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Dr. Halmi Pál (1904-1989) 

Szmodits László 

A szerző d1: Halrni Pál, a budapesti egyetenzi gyógvszertár adjunktusának életzíl}át, 
n1unkásságát is111erteti halálának 10. é11ordulóján. Nevéhez fi1ződik az egyik hazai 
gyógyszerészi vade1necu1n kiadása. Za111atos fzü Planta teapótszert hozott forgalornba. 
Jl'ácott vegpészeli iizen1et alapított, 111elynek á/lanzosítása után- olykor nehéz köriibné
nyek között- szán1os helyen dolgozott. Gyantakivonatáva! elnyerte a „Kiváló Feltalá
ló" cfrn arany fokozatát. 

1. Obra. Dr. Jlalttli Pál adjunktus 
(1904-1989) 

Halmi Pál 
1904. január 
4-én született 
az egykori 
Pest-Pilis
Solt-Kiskun 
(ma Bács-Kis
kun) megyei 
Harta község
ben. Gyógy
szerész csa
ládból szárma
zott. Apja id. 
Halmi (J 903-
ig Helfe1) Pál 
(1863-1943 
VIII. !.) 1894-
ben nyitotta 

meg Hartán az ,,Isteni Gondviselés"-hez címzett gyógy
szertárát[!, 2] (1. ábra). Az apa hét gyermeke közül még 
Sára Júlia (férjezett Imreh Béla Gézáné) gyógyszerész, 
aki 1938-ban vette át a családi patika vezetését. 

Az eleven eszű Pali az elemi iskoláit a szülőfalujában, 
a középiskolai tanulmányait Budapesten végezte. Az utol
só két évben a Vlll. kerületi Zrinyi Miklós Állami Gim
náziumban tanult, ahol l 923-ban érettségizett 

Az érettségi vizsgát letéve gyógyszerészi pályára lé
pett. Apja hartai gyógyszertárában gyakornokoskodott. A 
tirocinális vizsgáját követően a Páz111ány Péter Tudo
mányegyetemen folytatta tanulmányait. Itt 1927-ben 
gyógyszerészmesteri oklevelet szerzett. Friss diplomájá
val előbb a családi patikában dolgozott, n1ajd n1ásutt is 
próbálkozott megélni. Szabad idejében pedig tovább tö
kéletesítette a szakmai tudását. 

A húszas évek végén a vidéki törpe-patikák 1nüködtc
tése egyre nehezebbé vált, ezért szinte reménytelenül tért 
vissza ismét Budapestre. Dt: klatolcsy Miklós profesz
szornak az egyetemi gyógyszertár fóigazgatójának sen1 
volt kerete a foglalkoztatására, de felajftnlotta „itt van egy 
miniszteri rendelet, ha te ezt teljesíted, abból lehetne 
pénzt csinálni" [4]. Azt kellett é1tékelni, hogy mennyibe 
kerülne a klinikáknak, ha a gyógyszer- és kötszer igénye
iket tnagánpatikákból szereznék be? A n1unka célja az 
volt, hogy a várható nyereséget az egyeten1i gyógyszertár 

kapja meg. Afatolc.\:V professzornak erre az elemzésre 
nen1 volt n1egfelelö munkatársa, ezért felajánlotta, hogy 
néhány hónapig a saját zsebéből fizet az összeállitás elké
szítéséért. Habni hamarosan elkészítette a ki1nutatást, 
amely jelentős megtakarítás lehetőségét jelezte. Ekkor 
már hivatalosan is alkalmazták. 

Halmi a munl<ája mellett elkészítette „A pepsin érték
n1eghatározása" chnü értekezését és l 935-ben gyógysze
részdoktori diplomát szerzett [5]. Ekkor már tanársegéd
ként működött. Az 1930-as évek második felében szüksé
gessé vált egy kimutatás készítése az akkori teljes - mint
egy hatezres nagyságú - gyógyszerválasztékról. Halrni d1: 
óriási munkát végzett. 1-Iatástani csoportosításban l 938 
tavaszán jelent meg munkája „ Az orvos és a gyógyszerész 
gvógvszerzsebkö11;1ve" [6, 7]. D1: Afozsonyi Sándor egye
ten1i tanár írt ehhez előszót. Az orvosi szaklapok is rend
kívül hézagpótló munkának ismerték ezt el. Ez volt az el
ső ilyen jellegű hazai kiadvány. Munkáját az elkövetkező 
években n1ég pótfüzetekkel is kiegészítette. 

