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Dr. Rom Pál, az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet illó- 
ajlaboratóriumának vezetője, tudományos főmunkatárs, a mezőgazdasági 
idományok kandidátusa, 1962 november 22-én tragikus hirtelenséggel eltá- 
ozott az élők sorából. Váratlan halálát igen nagy megdöbbenéssel és részvéttel 
tgadták munkatársai, de baráti köre is, hiszen a gyógynövények és illóolajok 
izsgálata, minősítése és kutatása területén, élete utolsó percéig teljes szellemi 
5 látszólag testi frisseséggel végezte népgazdasági szinten is igen jelentős mun- 
áját.

Több évtizedes, eredményekben igen gazdag pályafutásának befejezése 
rtán biztonsággal megállapíthatjuk: kiváló kutató, de ugyancsak értékes 
yakorlati szakember is volt.

Életpályáját igen szerény anyagi viszonyok között kezdte el, mert korán 
zvegységre jutott édesanyja eltartásának biztosítására ipari munkát vállalt, 
estő és mázolósegéd lett és emellett végezte egyetemi tanulmányait is. 1922 -  23- 
an -  tehát még egyetemi hallgató korában -  Winkler Lajos professzor pri- 
át asszisztense volt, majd vegyészi oklevelének megszerzése után, öt éven 
t -  1924-től 1929-ig -  a nemzetközi szinten ugyancsak elismert Zechmeister 
.ászló pécsi professzornál tanársegédként működött. Tehát kiváló kémikus 
■rofesszorok szakirányítása mellett szerezte meg azt az alapot, amelyre egy 
gész élet értékes és eredményes tudományos munkássága épült. 1929-ben dr. 
vugustin Béla vezetése alatt működő Gyógynövénykísérleti Állomás szolgáj
ába lépett. A későbbiek során (1931-ben) szerezte meg a gyógyszerészi okleve- 
et, majd sokoldalú érdeklődésének bizonyságául 1943-ban a drogistasegédi 
répesítést is megszerezte. Ebben az évben bízták meg az önálló Állami Illóolaj 
^aboratórium megszervezésével és vezetésével.

Élete pályája továbbra is felfelé ívelt; 1948-ban az Agrártudományi Egye
tmen magántanári képesítést nyert és ugyancsak ebben az évben az Eötvös 
..óránd Tudományegyetemen egyetemi előadói megbízást kapott. -  Az Orszá
gos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet felállításával -  1950-ben -  meg- 

cpízást kapott az intézet illóolajlaboratóriumának vezetésére, amely megbí
zatásának -  tudományos főmunkatársi besorolásban -  élete utolsó percéig 
aagy odaadással és lankadatlan szorgalommal tett eleget. -  Kiválóan ered- 
nényes kutató munkájának elismeréseképpen 1952-ben a „mezőgazdasági tu- 

rdományok kandidátusa” minősítést kapta meg.
Dr. Rom Pál sokrétű és gazdag kutatói, valamint az igen eredményes gya

korlati vonatkozású munkáját e helyen csak vázlatosan lehet ismertetni. Gya
korlati irányú munkásságának központjában az illóolajos növények nagyobb
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arányú hazai termesztésének és a nagyüzemi illóolaj gyártásnak megszervezés! 
és továbbfejlesztése állt. Jelentős munkát végzett és maradandó eredményeket 
ért el a gyártástechnológia továbbfejlesztésében és a lepárolóberendezések ter
vezésében is. A magyar illóolajok minőségvizsgálatának több évtizedes folyama
tos elvégzése során Rom Pál mindenkor helyes képet alkotott a magyar illó-l 
olajok minőségéről és nemzetközi szinten való objektív értékeléséről.

Tudományos munkásságának eredményeképpen közel száz szakdolgozatot 
jelentetett meg a legkülönbözőbb témakörökben, igy a szerveskémiai vizsgálatok 
(a kodeinfoszfát kimutatása, timol, metilszalicilát, glikokol, anetol, alkannin 
stb.), az illóolajok előállítása, vizsgálata, meghatározása, gyártása, a gyógy
növénytermesztés, de főleg a farmakognózia munkaterületén. A gyógyszerészet 
történetének ismertetésével különösen sokat foglalkozott; Justus Liebig, Carl 
Wilhelm Scheele, Ferdinand Runge, Than Károly, Winkler Lajos, Augusztái 
Béla életéről és munkásságáról érdekes és értékes megemlékezéseket írt.

Szívesen adta közre tapasztalatait és gazdag kutatási eredményeit elő
adások formájában is. Mintegy 120 tudományos és ismeretterjesztő előadást 
tartott, így a gyógyszerésztovábbképzés keretein belül, a Gyógynövény és 
Drogismereti Intézetben, egyetemeken és főiskolákon, kongresszusokon, szak- 
tanfolyamokon és számos más helyen.

Tevékenyen résztvett különböző szakbizottságok munkájában is, többek 
között a Gyógyszerkönyvszerkesztő Bizottság Farmakognóziai Albizottságá
ban, a Magyar Szabványügyi Hivatal gyógynövény, illóolaj és fűszer szabványo
sítási szakbizottságaiban és korábban az Egészségügyi Minisztérium keretében 
működő volt Gyógynövény Bizottságban is.

Dr. Rom Pál halálát, akiben intézetünk egy igen értékes vegyészt, gyógy
szerészt, kutatót és megbecsült gyakorlati szakembert, de egyben egy megnyerő 
modorú, barátságos, sajátos humorú munkatársat és jóbarátot is elvesztett, mi, 
munkatársai és barátai őszinte részvéttel gyászoljuk. Munkásságának, kutatá
sának eredményeit a bel- és külföldi szakirodalom jövőben is számon tartja, 
emlékét pedig híven és szeretettel őrizzük meg szivünkben.
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