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ELOSZO 

Ez a könyv, melyet kezében tart a Tisztelt Olvasó, a magyar gyógyszerku
tatás és gyógyszeripar megszületésében és felvirágoztatásában múlhatat
lan érdemeket szerzett kutatók közül nyolc személy portréját rajzolja meg. 

A Magyar Tudományos Akadémia Gyógyszerkémiai és Gyógyszer
technológiai Munkabizottsága 1998-ban határozta el, hogy éves tudomá
nyos seregszemléin, a „Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Szim
pózium" -okon egy kötetlen, „Esti Beszélgetés" címet viselő program kere
tében megemlékezik azon kiváló, már elhunyt gyógyszerészek, vegyé
szek, vegyészmérnökök, orvosok személyéről, akik munkásságukkal és 
szellemiségükkel hozzájárultak a magyar gyógyszerészet méltán elismert 
eredményeihez. A sort Kabay Jánossal kezdtük és a kezdeményezésből ha
gyomány született. 

Ez a könyv az eddig lezajlott nyolc megemlékező est anyagának szer
kesztett változatát tartalmazza az elhangzás sorrendjét követve. Az íráso
kon átsugárzik a megemlékezettek személyisége, nem egyszer elénk vará
zsolódik egyéni sorsuk tragédiája, a kutató ember nagyszerűségével és 
gyarlóságával. A személyek kiválasztásánál semmiféle rangsorolási, érté
kelési szándék nem vezetett. A megkezdett sort szándékaink szerint foly
tatni kívánjuk. 

Ez a könyv főhajtás a nagy elődök előtt munkásságuk bemutatásával, 
emlékük ápolásával. Küzdelmes életükkel, sokszor a megszállottságig fo
kozott tudomány iránti elkötelezettségükkel és meg nem alkuvásukkal 
példát állítanak elénk. Sok közös vonás vélhető fel sorsukban és számos 
ponton ezek a sorsok találkoznak egymással, majd szétválnak ismét. A 
történetekből kirajzolódik három olyan személy - Zemplén Géza, Bruckner 
Győző és Augusztin Béla - alakja is, akik maguk nem szerepelnek e könyv
ben, de meghatározó szerepet játszottak az itt bemutatott gyógyszerkuta
tók pályájának alakulásában. 

Ez a könyv nemcsak a megemlékezettekről szól, hanem a megemléke
zést írókról is. Egykori tanítványok, közvetlen munkatársak, utódok, roko
ni kapcsolatban állók emlékeznek, mindnyájan személyes kötődéssel és 
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élmények alapján, egyéni hangvétellel és stílusban, de a legnagyobb tisz
telet és elismerés hangján szólnak. 

Ez a könyv a szerzők és a szerkesztők szándéka szerint az ifjúságnak 
is szól. Szeretnénk megismertetni e nagyszerű emberek életművét, hogy a 
jövő magyar gyógyszerészetének nemzedéke a múltra büszkén tekintve, 
abból merítve állhasson a mai kor kihívásai elé. 

Takácsné Novák Krisztina 

KABAY JÁNOS 

Mottó: „Ismerjük be, hogy csupán részei vagyunk e 
nagy műnek, s bár fontos a szerepünk, csak a mi kis kö
rünket látjuk, de egészében fel nem foghatjuk. Az nem 
von le a mi értékünkből, hogy a mi véges agyunk elvész 
a végtelenben. " 

Kabay János 

Az alább ismertetett történet Kabay János gyógysze
rész (1. ábra), a büdszentmihályi (később tiszavasvá
ri) Alkaloida gyár létrehozójának, a morfingyártás 
magyarországi megteremtőjének, a morfin száraz 
mákszalmából történő kivonására vonatkozó világ
szabadalom feltalálójának küzdelmes, kudarcokkal 
és sikerekkel egyaránt megáldott és a végén tragé
diába torkollt életútját mondja el számos korabeli dokumentum felhasz
nálásával. Történetünkből egy végtelenül becsületes, melegszívű, sebez
hető, de a küzdelmet soha fel nem adó, minden akadályt leküzdő ember 
alakja lép elénk. Szolgáljon ez a visszaemlékezés az Ő emlékének és a tisz
telt Olvasó lelki gyarapodására . 

Az 1896 karácsonyát követő napon, az Osztrák-Magyar Monarchia ke
leti peremén, egy alföldi faluban, pontosan János napján, megszületett a 
köztiszteletben álló büdszentmihályi főjegyző ötödik gyermeke. A kisfiú, 
talán éppen ezért, a keresztségben a János nevet kapta. 

Kabay János eszes, elszánt és igen érdeklődő fiúcska volt. Ha egyszer 
valamit a fejébe vett, azt nemigen lehetett kiverni belőle. Alig múlt 6 éves, 
amikor egy esős napon nem ment egyenesen haza az iskolából. Falubeli 
barátok találtak rá a réten. Amikor megkérdezték tőle, mit keres ott, azt fe
lelte, hogy „a szivárvány végét akarja megtalálni''. 

A főjegyző kistermetű, higgadt ember volt, akit mindenki becsült és 

A „Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Szimpózium 1998" -on (Dobogókő, 1998. 
szeptember 24.) elhangzott előadás alapján. 
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szeretett. Kimért, csendes szava figyelmet és tiszteletet parancsolt. Felesé
ge büszke, erős akaratú, ambiciózus, kissé rátarti asszony, a falu első orvo
sának unokája. A tágas, többszobás főjegyzői házban laktak a falu köze
pén, a templom mellett. Itt nevelték hat gyermeküket és igyekeztek bizto
sítani számukra a lehető legjobb iskolai előmenetelt. 

Ezért íratták át Jánost az első év után a katolikus iskolából a zsidó ele
mibe, ahol a megye legjobb számtantanára tanított, majd a történelem és 
nyelvtan oktatásáról elismert református iskolába. Ott a tanító pár hét 
után Jánost előrehaladott tudása miatt a harmadik osztályból átléptette a 
negyedikbe. Nem volt könnyű minden évet új iskolában kezdeni, másik 
osztályba beilleszkedni, ezért is voltak számára olyan fontosak a barátai. 

Egy alkalommal velük játszott, amikor a szénapadlás ajtajából ugráltak 
ki egy megrakott szénásszekérre. János ügyes és fürge kisfiú volt, szeretett 
legénykedni. Amikor éppen ő ugrott, a szénásszekér elindult, így ő a föld
re zuhant. Ettől kezdve sérve miatt tornából állandóan fel volt mentve, de 
minden tantárgyból kitűnő osztályzatot kapott. 

Tízévesen már Hajdúnánásra járt át középiskolába. Az első évben agy
hártyagyulladás miatt több hónapig betegeskedett, nagyon vékony és 
gyenge maradt. Bizonyítványain is meglátszott, menyire megsínylette a 
betegséget. A második évben Nyíregyházára járt az Evangélikus Főgim
r;áziumba és rokonoknál lakott, majd a következő két évet a Nagykállói 
Allami Gimnáziumban végezte el, amely katonás szigorúságáról volt hí
res. Egyszer játékos bokszolás közben eltörte az orrát, amely attól kezdve 
ferde és hajlott maradt, és még erősebb karaktert kölcsönzött a sovány, 
barna hajú, sötét szemű, okos tekintetű fiatalembernek. 

Idősebb bátyja, Péter akkor már gyógyszerész volt, a hajdúnánási gim
názium mellett állt a „Reményhez" címzett patikája. Fiatalabb bátyja, József 
orvosnak tanult, két nővére, Piroska és Valika elvégezték a polgárit, öccse, 
Rezső, szintén a hajdúnánási gimnáziumban tanult. 

János, bátyja gyógyszertárában találkozott először a morfinnal, egy 
szerencsétlen baleset következtében. Péter távollétében egy idősebb 
gyógyszerész ügyelt, aki igencsak szeretett a pohár fenekére nézni. Aznap 
este részegen összecserélt két orvosságot. A csere végzetes volt, mert egy 
ismert morfinistának rendszeresen kimért adagot adott ki egy hároméves 
kisgyermeknek, aki ezt nem élhette túl. Iskolából hazamenet János gyak
ran benézett bátyja lakására, így azon az estén is. Péter felesége, hogy 
mentse a patika engedélyét és a nagycsaládos, idős gyógyszerészt a bör
tönbüntetéstől, próbálta rábeszélni Jánost, hogy a tévedésért vállalja ma
gára a felelősséget, mivel ő kiskorú, így nem kerülhet bajba. János először 
vonakodott, de meggyőzték róla, hogy csak ő mentheti meg bátyja vagyo
nát és a család jó hírét. A megalázó bírósági eljárás, a kisgyerek szüleinek 
szenvedése és az iskolatársak megjegyzései mélyen megsebezték János 
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szívét. De legjobban mégis az fájt 
neki, hogy sem Péter, sem a felesé
ge még saját szüleinek sem vallot
ták be az igazat. A bírósági tárgya
lás befejeztével próbált a történtek
ről beszélni apjával, akit rajongásig 
szeretett, de a főjegyző kurtán 
csendre intette, mondván, hogy az 
ügy le van zárva és többé hallani 
sem akar róla. 