Azonban nlás területen is hasznos munkát végzett. A 
korabeli Mir vegyészeti vállalat illóolaj-specialistát kere
sett. f-labni eb: vállalta a feladatot és a kémiai és gyógynö
vényisn1ereti tudása révén már szakértői szinten foglalko
zott az illóolajokkal. Egy tea ízesítésével bízták meg. Na
gyon han1ar megtalálta egy egyiptotni teához a rncgfelelö 
ízű aromát, n1ely csaknen1 egyezett az eredeti tea zamatá
val [8]. Az üzemszerű gyártást megakadályozták a II. vi
lágháborús események, rnert sajnos megszűnt az egyipto
rni kapcsolat. 

Még az I. világháború idején ch: Augustin Béla pro
fesszor dt: !Jarvas Ferenccel hazai gyógynövényekböl, 
szcdcrlevélböl, hársfavirágból és korianderrnagból tea
pótszert hozott forgalomba [9]. Ennek példájára Halmi ch: 
szederlevél fennentálásával nagyon kellemes ízű teát állí
tott össze. I!!atosítását a n1ár említett egyiptonii illóolaj
keverékkel végezte. Ezt Planta néven hozta forga!o111ba 
(2. ábra). Dt: Vá111os.\)1 Zoltán fannakológus-professzor 
felisrnerte, hogy ez kiválóan alkalmas csecsemők teazta
tására [7]. Így ö lett ennek az egyik leglelkesebb híve. En
nek híre han1arosan eljutott Bécsbe. A háborús körülmé
nyek nliatt a Mcinl cégnek n1ár alig volt elegendő teája. 
Így 1 O~·~i valódi tc{1hoz 90(}~ Planta-tcát kevertek, 111elyet 
,;reána" néven forgahnaztak. Ez olyan átütő sikert aratott, 
hogy nyereségéből f{a/Jni egy gyógyszervegyészeti gyár 

-, 
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2. ábra. Dr. /Ja/11/i Pál teupát/ás:.l!rl! 

létesilését határozta el [ 1 O]. Háromhektáros telket vásá
rolt Vác déli határában. Közben már 1943 elején adjunk
tussa léptették elő az egyetemen [1 l]. 

A II. világháború végére elkészült a váci üze111csar
nok. Ekkor n1cir felmondta az egyeten1i állását. Eredeti 
terve szerint koffeint szeretett volna gyártani, de ezt saj
nos nem sikerült n1egvalósítania, n1ert l 945-ben a város
ban állon1ásozó szovjet páncélos alakulat parancsnoká
nak kérésére előbb szappant kellett gyártani. Majd eny
vet, réz-szulfátot és borkősavat gyártott 20 1nunkással. 
Egy szen1élyben töltötte be a piackutató, anyagbeszerző, 
értékesítő, bérelszámoló és egyéb feladatokat. A szépen 
fejlődő inténnényt 1949-ben az elsők között allamositot
ták. Az új igazgató azonban ragaszkodott külön titkárnő, 
ad111inisztrátor, gépkocsivezető, kocsikísérő stb. felvé
teléhez. igy a gyár han1arosan csődbe jutott. Ezért pedig 
Halmi cl!:-t próbálták okolni. Szerencsére felmentő ítélet 
született a bírósági tárgyaláson [12]. 

Di: f!ahni Pál az elkövetkező évtizedekben súlyos 
111cgpróbáltatásokat szenvedett végig. Vácról n1enekülni 
kényszerült Bátyja révén sikerült egy győri nlinöségvizs
gáló intézetbe kerülnie, ahol elsősorban éleln1iszereket el
lenőrzött. Majd l 952-ben egy erdész barátja révén a bu
dapesti Erdökén1ia Vállalat ké111iai osztályának vezetöje 
lett. Akkor egy újítása született a fenyötüolaj kivonására, 
t:z azonban csak télen jelentett n1unkát a iaboratóriun1nak. 
1-!aluzi ch: a fenyöágvégek benzines extrakciójával 
fcnyötü-rezinoidot (gyantát) állított elő. Ez a gyanta illó-

olajok aromájának rögzítésére szolgált. Eljárását sikere
sen szabadalmaztatta és jelentős nyereséghez is juttatta a 
vállalatát. ,. Kiváló Feltaláló" arany fokozata kitüntetés
sel jutalmazták ezt a munkáját. 

Óvatos kísérlet indult el 1954-ben a vállalaton belül a 
magánvállalkozási hajlam elősegítésére. D1: Habni Pál 
egy kereskedelnli áruforgalmi irodát alapított. Ez az ex
port bővitését szolgálta. A vállalat kecskeméti üzemegy
ségében úgy javította meg a boróka-pálinka minőségét, 
hogy előzőleg ledesztillálta az illóolajat (Aetheroleum 
juniperi). Mindkét termék nagyon keresett volt külföldön, 
azonban egy idő múlva az üzemvezető észrevette, hogy 
egyes részlegek nagyon jól müködnck, mások pedig ke
vésbé. Így a jókhoz csatolta a rosszakat. A jók eredményét 
elvitték a rosszak, és sajnos ez a munkája is csődbe jutott. 

