. ] gy nevelt a farm(( kor;noziá ra /Drténel i lct)H18Zlalata i rh-ht is. 

Temettisr 1wr1.11 rr8zvft melleit z(fj[ofl le J.fJ7.3. július 27-én 11 Parkasréti temető
ben. A Semmrlwei8 On:08/ltdo111á11yi Hyyefem rs Gy6gy8zerP8Zl11dományi Kara 
ne1·ébe11 dr. 8zá8z r:yiiryy dN.-rín tJ1íf.~!Íztr1/la, a Gyógynövény- fs D rogismereli 
/ 11/fz.p/ ne1•rben e soroh· írója, 111ír1 a Gy6(J!J8Zeré8zeli T ársasáy {8 annak Gy6gy
szeré8zlörtheti 8Zakosztrílya nerrben Dr. Végh Antal egyetemi lnnár, a szako.sztály 
jelenlegi elnöke. 1.'rtnílnhiyrti, akiket r1z évek ho8szú során oktatoll , akik ?'ezetése 
alall doktoráltak, akik m1111k11társrti, kollégái rnltak, - mindnyájan kegyelellel 
órizziik rmlékft. 
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V erzrírnf dr. Pel ri Gizella 

egyetemi tanár 
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