Kabay János 1915-ben érettségi
zett, és azon a nyáron kapott elő
ször munkát alkalmi írnokként gróf 
Dessewffy birtokán, a Hajnalos ta
nyán. A grófi uradalom földjén, a 
búzatáblák között több holdon má
kot is termeltek, főként a mákszem
ből kipréselt olaj értékesítése céljá
ból. Az olajat nemcsak főzéshez, 
hanem festőművészek számára ké
szített festékekhez is használták, a 
mákszemmel tésztákat, süteménye
ket ízesítettek, a mákszalmát gyúj
tósként elégették. Különös szokás 
volt, hogy a száraz mákszalmát egy 

2. ábra: Diákkor 

pohár meleg vízbe áztatták, abba a zsebkendő csücskét belemártották és 
altatóul a síró csecsemőknek adták szopogatni. János is ismerte már a má
kot tanulmányaiból, az ópiumháborúk kapcsán. Zsebkésével megkarcolva 
egy zöld mákfejet el is magyarázta a napszámosoknak, hogy Ázsiában 
mire használják, és mennyire mérgező a kiszivárgó, fehér nedv. 

Mindez azon a nyáron történt, amikor a keleti és nyugati fronton már 
egy éve folytak a harcok és Olaszország is hadat üzent a Monarchiának. 
Jánost marasztalták a Dessewffy birtokon, hogy tanuljon gazdásznak, de 
neki más tervei voltak. Beiratkozott a József Nádor Műszaki Egyetemre és 
szeptemberben megkezdte tanulmányait Budapesten a gépészmérnöki 
karon. Közben a harcok egyre hevesebbé váltak, a kormány már önkénte
seket toborzott az egyetemen is. János mindennap elment a hirdetőtáblá
hoz és végignézte a hősi halált halt egyetemisták névsorát. A lista napról 
napra hosszabb lett, benne pedig megérett az elhatározás: ha a hazának 
szüksége van rá, akkor be kell vonulnia. 

Munkácsra sorozták be, a tiszti iskolába. Katonaéletének első telén az 
egyik beavatási tréfa rosszul sült el. Éjjel, miután elaludt, társai ággyal 
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együtt kivitték a kaszárnya jeges udvarára. Arra számítottak, hogy Kabay 
János majd kénytelen lesz mezítláb, hálóingben jelentkezni a kapuügyele
tes tisztnél, de ő nem ébredt fel mély álmából. Tüdőgyulladást kapott, 
mely majdnem az életébe került. Akkoriban még nem használtak antibio
tikumot, így két hónapot kellett a hadikórházban töltenie. Ott látta a harc
vonalból visszaszállított sebesülteket, és hogy sokszor már csak a morfin 
nyújthat nekik igazi segítséget. A másfél éves kiképzést osztályelsőként fe
jezte be, ezért a parancsnok maga mellé vette oktatónak. A katonai szol
gálat négy éve alatt János céltudatos, érett felnőtté vált. A bajtársi össze
tartás, az emberek megértése, megbecsülése, gondolkodásának részévé 
vált. A háború előrehaladtával a készletek fogyatkoztak és János látta a se
besültek kínjait, amikor morfin híján már nem tudták fájdalmukat enyhí
teni. Az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása után a cseh hadak meg
szállták az ország északi részét és János hadifogolyként Prágába került. 

1919-ben, amikor hazatérhetett, nagy változások fogadták otthon. Ap
ját, aki a háború alatt is a falu főjegyzője volt, és hogy jó példát mutasson, 
minden pénzét hadikölcsönbe fektette, közel a hetvenedik évéhez, az új 
kormány egyik napról a másikra leváltotta. Ezzel az öreg, aki 40 évig a fa
lu első polgára volt, egyszerre elveszítette minden vagyonát. Át kellett ad
nia a főjegyzői házat, a hozzá tartozó illetményföldet, meg a kocsit is. Ha
dikölcsönbe fektetett pénze odalett és fizetése helyett már csak nyugdíjat 
kapott. János egy nádfedeles, kétszobás vályogházban találta szüleit a falu 
végén. A kis házikó mégis a jó meleg otthont jelentette számára, nem hi
ányzott abból semmi. Az ínséges idők után a család és bőséges ebéd várta. 

Nővérei férjhez mentek a környékbeli jegyzőkhöz, fiatalabb bátyja, Jó
zsef már nem tudott magánpraxist vásárolni, így községi orvosként dolgo
zott. Péter, a legidősebb fiú továbbra is saját hajdúnánási gyógyszertárát ve
zette, melyet még a háború előtt vásárolt a család. Így lett a mamának leg
kedvesebb elsőszülött fiú a család anyagi támogatója. A két fiatalabb fiú to
vábbi tanulmányait az öreg Kabay már nem tudta finanszírozni. 

A családdal megbeszélve János végül úgy döntött, hogy átiratkozik a 
gyógyszerész karra, mert az két gyakornoki évet követően csak két év bu
dapesti tartózkodást igényel. Ez alatt Péter megelőlegezi költségeit, és Já
nos a tartozását a hajdúnánási patikában a vakációk és a mestervizsgát 
me~előző gyakornoki idő alatt dolgozza le. 

Igy Kabay János az első két gyakornoki év után 1921 őszén megkezdte 
gyógyszerész tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetemen. Már 
24 éves volt, céltudatos és elszánt férfi. Szorgalmasan, könnyen, sőt élve
zettel tanult, de készségesen részt vett a szokásos diákcsínyekben is. Na
gyon megtetszett neki az egyik professzor mondása, miszerint „Aki belép 
a tudomány templomába, azt a világ zaja nem fogja háborítani''. Kedvelte a bo
tanikát és a szerves kémiát, de mindenekelőtt a gyakorlati laboratóriumi 
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kísérleteket. Tehetsége és lelkes érdeklődése hamar feltűnt botanika pro
fesszorának Augusztin Bélának, a világot járt, öt nyelven beszélő, nemzet
közileg elismert tudósnak. Ő buzdította Jánost arra, hogy merjen önálló
an gondolkodni. 

A Pétertől kapott pénz, melyet bátyja napi pontossággal számon tar
tott, fedezte a tandíjat, az utazást és a lakbért, de ételre a budapesti árak 
miatt már alig futotta. Ezt otthon nem is sejtették, hisz vidéken a kamrá
ban mindig akadt élelem. János az előadások alatt gyakran szédelgett az 
éhségtől, de sohasem panaszkodott volna. 

A két egyetemi év után megkezdődött a harmadik gyakornoki év, amit 
a megállapodás szerint ismét bátyja patikájában töltött. Szenvedélyes 
preparatív természete volt, gyakran törte a fejét, hogyan lehetne a hiány
zó vegyszereket a gyógyszertárban házilag előállítani. Sikerült is néhány 
hiánycikket a laboratóriumban elkészítenie. Tartozását ledolgozta az utol
só fillérig. Esténként készült a vizsgáira, a közelgő szigorlatra, és rengete
get olvasott a gyertyaláng mellett. Többek között a német gyógyszerész, 
Sertürner kísérleteiről, aki 1804 körül elsőként tudott ópiumból tiszta, 
pontosan adagolható anyagot előállítani, melyet a római álomisten, 
Morpheus után morphium-nak nevezett el. Az általános felfogás az volt, 
hogy morfin nincs a máknövényben késze11, csak az építőkövei vnnru1k je
len a tejnedvekben. Jánosban még élénken élt a hadikórházban látott kí
nok emléke és nem hagyta nyugodni a gondolat, hogy a morfinból készült 
fájdalomcsillapítót nem csak külföldről lehetne behozni, hiszen az alap
anyag, a mák helyben van, még a nánási patika kertjében is megterem. 
Márpedig ha ott van, abból azt valahogy ki is lehet nyerni. Ezek után min
den szabadidejét a ház mögötti kis laborban töltötte. Fazékban áztatta a le
vágott mákfejeket és a nyári napra kitett tányérokban próbálta sűríteni. A 
kísérleteket nap mint nap megismételte, feljegyezte a levek színváltozását 
és savasságát, különböző vegyszereket próbált ki a hatóanyag leválasztá
sához, de kimutatni még nem tudta. Az utolsó félévet már a híres tiszalö
ki „Szarvas" patikában töltötte, hogy bővítse tapasztalatait, és elhatározta, 
hogy idővel megszerzi majd a doktorátust. 

1924 májusában kitűnő eredménnyel letette vizsgáit és megkapta 
gyógyszerész diplomáját. Határtalanul boldog volt. Hazautazása előtt fel
kereste kedvenc professzorát Augusztint, és büszkén beszámolt neki az 
utolsó évben végzett kísérleteiről. A professzor elismerően hallgatta János 
szavait, hiszen a Sertürner kísérletei óta eltelt 120 évben francia és német 
tudósok próbálkoztak morfin előállításával, de analitikai sikeren kívül a 
gyógyszer közvetlenül máknövényből történő előállításában átütő eredmé
nyeket nem tudtak elérni. A beszélgetés végén Augusztin állást ajánlott Já
nosnak a Gyógynövénykísérleti Állomáson. Micsoda ajánlat! Együtt dol
gozhat legkedvesebb professzorával, használhatja az intézet könyvtárát és 
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laboratóriumát, és az Állomás 
kertjében fél holdon mákot is ter
melhet. Augusztin még azt is meg
ígérte, hogy mindenben segítségé
re lesz, ha szabadidejében disszer
tációján akar dolgozni. 

