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EM LÉK KÖNYV
Dr. Hal my Lász ló bel gyó gyász pro fesszor, a ha zai obe zi to -
ló gia fo gal má nak és tu do mány te rü le té nek megala pí tó ja, nyá.
ro. dan dár tá bor nok, az MTA dok to ra, a Bel gyó gyá sza ti Szak -
mai Kol lé gium tag ja, eu ró pai obe zi to ló gus, a Ma gyar El hí -
zás tu do má nyi Tár sa ság ala pí tó el nö ke, a ma gyar egész ség ügy
év ti ze de ken át egyik vé le mény for má ló sze mé lyi sé ge mél tó -
ság gal vi selt, hosszan tar tó be teg ség ben ak ti vi tá sát a végsõkig
megõriz ve, 2013. április 11-re vir ra dóan, éle té nek 78. évé -
ben el tá vo zott.
Em lé ké re ké szült a tu dóst és az em bert megörö kítõ, a pá lya -
tár sak, a kol lé gák, a ba rá tok visszaem lé ke zé seit, ri por te rek
in ter júit, va la mint rend ha gyó mó don Hal my Lász ló önélet -
raj zi írá sait is tar tal ma zó Em lék könyv, amely ha lá lá nak egy
éves év for du ló ján a Ma gyar El hí zás tu do má nyi Tár sa ság ki-
adá sá ban je le nik meg.
A szerzõk visszaem lé ke zé sei a tel jes ség igé nye nél kül mu tat -
ják be Hal my Lász ló pro fesszor em be ri meg nyil vá nu lá sait és
a tu do mány hoz va ló vi szo nyát, mun kás sá gá nak ap ró epi zód -
jait, szí nes sze mé lyi sé gé nek at ti tûd jeit. Tu do má nyos mun kás -
sá gá nak be mu ta tá sa meg ha lad ja az em lék könyv le hetõsé geit.
A ku ta tó, ok ta tó, egész ség ügyi is me ret ter jesztõ és gyó gyí tó
or vos nak ál lít em lé ket.
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