Közben a budapesti állását mással betöltötték. Ekkor 
a Kompozíció illóolajgyarba vették fel termelési osztály
vezetőnek. Akkor a kaporolajat a termésből (Anethi fruc
tus) nyerték, mely a magas karvon-tartaln1a miatt csak 
gyenge nlinőségü volt. Így az egész növény feldolgozását 
javasolta az illóolaj előállitásahoz. Ezért ipari célból is 
szorgaln1azta a kapor országos termesztését. Az egyéni 
gazdák is kaptak az alkalmon, mert így jó keresethez ju
tottak. Így alakult tneg hazánkban állan1i vállalat tem1e
lö szövetkezet - magános vállalkozásban az első gazdasá
gi munkaközösség. 

1956 októbere után a beruhazásokat leallították. A 
lébénymiklósi TSZ még 1957-ben is vállalta a kaporter-
111esztést. Látszólag minden zökkenőmentes volt. .. De az 
igazgató rnár furcsállotta a túlságosan niagas béreket, 
n1ert abból ö is szeretett volna kapni. Mivel az elszámo
lás késett, ezért a 1nunkaközösségnek már nem volt pén
ze. Az igazgató kezdeményezésére rendőrségi vizsgálat 
indult ch: Hahni Pál ellen. A bíróság jogerősen hét havi 
börtönbüntetésre itélte őt, melyből hatot le is töltött. 
Egészségi állapotára való tekintettel kegyeln1i úton rende
ződött a helyzete. De ezek után csak élesztögyárban tu
dott elhelyezkedni segédn1unkásként. 

A nehéz fizikai munkával hamar sérvet kapott. Ebből 
felgyógyulva Budapesten gyógyszertári tnunkára jelent
kezett. Nagyon nehezen (ch: Kenzpler Kurt segítségével) 
előbb egy vecsési, majd az üllői patikában kapott munkát. 
Jóval túl volt a nyugdíjkorhatáron, amikor n1ár egyre in
kabb nehezére esett Budapestről vidékre járni dolgozni. 
De a fizetése is nagyon alacsony volt, ezért még állást 
vállalt a Tatabanya Szénbánya-üzem gyógynövény feldol
gozó részlegében. Itt 111ar csak rövid ideig müködött, n1ert 
ezt a melléküzemet 1972-ben leallítottak. Ekkor nyuga
lo111ba vonult. A ké111iai tudását hasznosítva otthonában is 
képezte magát és sokat kísérletezett az illóolajokkal. 
„ Nenr lehet azt abbahagyni, anli valakinek az életét jelen
/el/e!·· - mondotta egy barátjának. Gyémántdiplomáját 
még átvette a dékántól. Budapesten halt meg 1989. július 
24-én. A Győr-Sopron megyei Lébénymiklós temetőjé
ben, felesége mellé helyezték el a hamvait [13]. 

Nagyon felkészült, 1nindig találékony és igen tevé
keny gyógyszerész volt. Az elszenvedett n1egpróbáltatá
saiért, állandó vándorlásáért teljes elégtétel n1ár alig ad

ható. 
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Sokoldalú munkássága példaképül szolgálhat ncn1zc
dékünknek is. Halálának 10. évfordulóján kegyelctlel em
lékeztünk meg róla. 

/V/u11kái: 1. A pepsin értékn1eghatározása. Gyógysze
részdoktori értekezés. Budapest, l 935. - A Magyar 
Gyógyszerésztudo1nányi Társaság Értesítője. 568-605 
( 1935) - 2. A pepsin hatóértéke. Vegyészet, Budapest, 
121-124 (1938) - 3. Az orvos és a gyógyszerész gyógy
szcrzsebkönyvc. Bp. 1938. -4. Halmi-kódex. 1. Pótfüzet 
az 1939. évre. Budapest, 1939. - 5. Halmi-kódex. Pótm
zet az 1944. évre. Budapest, 1944. - 6. Eljárás élvezeti 
teapótló előállítására. Szabadaln1i leírás a 138412 szá
n1on. - 7. Eljárás fcnyötü-rezinoidok szerves oldószcrgő
zökkel való cxtrahálására. Szabadahni leírás a 154009 
szá111on. 

* * * 

K.öszönctet rnondok ch: fla/nú Pál fiának, flalnti Pál
nak (USA), eb: Jéron1é René erdötnérnöknek Cs(/,: Vadc~r 
Sándornénak, hogy a dolgozaton1 rnegírásához ch: f!ahni 

Pál életútjával, 1nunkásságával kapcsolatos valan1ennyi 
doku1ncntun1ot kézhez kaphatta1n. 
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