Kabay János boldogan elfogadta 
a meghívást. A nyarat még végig
dolgozta bátyja patikájában, majd 
szeptember elsején megkezdte 
munkáját a Gyógynövénykísérleti 
Állomáson. Feladata a kábítószer 
tartalmú növények analízise lett. 

1924. szeptember 1. szép verő
fényes nap volt. Egy sorsdöntő 
nap János életében, nem csak 
szakmai előmenetele szempontjá-

3. ábra: Dr. Kelp Ilona 
ból. Az Állomáson ugyanezen a 
napon kezdte meg munkáját dr. 
Kelp Ilona, egy gyönyörű, kék sze
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mű, intelligens fiatal nő. Dr. Kelp Ilona az egyetemet summa cum laude mi
nősítéssel fejezte be és különleges engedéllyel átjárhatott a Műegyetemre 
is, a híres professzor, Zemplén Géza szerves kémia előadásaira, ahol a hall
gatók közt ő volt az egyetlen nő. Kiemelkedő eredményei rendkívülinek 
számítottak. Kémia-fizika bölcsész doktorátusát megszerezve került az 
intézetbe, ahol az illóolajok kivonásával és analízisével kezdett foglalkoz
ni. Így sodródtak össze ezen az őszi napon. Az első perctől kezdve érdek
lődés és szimpátia vonzotta őket egymáshoz. Ilonának imponált a karcsú, 
barna hajú, komoly falusi fiú, akinek szép vonásai és intelligens meleg
barna szemei lelkes ambíciót árultak el. Jánost pedig vonzotta a szőke, 
csendes, visszahúzódó, rendkívül okos nő, aki teljesen más volt, mint 
akikkel addig valaha is találkozott. 

A kezdeti szimpátia hamar elmélyült közöttük. Sokat beszélgettek, 
megosztották gondolataikat és elmondták egymásnak magányos élmé
nyeiket. Ilona kassai lány volt, egészen más közegből jött, mint János. 
Édesapja besztercei szász családból származott, alezredesként állomáso
zott Kassán. Édesanyja egy jó nevű, előkelő magyar család lánya, korán 
megözvegyült, és 3 gyermekével Budapestre költözött. Pénzük kevés volt, 
így Ilona - a legkisebb - 15 éves korától teljesen egyedül tartotta el magát. 
Dolgozott és rengeteget tanult, míg eljutott idáig. János lelkesen mesélt 
Ilonának kísérleteiről és terveiről. Tetszett neki ez a szerény, különleges 
nő, annyira, hogy szerelmes lett. Legkedvesebb bátyjával is meg kellett 
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osztania érzéseit: „ Józsikám, én nagyon, de nagyon boldog vagyok, mert akit 
szeretek, egy igazán kedves, okos teremtés, kit eddig csak elképzelni tudtam, de 
sohasem kerestem, mert nem reméltem megtalálni''. Nem kellett hosszú idő, 
hogy vidéki, egyenességével és tüzes temperamentumával meghódítsa a 
doktornőt. Egett a vágytól, hogy produkáljon valamit, ami létalapot biz
tosít házasságukhoz. Ehhez Honában lelkes társra talált. Ilona módszeres 
analitikai adottsága kiegészítette János jövőbe látó eszméit és minden aka
dályt legyőző makacs kitartását. 

1925 januárjában eljegyezték egymást. Határtalanul boldogok voltak. 
János így írt menyasszonyának: „Manapság sokszor megtörténik, hogy ha éj
szaka felébredek, nem gtjújtok cigarettára, hogy visszakábítsam magam alvásra, 
hisz a jelen valóság olyan gyönyörű, hogy nincsen álom, ami megközelítené''. 

Lelkesen dolgoztak az intéze!ben - Jánosnak két közleménye is megje
lent a Gyógyszerésztudományi Ertesítőben - és szakadatlanul folytatták a 
kísérleteket. János a bepárolt extraktumokat gondosan bepalackozva fel
hozta Nánásról az intézetbe, ezekből már ha kis mennyiségben is, de si
került kimutatni a morfin jelenlétét. 

Nem vesztegették idejüket, komoly munkához láttak. Beszereztek né
hány szükséges eszközt, kismotort, vágógépet, rázógépet, nagy térfogatú 
sűrítőt, lombikokat, vákuumszűrőket, és a fél holdon terrn.esztett, zölden 
levágott mákból végül János elgondolása szerint sikerült leválasztani a 
morfint. Augusztin segítségével megfogalmazták a szabadalom szövegét, 
kiemelve, hogy milyen előnyökkel jár az ópium állapot elkerülése, és ké
sedelem nélkül benyújtották a kérvényt. János kettőjük nevére akarta beje
gyeztetni a szabadalmat, de Ilona nem engedte. Ugyan asszisztense volt 
és a jegyzeteket vezette, de a találmány az első ötlettől a kidolgozásig Já
nos munkája volt. A Kabay család szerette volna, ha Péter nevét is beleve
szik, hiszen ő volt az elsőszülött fiú és az ő patikájában kezdte János a kí
sérleteket, de öccse ezt nem találta helyénvalónak. A szabadalmi bejegy
zés megtörtént. Kabay János elsőként állított elő morfint zöld máknövény
ből az ópium fázis elkerülésével! 

János és Ilona elhatározták, hogy nem várnak tovább. Május 30-án, 
Pünkösd szombatján megesküdtek a Városmajori Templomban. 

Kelp Ilona naplójából: „Anyagi helyzetünkre jellemző, hogy nem volt pén
zünk fényképészre és nincs egy képünk sem erről a boldog napról. Kivettünk egy 
bútorozott szobát a Margit körút mellett. Fizetésünket beosztva és összeszedve 
nem létező főzési tudományunkat, elkezdtük a házaséletet. Munka után a Széna 
téri piacon bevásároltunk, s mentünk haza kicsi otthonunkba. De boldogok is vol
tunk! Nem sokat bántuk a sikertelen vacsorákat, bár lassan kialakult egy-két me
nü, amit baj nélkül el tudtam készíteni. 

Július végén szabadságra mentünk apósomékhoz Szentmihályra. Tele volt a 
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kis kétszobás ház. Bár a család először nem fogadott nagy szimpátiával, mert gaz
dag lányt reméltek János számára, de azért mindenki összegyűlt a tiszteletünkre. 
Ott jöttem rá, hogy várandós vagyok'.' 

1926 márciusában 
megszületett első gyer
mekük, Jánoska. Az if
jú apa büszkén vette 
tudomásul fia világra 
jöttét, de egy percre 
sem hagyta nyugodni 
az alkotó tűz. Hatal
mas tervei voltak. Elha
tározta, hogy találmá
nyára gyárat alapít, 
mégpedig szülőfalu
jában, Büdszentmi
hályon. 

4. ábra: A Kahayak 1926-ban. Középen az öreg főjegyző és felesége, 
ölében az unoka Jánoska; balról János és Ilona, Piroska és férje, Péter 
és felesége, József és felesége, Valika és férje, Rezső és barátnője 

Májusban felesé
ge már újra mellette 
volt a laborban és 
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együtt végeztek min
den munkát. A Kabay család látott üzleti lehetőséget a morfingyártásban, 
mert a morfint csak igen drágán, azoktól a külföldi cégektől lehetett be
szerezni, amelyek a Kínából származó ópiumot használták alapanyag
ként. Így 1927-ben - a család, a helyi gyógyszerész és néhány szentmihá
lyi barát összefogásával - Kabay János megalapította az Alkaloida Vegyé
szeti Gyár Részvénytársaságot. A falu szélén, a vasútállomással szemben 
megvette a gyártelket, elkészítette az építési alapterveket és maga tervezte 
meg valamennyi szükséges gépi berendezést. 

Kelp Ilona naplójából: „Lázas, idegőrlő hónapok közben - augusztusban -
tudtam meg, hogy újra gyermekáldásnak nézünk elébe. Tudtam, hogy nehéz idők 
elé nézünk, de öntudatosan ajánlottam fel magam a gyár sikeréért. 

Nekem nem tetszett az a gyors tempó, ahogy minden haladt, szinte visszavon
hatatlanul. Úgy éreztem, hogy még kellene várni, újabb, pontosabb kísérleteket 
végezni, a gyári feldolgozás csak más, mint egy tenyérnyi laboratóriumban vég
zett kísérlet. Nem attól féltem, hogy nem jó az eljárás, nem is attól, hogy miket
ten feladjuk szép, biztos állami állásainkat, de más emberek félretett pénzüket be
leadják, és rajtunk fog múlni a jövő. De szólni nem lehetett. Mindenki, az egész 
család, a nálunk idősebbek, tapasztaltabbak vakon bíztak, s nem győzték eléggé 
sürgetni a tempót. Így én is megnyugodtam'.' 

1 
1 

1 

János és Ilona leköltöz
tek Szentmihályra. A 
gyárral egybeépülő lakás 
még nem volt kész, így a 
közelben kis házat bérel
tek földes konyhával, 
gallyal fűtött tűzhellyel. 

János egész nap az épülő 
gyártelepen dolgozott, es
ténként csak beestek az 
ágyba mindketten. Hús
vét után végre kiköltöz
hettek a gyárba, a kétszo
bás, konyhás, fürdőszo

bás házba. A hálóból nyí
lott a laboratórium, abból 
pedig az üzemhelyiség. 
Május 5-én már ebben a 
házban született meg kis
lányuk, Icike. 

Kellő tőke és tapaszta
lat hiányában János em
berfeletti munkával szer
vezte meg a máktermesz
tést, a gyártáshoz szüksé
ges gépek összeállítását 
és magát a gyártási folya
matot. Az első 7 munkást 
falubeli iskolai barátai kö
zül választotta ki. Volt 
köztük gépszerelő, vil
lanyszerelő, kovács, aszta
los, ács és építőmester. 
Sokat jelentett nekik és 
családjuknak a gyár létre
jötte, hiszen a faluban és a 
környéken alig volt mun
kalehetőség. Az uradalmi 
gazdatisztek ugyan felhá
borítónak találták, hogy 
János nyakkendő és zakó 
nélkül jár és beállva az 
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5. ábra: A gyárral egybeépült lakás 

6. ábra: Mákaratás 
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7. ábra: A mobil kivonó 

„egyszerű" munkások 
közé, összepiszkolja a 
kezét, de őt ez cseppet 
sem érdekelte. Ennél 
voltak fontosabb szem
pontok. Lelkes, tehetsé
ges gárda dolgozott a 
gyárban, lázas munka
kedvvel és János iránti 
rajongó szeretettel. Min
denki büszke volt, aki 
dolgozhatott a „méreg
gyárban'; ahogy a falu
ban hívták. Arattak, a le
vágott növényt teherau-
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tóval hordták a gyárba, 
szecskáztak, kikavarták, szűrték, sűrítették a levet, ami kinn állt hordók
ban a tűző napon és erjedni kezdett. Az anyag nagy része elveszett, pedig 
az üzem éjjel-nappal járt. János - pihenés nélkül - mindenütt ott volt, Ilo
na pedig végezte a titrálásokat. Hogy János esténként mégis pihenhessen 
néhány órát, az öccse, Rezső járt át segíteni. De hiába, nem sokat lehetett 
megmenteni. Az eredmény nagyon kevés lett, mindössze 1900 gramm. El
adásra nem volt elég és ez a részvényeseknek és a családnak nagy csaló
dást okozott. A 6000 pengős veszteség mellett, azért kijutott némi szakmai 
elismerés, amikor az egyetem gyógyszerészkarán bevizsgálták az előállí
tott morfint, és az alábbi jelentést írták a kormánynak: „ .. . Az általunk vizs
gált minta ... megfelel a magyar, német, angol, helvét és amerikai gyógyszer
könyvek követelményeinek és így igazolva van, hogy a laboratóriumban előzőleg 
megállapított gyártási módszer a nagybani technikai előállításnál is bevált. Na
gyon kívánatos lenne, hogy a vállalat olyan körülmények közé kerüljön, hogy 
ezen speciális magyar találmány hazánkban kellőképpen kiaknázható legyen ... " 

János rögtön nekilátott, hogy megoldja a tárolás problémáját, hiszen 
mindent meg lehet oldani, csak idő kell hozzá. Az év úgy ért véget, 
hogy pénz már nem volt semmire. A család is elvesztette a kedvét és 
már nemigen hittek János sikerében. Hogy mégis maradjon remény a 
gyár működtetésére, Péter eladta a nánási patikát és átköltözött Büd
szentmihályra. 

1928 januárjára János az uradalomból használtan vásárolt nagy Diesel
traktorból összeállított egy vándor kivonó!, amely betakarításkor a helyszí
nen felvágja és kiáztatja a mákot, ami egyből sűrítőüstökbe kerül, ahol majd 
lekvár állagúra sűrítik be. Ebben a formában sokkal jobban eltartható. Né
hány környékbeli gazdánál lekötötték a máktermést. János vett egy igazi 
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Harley Davidsont 
használtan, hogy ara
táskor sokkal gyorsab
ban mozoghasson a 
wár és a földek között. 
!gy Miskolcra is köny
nyebben járt át a szük
séges gépalkatrésze
kért. Élvezte a sebessé
get. Ez az év jó mák
termést adott, de olyan 
rövid lett az aratási 
idő, hogy képtelenek 
voltak az összes mákot 
átvenni. A kész morfin 
már eladásra alkalmas 
volt, de nagyon kevés, 
alig 8-10 kg. 

1929-ben János 
At1gusztin professzor 
segítségét igénybe vé-
ve kénytelen volt el- 8. ábra: A Harley Davidson, az öreg főjegyző és az unokák 

kezdeni pénz után 
járni. Mindenhová elment bemutatni a kész anyagot és a kihasználás kal
kulációját, ahonnan támogatást remélt. Végül a Földművelésügyi Minisz
térium ígért kölcsönt a gyártási kapacitás bővítésére. János ezzel az ígé
rettel boldogan visszatért Szenhnihályra, és hogy a gyár nyár kezdetére 
készen álljon a 100 kg-os morfingyártásra, megrendelte a kazánbővítést, 
a 2000 literes üstöket, szárítókereteket, és megvett egy újabb traktort a 
második mobil kivonó összeszereléséhez. A gazdákkal már komoly szer
ződéseket kötött írásban, hogy csak a gyárnak termeljenek. Jól beszélt né
metül, feleségének ez volt a második anyanyelve, és mivel Európában a 
német piac számított a legnagyobbnak, közben Németországban is be
nyújtotta a szabadalmi kérvényt. A szabadalom megadását a morfint 
gyártó és forgalmazó cégeket tömörítő ópiumkartell hevesen ellenezte. 
Nem nézték jó szemmel az újdonsült konkurenciát. A leghangosabb tá
madó a számos németországi üzemmel is rendelkező svájci Hoffmann la 
Roche cég volt. 

Ám ekkor jött az igazi katasztrófa. Az 1929-es év nemcsak a világnak 
hozott gazdasági válságot. Áprilisban kormányváltás történt. Az új mi
nisztert, Mayer Jánost nem érdekelte a mák, és mivel a szerződés még nem 
ment át az utolsó aláíráson, a kölcsönt nem hagyta jóvá. 
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Kelp Ilona naplójából: „A rendeléseket visszavonni már késő, csak könyörög· 
ni lehetett: Várjanak a fizetéssel. Május végén már virágzik a mák. A szép kis üze· 
münkben minden készen áll. Nem lehet visszalépni, menni kell előre. Természete· 
sen nem mindenki várt a fizetésre. Árverezés árverezést ér. János motorkerékpár· 
ját, melyet részletre vett - s még alig fél évet fizetett - elárverezik. Maga az ügy· 
nök veszi meg, aki eladta. Mi pedig a részleteket még évek múlva is fizetjük:' 

A feldolgozást azért félig elvégezték, a beslírített, kiszárított nyersanya· 
got elraktározták, de ennél pénz híján nem tudtak továbblépni. Pedig csak 
15 ezer pengőre lett volna szükség, hogy a kivonat feldolgozását befejez
zék, amivel 50 ezer pengő értékű morfint nyerhettek volna. Ebből vissza 
tudták volna fizetni a kölcsönt és fedezni a legsürgősebb kiadásokat. De 
Péter patikájának ára már majdnem elment. Jóska, a községi orvos, a rész
vénytársaságban igazgatósági tag volt, ezért állami fizetését részben !etil· 
tolták. A testvérek Jánost okolták, hogy álmaik nem valósultak meg és si· 
ratták elveszett pénzüket, bár mindegyiknek volt annyi jövedelme és tar
taléka, hogy fenntarthatták megszokott társadalmi életüket. Fivérük re
ménytelen helyzetéről nem vettek tudomást, vagy talán úgy érezték, hogy 
megérdemelte. János és kis családja számára eljött a legnehezebb időszak. 
Az Alkaloida nem csak megélhetésük forrása volt, dc úgy tekintettek rá, 
mint harmadik gyermekükre. 

Kelp Ilona naplójából: „1929 ősze. Mélypontja minden nyomorúságunk· 
nak. Mi tudjuk - csak mi tudjuk, hogy életképes és élni fog, mert élnie kell. A mi 
hitünk adja neki az erőt, amikor mindenki feladta már az életét ... Mikor még ki· 
csi, gyenge, nyomorult, még alig él, s hogy nem tud mindjárt repülni, mindenki 
gúnnyal és megvetéssel fordul el tőle. Életképtelen, korai torzszülött. Úgy látszik, 
hogy féltjük, óvjuk, virrasztunk mellette. Csak mi ketten. Látjuk-e majd felnőni, 
megerősödni valaha, vagy elpusztul-e megvetetten, mielőtt lábra állhatna? Nem 
tudja senki. Mi sem. De azt tudjuk, hogy vele elpusztul a becsületünk, és a be· 
csülettel az életünk ... A nyersanyag jó, a feldolgozás már teljesen kiépítve készen 
áll, biztos és elegáns. Csak nem lehet dolgozni'.' 

A Kabay házaspárnak azért nem fordított hátat mindenki. 
Büdszentmihályt nagy hó borította aznap reggel, amikor János összehívta 
a gyár dolgozóit, hogy elmondja nekik: továbbra sem tud fizetni, és hava
laki ezek után elmegy és máshol keresi boldogulását, azt ő elengedi és tel
jesen megérti. A munkások csendesen álltak a gyárudvaron és nézték a 
Zeppelin léghajót, ami éppen aznap haladt el a falu felett. Meghallgatták 
az igazgató úr tájékoztatóját. Aztán nem ment el senki. Egyikük sem. Egy· 
más között összeállítottak egy névsort, és azt követően minden áldott nap 
bement valaki az üzembe, hogy működtesse a kazánt, ami a melegvizet 
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biztosítja és fűti a labort, hogy vigyázzon a csövekre, nehogy szétfagyja· 
nak, megolajozza a gépeket és tisztán tartsa az udvart. Sőt a kis család reg· 
gelenként gyakran talált a verandán egy kosár krumplit, megtisztított ka
csát, vagy disznóölésből kóstolót. Akik hajnalban észrevétlenül odatették, 
nem vártak érte köszönetet. 

Augusztin Béla közbenjárásával Kabay János újra harcba szállt a be
ígért állami kölcsönért, hogy megmentse a gyárat, de nem volt könnyű 
dolga. A Földművelésügyi Minisztérium hivatalnokait próbálta meggyőz· 
ni arról, hogy mennyivel előnyösebb volna az országnak, ha belföldön le· 
hetne morfint gyártani és ecsetelte, hogy az általuk korábban adott köl
csön is kárba veszne, ha a vállalatot csődbe kényszerítenék. Az utóbbi ér
velés eredménnyel járt, mert az államtitkár legalább megígérte, hogy ki
vizsgálja az Alkaloida ügyét. 

Augusztin professzor nagyon szeretett volna segíteni Jánosnak. A 
Gyógynövénykísérleti Állomás igazgatójaként gyakran utazott külföldre, 
és elintézte, hogy János - mint munkatársa - állami költségen elkísérhes
se Németországba. Így jutottak el Hamburgba, a Boehringer cég központi 
irodájába, visszafelé pedig megálltak Darmstadtban, ahol bemutatkoztak 
a Merek cég vezetőségének is. 

A magyar Országgyűlésben 1930 januárjában került napirendre a 
Népszövetség által 1925-ben kidolgozott „Második Kábítószer Egyez
mény" elfogadása. Egy közismert újságíró „Morfin· és kokainmánia" cím
mel tudósított az eseményről. Ebben leírta a kábítószer ellenőrzés szüksé
gességét, ismertette az új nemzetközi egyezményt, de anélkül, hogy bár
mit tudott volna az Alkaloidáról, vagy valaha is járt volna a gyárban, azt 
a lelkiismeretlen nyerészkedők és feketézők között említette. A cikket egy 
németnyelvű újság is átvette. János ezt már nem hagyhatta annyiban, be
jelentette, hogy a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság évi közgyűlé
sén fel kíván szólalni. 

Így került sor arra, hogy Kabay János 1930. március 14-én „A morfin· 
gyártás magyar módszere" címmel először ismertette találmányát széleskö
rű szakmai hallgatóság előtt. Régi vágya volt ez, de alkotását megillető 
büszkeséggel szerette volna megtenni, nem önvédelemből magyarázkod· 
va. Beszédében visszautasította a burkolt vádat, mely szerint hasznot akar 
húzni a kábítószer rabjainak szenvedéséből. Bebizonyította, hogy szándé
ka éppen ellenkező. Beszámolt kísérleteiről, részletesen ismertette a gyár· 
tás módszerét. Hangsúlyozta, milyen előnyt jelentene az országnak, ha a 
drága külföldi alkaloid-származékok helyett itthon előállított anyagokat 
lehetne használni, és a gazdáknak is segítséget jelentene, ha a vetésforgó· 
ban jól fizető mákot vethetnének ahelyett, hogy a földet parlagon hagyják. 
Hivatkozott a független szakértők állásfoglalására, mely szerint az Alka
loida által gyártott morfin elismerten a legtisztább a piacon, és hogy az el-
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járás könnyen ellenőrizhetővé tette a gyártást. Felhívta a hallgatóság figyel
mét arra, hogy az ópium, amit külföldön a gyártás alapanyagaként hasz
nálnak, számtalan kézen ellenőrzés nélkül megy keresztül, és a feketepia
con heroin előállítására használják. Befejezésül önként felajánlotta az eljá
rást minden államnak, amely hajlandó fölvenni a harcot azokkal a bűnök
kel szemben, amelyekkel az újság őt vádolta. 

A konferencia elfogadta János érveit, a Magyar Gyógyszerésztudomá
nyi Társaság Értesítője szó szerint közölte beszédét és hozzáfúzte elisme
rését, sőt dicséretét. 

János a gyúlés után kis családjával visszatért a néma, kihalt gyárba. 
A munkások reménykedve jöttek elő. Nem panaszkodtak egy szóval 
sem, de János szívét összeszorította kiéhezett arcuk és kopott ruháza
tuk látványa. Nem tudott nyugodni, egy krajcár nélkül visszament 
Pestre. Egy-egy régi barátnál, távoli rokonnál, de megesett, hogy az ut
cán töltötte az éjszakát. Gyalog járt be Pesterzsébetről, Budafokról a mi
nisztériumba, lyukas talpú cipőben, kopott vékony öltönyében jelentke
zett az üzleti tárgyalásokra, de nem lehetett céljától eltántorítani. A sok 
utánajárással végül a Honvédelmi Minisztérium pártfogását sikerült el
nyerni. Ilona nagybátyja, Juhász altábornagy segített nekik, kihasználva 
befolyását a vezérkarnál. Ennek köszönhetően a földművelésügyi mi
niszter végül mégis hozzájárult, hogy az állam megelőlegezze a szük
séges 15 ezer pengőt a félbehagyott gyártás befejezéséhez. Kikötötte, 
hogy egy általa kinevezett szakértő ellenőrzi a gyártást, és az ő jelenté
se alapján dönt majd a kormány az Alkaloidával való további együtt
működésről. 

Hazatérte után hamarosan látogató érkezett hozzájuk a fővárosból. Az 
egyik pénzügyi vállalat küldte, hogy vizsgálja felül a könyveket és nézzen 
körül a helyszínen. Wendler Miklós zömök, kifogástalanul öltözött, sima
modorú városi üzletember volt, aki egyik szemét mindig a nőkön felejtet
te. Éppen állásért jelentkezett, ezért a bankár tulajdonképpen próbaként 
küldte el Szabolcsba. Pár évvel volt fiatalabb mint János, és mind jellem
ben, mind kinézetre, tökéletes ellentéte. Jó szemmel azonnal meglátta sa
ját boldogulásának lehetőségeit a kis vidéki gyárban és annak egyenes és 
becsületes igazgatójában. Meggyőzte Jánost, hogy szükségük van egy ál
landó budapesti képviseletre, hogy a kormánnyal folytathassák a tárgya
lásokat. Magyarázta neki, hogyan kíméli meg a költséges utazásoktól és 
így János minden idejét a gyárban töltheti, ahol a legnagyobb szükség van 
rá. Nagyon meggyőző tudott lenni. János a részvényeiből }0%-ot odaadott 
neki, ezzel a partnere lett és létrejött a budapesti iroda. Igy kapcsolódott 
be Wendler Miklós a vállalat ügyeibe. 

Augusztusban beindult a próbaüzem. Ebben az évben már túl késő 
volt a máktermelésre, de így is boldogan dolgoztak. János és Ilona minden 
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percüket a gyárban töl
tötték. Úgy érezték, 
harmadik gyermekük
nek most van a legna
gyobb szüksége rájuk. 
Ilona minden elemző 
munkát maga végzett, 
János pedig nemcsak a 
morfintisztítást és kris
tályosítási csinálta saját
kezfüeg, hanem az üs
töknél és keverőknél is 
időről időre felváltott 
egy-egy dolgozót. Hogy 
talpon tudjon maradni, 
mindig erős kávét ivott 
és naponta száz cigaret
tát elszívott. A meleg 
ruha nélkül töltött bu-

9. ábra: A gyárudvaron. Balról: dr. Spergely, János, dr. Augusztin, 
Mayer nlinisztcr, dr. Kabay József 

dapesti időszakra izületi gyulladás emlékeztette, de nem tudta megállíta
ni. Minden krajcárról, minden milligramm morfinról pontos elszámolást 
vezettek, hiszen a gyártás állami ellenőrzés alatt folyt. A kinevezett szak
értő dr. Spergely Béla személyében érkezett, hogy a vállalat gazdasági élet
képességét megvizsgálja. Tekintélyes, gazdag ember volt, az egyik legna
gyobb gyógyszertár tulajdonosa. Három hónapi megbízatása alatt tárgyi
lagosan és pontosan, de megértéssel végezte munkáját. Neki is volt egy la
boratóriuma, ahol licenc alapján tablettákat préseltek és orvosságokat pa
lackoztak. Nagy elismeréssel figyelte a házaspár munkáját, sokra értékel
te tudományos teljesítményüket és arra biztatta Jánost, hogy tökéletesítse 
módszerét és tegyen eleget az új kihívásoknak. A próbaüzem eredménye 
kielégítő lett. Az előállított 14 kg morfin és a közel 1000 kg klorofill össz
értéke 19.700 pengő volt. Ha nincs a leállás, a kiesett termés, akkor három
szor ennyi is lehetett volna. De az Alkaloida Vegyészeti Gyár megmaradt, 
és ez volt a lényeg. 

Nyersanyag híján októberben a gyárnak újra be kellett zárnia kapuit. 
Ezzel nemcsak a munka ért véget, de a kis fizetés is. Azért mégsem volt 
annyira reménytelen a helyzet, mint az előző évben. János a két éve be
adott szabadalmi kérvényre meghívót kapott Németországból, hogy a 
berlini törvényszéken mutassa be „zöld" eljárását. Mivel Augusztin pro
fesszor látta el a hivatalos kábítószer ellenőrző képviseletet a gyárban, ő is 
kapott meghívást. Így a minisztérium költségén ismét együtt lehettek Né
metországban. 
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János levele, melyet hazatérésekor (1930. november 10-én) Budapesten írt: 
„Édes jó Ilucim! 
Ma reggel érkeztem meg, már itt várt a Te leveled, aminek végtelenül meg

örültem, de azonnal felmentem (az irodába), ma állítottuk össze a beadványt a 
minisztériumnak, 32 oldal ... Most jöttem haza, hogy írjak az én drága jó 
Ilucimnak ... 

Berlinben azután egészen jól ment minden. Zavar nélkül felérkeztem. A pá
lyaudvaron várt Augusztin, a szállodába menve csak annyi időm volt, hogy gal
lért váltsak, már menni kellett Boashoz (az ügyvéd) előzetes tárgyalásra. Képzel
heted, milyen rossz volt, még a vonat a fülemben zakatolt, és nehezebbnél nehe
zebb kérdéseket vagdostak hozzám, hogy a vegyész szakértő megértse a dolgot és 
minden eshető kérdésre készen legyen. Szegény Augusztin egészen kimerült a 
sok beszédben. 

Másnap a híres berlini Friedrich Múzeumot néztük meg. Oly gyönyörű dol
gokat láttam, hogy a szívem fájt, miért nem láthatod Te is kicsi szívem, hiszen 
Te még sokkal jobban tudnád élvezni. Michelangelonak egy szobrát ötször is 
visszamentem megnézni, olyan szép volt, hidd meg, hogy szinte vér lüktetett 
ereiben. 

Pénteken jött a nagy ütközet. A bíróságnál tudtuk meg, hogy Hoffmann la 
Roche-ék neni jöttek el, de 1nint né1net céget a bíróság védelnzébe vette. Borzal111as 
nagy pofával folyt le az egész, cirkusznak is beillett volna. Ezen a tárgyaláson há
rom bíró is volt és egy vegyész szakért& Elkerített emelvényen földig leterített zöld 
asztal mellett ültek. Kétszer is ki kellett vonulnunk. A végén mégis Hoffmann la 
Roche minden támadását elvetették. Most ezek alapján fogják velünk közölni a 
végleges szöveget, ami ellen ha nincs kifogásunk, adják ki a patentet. 

A svájciak taktikáját nem értem, ha csak nem az, hogy úgyis alul maradtak 
volna, és így majd azt mondják, hogy a kedvünkért álltak félre. 

Délután Gilg berlini professzor a Shering-Kahlbaum céggel hozott össze ben
nünket, akik nincsenek a kartellben, morfinnal eddig nem foglalkoztak, de szíve
sen bekapcsolódnának az üzembe, ha megfelelő platformot tudnánk találni. Én ki
fejtettem, hogy mi a megerősödés útján vagyunk, számunkra Magyarország biz
tosítva van, ahol lábunkat megvetve a továbbfejlődés (útja) is nyitva áll ... Abban 
maradtunk, hogy 1000 és 3000 kg-os szállításra teszünk ajánlatot. 

Innen még este indultunk Dresdába, miután minden elég jól ment és a mú
zeumok iránt doppingolva voltam ... Igazán nem bántam meg. Még ilyen csodá
latos műveket nem láttam. A Tata (ahogy a gyerekek hívták dr. Augusztint - a 
szerző) szerint ilyent csak Itáliában vagy Párizsban lehet látni. Kiemelkedő pont
ja a Sixtusi Madonna eredetiben ... No de ezekről még fogok mesélni. Vasárnap 
este indultam és ma reggel 9-kor érkeztem meg (Pestre). 

Jóskának légy szíves elbeszélni a dolgokat, minden rendben megy, csak ne ve
szítsék a türelmüket, ha most egy-két hétig nem jön semmi nevezetes fordulat. 
Nekem még igen sok dolgom lesz, így hosszú levelekre ne számítsanak. 
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Édes jó Ilucim, oly nehezen várom, hogy újra köztetek lehessek. Én nem is 
tudom, a jó Isten miért kívánja, hogy oly sokszor elszakadjunk egymástól, mikor 
mi csak akkor vagyunk boldogok, ha együtt /ehetünk. Drága kis szívem, nyugod
tabb idők jönnek, de nekünk még oly sok és súlyos munkát kell keresztülküzde
ni, mégpedig megállás nélkül, amit jól tudod, hogy csak melletted bírok, így 
egyedül nincs erőm ... Nekem hiányzol nappal és éjszaka, mindig csak a távol
ságot mérem ... Így egyedül mindig a mi kegyetlen sorsunkra gondolok, ami 
hajt, űz folyton előre, új ismeretlen utakon, nem tűr megállást. Pedig én úgy 
szeretnék leülni a Te lábaidhoz és szótlanul merengeni vissza a már megtett út
ra, kiszedni onnan minden kedves emléket, mint megannyi drága virágot. .. 
Mily gyönyöríí csokrom volna nekem és milyen nagy gyerek tudnék lenni, hogy 
tudnék én akkor kacagni. De hiszem, hogy ezt még megteszem, hisz a jó Isten 
szeret bennünket ... 

Nehezen vár Benneteket és sok sok csókkal hív a Ti árva apukátok és a Te bo
londos fánosod" 

Időközben megérkezett dr. Spergely jelentése a minisztériumba: „A 
Kabay-féle moifinelőállítás lehetőséget nyújt az országnak arra, hogy tisztán bel
földi nyersanyagból legnagyobbrészt belföldön termelt vegyszerekkel, morfin és 
annak sói, valamint társalkaloidái előállíthatók legyenek. A gyár gépi és tec!mi
kai berendezései üzemi szempontból nézve teljesen megfelelnek évi 300 kg mor
fin és melléktermékei előállítására. A gyár rentábilis, ha egész éven át foglalkoz
tatva van. Az állandó üzemben tartáshoz 150 OOO pengő üzemi forgótőke szük
séges~' 

Ezek után Mayer miniszter úgy döntött, hogy a morfin-előállítást foly
tatni kell, dr. Spergely pedig meggyőzte Jánost, hogy érdemes lenne kidol
gozni a morfinnak kodeinre történő átalakításához szükséges eljárást. Er
re már volt szabadalom, a Hoffmann la Roche és más nyugati cégek a Merek 
licence alapján állították elő a kodein!. Dr. Spergely cége is onnan impor
tálta a tabletták és szirupok gyártásához szükséges alapanyagot. Az eljá
rás gondosan őrzött titok volt, a kért licenc-díj pedig rendkívül magas. Ha 
nem is sikerül az értékesítést jövedelmezővé tenni, az ország kedvezóob 
üzletkötési helyzetbe kerülne. Augusztin az intézetben egy kis laboratóri
umot is biztosítana számukra, és számlát az alapvető költségekre. János
nak több sem kellett, ez az ő élettere volt: az ismeretlen kihívása, erőpró
ba, gondolkozás és kísérletezés. 

A házaspár újra a laboratóriumban dolgozott. A közelben kis szobát 
béreltek, mint régen, a gyerekeket a pesti mama gondjaira bízták. Bravú
ros teljesítménnyel, emberfeletti munkával januárra megvolt az első kode
in! De János alkotókedve egy percre sem lankadt. Már az foglalkoztatta, 
hogyan lehetne a morfingyártás teljesítményét növelni, a gyártási veszte
ségeket csökkenteni. A szakmai véleményeket - miszerint a mák száradás 
közben ópiumtartalmát elveszíti - teljesen figyelmen kívül hagyva, az in-
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tézet raktárában felkutatott némi száraz mákszalmát és hetekre bevette 
magát a laboratóriumba. 

Közben továbbra is küzdeniük kellett a beígért állami támogatásért. 
Ebben már Wendler kitartó közbenjárása és Spergely Béla szakmai támo
gatása is segítségükre volt. 

Kelp Ilona naplójából: „A siker késik, s a nyomorúságban kínosan telnek a 
hónapok. Közben bizalmatlansággal, gyanakvással fordul el tőlünk az egész csa
lád. Már látni szeretnék, hogy mi lesz a pénzből, amit kezdetben befektettek a 
gyár alapításába. Csak a munkások írogatnak, szeretettel, bizalommal várják a 
jobb jövőt, és közben - saját jószántukból - felváltva őrzik az üzemet. 

1931. május. Győzelem. Végre megvan az állami részvényjegyzés, tőkeemelés 
formájában, a régi kölcsönök tőkésítve lettek. Megkaptuk az export hitelt forgótő
kének. Nem annyi ugyan, mint reméltük- hogy a hitelezőket teljesen ki lehessen 
fizetni-, de lehet dolgozni újra. Hosszú távollét után újra otthon vagyunk. Élet 
költözik a gyárba, javítás, újítás, készülődés mindenütt. Harmadik gyermekünk 
kigyógyult a súlyos betegségből'.' 

Minden területen lázas munka folyt, újra aratták a mákot. Az aratás 
kellős közepén váratlanul hihetetlen meglepetés érte őket. Amerikai ven
dégek érkeztek a büdszentmihályi Alkaloidába. Maga George W Merek, a 

10. ábra: G. W Merek (ingujjban), a tolmács, 
Wendler és János Büdszentn1ihályon 

világhírű óriási Merek cég tulajdo
nosa, egyik vegyészmérnöke, dr. 
Luckens és egy tolmács kíséreté
ben. Először Budapesten a Keres
kedelmi Minisztériumban érdek
lődtek az Alkaloida gyár után, de 
ott senki sem tudott felvilágosítás
sal szolgálni. Két napba telt, amíg 
kinyomozták, hol van az üzem. 
Egy hétig maradtak. Nyíregyhá
zán szálltak meg és naponta autó
val jöttek át Szentmihályra. Meg
nézték a gyártás minden szaka
szát, csodálkozva dicsérték János 
leleményesen összebarkácsolt gé
peit és kifejezték legnagyobb szak
mai megbecsülésüket, valamint 
szándékukat a szabadalom meg
vásárlására, amennyiben az Egye
sült Államok kormánya engedélyt 
ad a máktermesztésre. János bal-
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dog volt, jólesett neki a 
hozzáértő szakemberek el
ismerése. Merek végül to
vábbi két hónapra otthagy
ta darmstadti német gyárá
nak fővegyészét, dr. 
Luckenst, hogy mindent 
részletesen tanulmányoz
zon. A magas, pipázó, ba
rátságos jenki kiválóan be
szélt németül, ahogy Ilona 
és János is, így könnyen 
megértették egymást. Vé
gül az USA-ban a Merek 
cég sem kapott engedélyt 

7 7. ábra: C. W Merek (ingujjban) Wendlerrel 

máktermesztésre, így ott nem használhatták a szabadalmat és dr. Luckens 
két hónap után visszatért Németországba. A szívélyes búcsúzáskor aján
dékokat adott a gyerekeknek, és nagyrabecsülése jeléül a gyárnak ajándé
kozta Delage típusú gépkocsiját. 

Időközben folyt a termelés. Bő máktermés ígérkezett, de a szárazság 
miatt a növények egy része a szántóföldön állva még aratás előtt kiszáradt. 
János a száraz terményt is kazlakba rakatta. Ebben az évben még így is 104 
kg nyers morfint sikerült előállítani és a kétévi összesített klorofill hozam 
3000 kg volt. János újra belevetette magát kísérleteibe. Céltudatosan a szá
raz mákszalmával dolgozott, bár ezen az elképzelésén tudományos kö
rökben mosolyogtak vagy megbotránkoztak. Nem is beszélt róla senkivel, 
csak újra és újra nekirugaszkodott, hetvenszer, nyolcvanszor megismétel
te a kísérleteket és a különböző fázisokból származó kivonatokat beadta 
elemzésre a laboratórium
ba. Mindössze három hó
nap alatt sikerült bebizo
nyítania, amiben senki sem 
hitt, hogy a morfin csak
nem változatlan összetétel
ben megvan az érett mák
ban is. Megcsinálta! Ujjon
gott örömében. 
Ő már látta az új száraz 

módszer rendkívüli jelen
tőségét. Így írt Wendler
nek: „A száraz szalmából in
dult kísérletemet e héten fe- 12. ábra: A Oelage 
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jeztem be. Igen sokat kínlódtam vele, de úgy látszik, szép eredményt tudok elér
ni, úgy hogy a jövő évi zöld máktermelések lekötését nem akarom elsietni ... Úgy 
látom, hogy az eljárás jövő termelésünkre igen nagy változást rejt magában'.' 

János a sok vádaskodás és gúnyolódás után már annyira vágyott volna 
egy kis elismerésre, megbecsülésre és tiszteletre, de amit várt, azt a csa
ládtól ezúttal sem kapta meg. Ők mindezt természetesnek vették, mintha 
megcsinálta volna más is, ha eszébe jut. Ez nagyon fájt neki. Jólesett vol
na látni, hogy mások is tudják: újra megmentette a vállalat jövőjét. A szá
raz eljárásnak számos előnye volt. A termést kevésbé veszélyeztette az idő
járás, a termelők megtarthatták és eladhatták a mákszemet és csak a szá
mukra értéktelen szalma szolgált alapanyagul a gyárnak, amit könnyebb 
volt szállítani és tárolni. És még egy fontos előny: a szalmát egész évben 
folyamatosan fel lehetett dolgozni. 

Nyomban elkezdte tervezni az üzem és a felszerelések átalakítását a 
száraz eljáráshoz. Benyújtotta a szabadalmi kérvényt is, melyet „Ópium al
kaloidok előállításának módszere" címen 1931. november 30-án iktattak be. 
Az új eljárást több országban is szabadalmazták. 

A gyár már éjjel-nappal dolgozhatott, János hajnali 5-től éjfélig talpon 
volt, naponta százszor is megjárta a pincét és padlást, hogy mindent maga 
irányítson. Reumája rosszabbodott, ezért reggelente fáslizni kellett a lábait, 
hogy el tudjon indulni. Este feleségének gyakran úgy kellett ágyba fektet
nie, mint egy gyermeket, de a gépek egyetlen hibás zakatolására felriadtál
mából, és még mielőtt bárki észlelte volna a hibát, ő már intézkedett. 

1932-ben az Alkaloida megkapta az állami monopóliumot az ország 
teljes ellátására. Építkeztek, bővítettek, készülődtek mindenütt. János ele
mében volt. Még egy nagy hintát is építtetett a gyárudvaron. Ebédszünet
ben együtt versengett a munkásokkal, hogy lendületből ki tud messzebb
re ugrani. Nyár végére a gyár kapacitása 500 kg-ra nőtt, és már egy hely
beli gyógyszerész gyakornok is segített Ilonának a titrálásokban. 

János saját erejéből és elgondolásából olyan világos, jól ellenőrizhető 
rendszert épített ki, melyet minden szakértő, gyári ember megcsodált, aki 
az üzemben járt. A kristályosítás!, tisztítást, kockázást olyan szépen meg
oldotta, hogy a gyár napi másfél-két kg morfint készített! A termék első
rangú minősége mindenütt elismerést aratott: „Szebb, mint a Merck-
1norfin!': 

Persze az átalakításnak költségei voltak, így a vállalat az 1932-es évet 
veszteséggel zárta, amiért természetesen őt érte a bírálat. Az igazgató tár
sak vádjaira így reagált Wendler Miklósnak, a gyár kereskedelmi igazga
tójának írt levelében: „Igazad lehet, hogy jelenleg a száraz eljárás nem értéke
síthető, és az anyagi sikert - ha esetleges - tönkreteheti, de az én becsületemet és 
a vállalkozás erkölcsi értékét feltétlenül és minden körülmények között igazolja és 
tisztázza„. 
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Én hivatásomnál foíiva természeti erőkkel állok szemközt, és kívülálló előtt is
meretlen harcokat kell hangtalanul megvívnom. És az elmúlt év heroikus küzdel
meinek eredménye nem adhatott okot arra, hogy sáros cipővel rúgjanak meg'.' 

A viszály idővel egyre csak mélyült. A dráma főszereplői között a meg
értés és együttműködés lassanként elveszett. Wendler, mióta találkozott a 
milliárdos Merckkel és megbeszéléseket folytatott nagy nemzetközi válla
latok képviselőivel, elérkezettnek tartotta az időt ahhoz, hogy ő is közéjük 
tartozzon. Energiáit arra összpontosította, hogy személyi vagyont és te
kintélyt szerezzen, nem törődve azzal, hogyan és kin gázol keresztül. A 
Kabay fivérek között előszeretettel használta az ősi módszert: oszd meg és 
uralkodj! És nem is volt nehéz dolga. Péter, az elsőszülött fiú, aki 10 évvel 
volt idősebb Jánosnál, kezdett féltékennyé válni öccse szakmai sikereire. 
Házassága sem volt túlzottan sikeres, a gyermekáldás elkerülte őket, és 
becsvágyó felesége folyamatosan uszította a háttérből János ellen. Péter
nek végül sikerült elérnie, hogy a vállalat kinevezett elnökeként, jó fizetés
sel Budapestre költözzön, hogy úgymond szemmel tartsa Wendler egyre 
kevésbé nyomon követhető tevékenységét. Ez még tovább fokozta a gyo
morbajos, megkeseredett vidéki gyógyszerész elégedetlenségét, mert 
Wendler nem vette komolyan jelenlétét, nem avatta be semmibe, csak pa
pírok a]áírására használta. János - elsősorban gyermekei miatt - fontos
nak érezte, hogy saját találmánya az ő nevéhez fűződjön. Családi összejö
veteleken a mama és idősebb lánya, Piroska rendszerint Péter pártját fog
ta. A fiatalabb testvérek, Valika és Rezső, Jánossal értettek egyet, sosem 
fordultak volna ellene. (Rezső időközben egy szerelmi ügy miatt öngyil
kos lett. Halála Jánost nagyon megviselte.) József melegszívű, segítőkész 
ember volt, ha a család vitatkozott, ő mindig igyekezett elsimítani a nézet
eltérést. Az öreg jegyző sohasem szólt bele a családi vitákba. Csak pipá
zott, és ha már túl nagy volt a hangzavar, csendesen megszólalt: „Eléí( 
volt:' Erre mindenki elhallgatott. 

A porítás, kockázás, bemérés során a laborban állandóan szállt a por, 
amitől Ilona kiütéses lett és már folyamatosan köhögött. Szomorúan vette 
tudomásul, hogy kénytelen otthagyni a laboratóriumot, amit annyira sze
ret és a továbbiakban már csak az adminisztrációt tudja csinálni. János, 
hogy Ilonát kímélje, a laboratóriumot felköltöztette a padlásra, aminek aj
taján csak hajolva lehetett bemenni, a hálószoba melletti helyiséget pedig 
irodává alakította. 

1933 újabb nehézségeket hozott. A gyár a tervek szerint működött, és 
bár vegyszerek vagy szén hiánya miatt zökkenők voltak, azokat rendre si
került kiküszöbölni. János állandóan utazgatott Pest és Szentmihály kö
zött, hogy a folyamatokat kézben tartsa. A kormány a kész morfin egy ré
szét a külföldi vállalatokkal kodeinre cserélte, de ősszel a nyugat-európai 
gyárakat és kereskedelmi cégeket tömörítő ópium kartell felfüggesztette a 
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kodein cseréjét. A kormány felszólította az Alkaloidát, hogy ezentúl szál
lítson kodeint is. 

Kelp Ilona naplójából: „Az üzemi év végén még egy súlyos próbatétel jön. 
Az állam ránk kényszeríti a kodein gyártását. János hiába tiltakozik ellene. Fel
szerelés persze nincs. Üveglombikokban, kilós tételekben megy a methylálás. Er
re a célra sírva veszünk be minden kiló morphint. A reakció reverzibilis, s a bom
lást - megfelelő berendezés híján - megakadályozni nem lehet. A lassan lefolyó 
körülményes műveletnél 50-60% elvész. A veszteségért természetesen - minisz
teri úton - János lesz felelősségre vonva. A sok fontoskodó pesti partner semmit 
nem tesz. Az ő feladatuk lett volna az anyagi segélyt és a felszerelést előteremte
ni. János egi;edül próbálja megértetni, hogy milyen lehetetlen a feladat pénz nél
kül. Végül is visszatérnek a csereakcióra'.' 

János valójában levélben tiltakozott a minisztériumnál, hogy a kodein
gyártás csődbe juttatja a vállalatot. Erre válaszként miniszteri táviratot ka
pott, melyben az állt, hogy együttműködése hiányát árulásnak tekintik. 
Nem volt más választás, János személyes kihallgatást kért. És lám, min 
múlnak néha fontos dolgok. Amint a szabolcsi származású új földműve
lésügyi miniszte1; Kállay Miklós tudomására jutott, hogy egy földijéről van 
szó, sőt az öreg főjegyzőt is ismeri, igen szívélyesen fogadta Jánost. Azon
nal találtak átmeneti megoldást a problémára, és ettől kezdve a miniszté
rium hozzáállása az Alkaloida irányába észrevehetően megváltozott. Se
gítségükkel a cég a mákszalma vasúti fuvardíjából engedményt kapott, 
adó nélkül szerezhetett be alkoholt és a kodeincserét vámmentesen bo
nyolíthatta. János közbenjárása nagy könnyebbséget hozott a cégnek, de 
Wendler üzelmei is folytatódtak a budapesti irodán, amire nemcsak János 
mutatott rá, de a minisztériumi ellenőrzés is elmarasztalta a budapesti ad
minisztrációt, és intelmekkel látta el az irodát a jövőt illetően. Ez tovább 
mélyítette az ellentéteket Wendler, Péter és János között. 

Jánost megviselték ezek a harcok. A sok megbántást annyira a szívére 
vette, hogy néha bénultan esett össze. Ilyenkor újra talpra állt, megivott 
még egy erős kávét és fölényes kis mosollyal próbálta elrejteni, mi zajlik 
belül. 

Dr. Kabay József levele Péter bátyjához: 
„Kedves Péterkém' 
Eddigi szorgalmas levélírásaidat abbahagytad. Sem pénzt nem küldesz, sem a 

sok - már könyörgő - leveleire Jánosnak egy sorral sem válaszolsz. János teljesen 
ideggörcsben van és azon van, hogy mindenáron túl kell adni a dolgon (el kell ad
ni a vállalatot), mert ez a semmibevevés a lealázás legmélyebb foka ... Hát nem 
gondoltok arra, hogy pénz nélkül nem lehet dolgozni, hogy ha a töltések nem fo
lyamatosan mennek, akkor azonnal visszaesés van, ha szulfit, vagy szén nincsen, 
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minden megáll? „. A munkások fizetés nélkül dolgoznak. Ma jött 500 pengő, de 
Jánosnak az ebédlőjét már pakolni akarta egy egész sereg végrehajtó. Ti ezt nem 
értitek ... Péter gondolkozz rajta, ez nem fog jóra vezetni. Küldj pénzt, azonnal ír
jál, vagy legalább tudasd, hogy mi baj van. Ez öt perc időt jelent, vagy mindent! 
Én úgy látom, ez az értelmetlen veszekedés ingyen fog a röhögő idegenek kezébe 
vinni mindent ... 

Oly vak sötétben botorkálunk, miért nem hiszitek, hagi; a János idege is fel
mondja a munkát? ... Egy pár sor még pénzbe sem kerülne, és ezt a gyűlölködést, 
ami mindent maga alá temet, elkerülhettük volna. Ne haragudj, de annyira fel 
vagyok zaklatva, így hiábavaló az én szenvedésem is, ... mivel fizetni nem tudok, 
most kiraknak a házamból ... Írjatok! 

Csókol 
Jóska" 
Míg Szentmihályon filléres gondokkal küszködtek, Budapesten 

Wendler nagyobb irodát bérelt, bebútorozta, titkárt és könyvelőt alkalma
zott, barátnőjének drága bundát és ékszereket vett ajándékba, sőt a válla
lat pénzén Szentmihály közelében egy házat bérelt szőlővel, ahová beköl
töztette saját munkanélküli fivérét, akin keresztül folyamatosan informá
lódott a gyárban történtekről. 

Amikor ezekre fény derült, János nem szállt szembe Wendlerrel, nem 
vádolta hűtlen pénzkezeléssel, hanem tiltakozásképpen lemondott igaz
gatósági tagságáról. ,„ . . Az Igazgatóság személyem iránt tanúsított határtalan 
ignorálását kell tudomásul vennem azon folytonosan ismétlődő eljárásból, hogy 
vagy csak felületesen, de még inkább és még gyakrabban egyáltalán nem tájékoz
tat a helyzetről még olyan mértékben sem, amilyenben az Igazgatóságtól külön
álló, de az üzem vezetésével megbízott egyén lenne informálandó. Túlságosan biz
tonságban van az Igazgatóság afelől, hogy családommal és a vállalattal szemben 
érzett kötelességem még akkor is a helyemen tart, ha önérzetem utolsó szikráját is 
kitapossák, s talán helyesen is ítélnek. Ezért, hogy amúgy is túlfeszített idegeimet 
örökös belső harcokkal ronggyá ne tépjem, s előttem szent érzéseim miatt vívott 
küzdelmeimben egyesek előtt nevetségessé ne váljak, tisztelettel bejelentem, hogy 
az Igazgatóságtól visszalépek„." János lemondását nem fogadták el, de lé
nyegében nem változott semmi. 

Szerencsére a vérig menő vitákon kívül más is történt. Az Egészség
ügyi Minisztérium egyik magas beosztású munkatársa meghívta Jánost 
egy külön az ő tiszteletére rendezett vacsorára. Az előkelő Hungária étte
rembe három minisztériumból, a rendőrségről és az orvosi kamarából 
hívtak vendégeket. A rendezvény házigazdája majdnem egy óra hosszáig 
méltatta a Kabay házaspár érdemeit. Emlékezetes vacsora volt. Jánosnak 
mosolyognia kellett magában az ő mindennapi életük és a vendéglő ra
gyogó pompája közötti kirívó ellentét láttán, de jólesett az elismerés és 
szinte könnyekig meghatotta, amikor Ilona odaadó munkáját méltatták. 
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1934 vastag hótakaróval köszöntött be. A falu szélén, az üzemben nem 
állt meg a munka. Volt még mákszalma a szérűkben, a motorok éjjel-nap
pal dübörögtek és messzire elhallatszott a gőzduda hangja, ami a reggeli 
és esti műszakváltás! jelezte. A dolgozók létszáma egyre nőtt és az üzem 
úgy működött, mint egy jól beállított műszer. Olyan duda sajnos nem 
volt, ami Jánosnak a nap végét jelezte volna. Mivel a gyártás jól ment Ilo
na vezetésével, János hetente 2-3 napot is a fővárosi irodán töltött. Az 
üzem már 500 kg nyers morfin tudott előállítani, ami kb. a magyar igényt 
fedezte. Két nagy exportszerződés is volt kilátásban a dán Kemidroga cég
gel és a német I. G. Farbennel. Szükségszerűnek látszott a gyár további bő
vítése. Terveket kellett készíteni, gépeket választani, megszervezni na
gyobb mennyiségű mákszalma beszerzését. Wendler azon ügyködött, 
hogy eladja a szabadalmat olyan országokba, ahol monopólium korlátoz
za az importot. Lengyelországból érdeklődtek először, ahová addig a 
Hoffmann la Roche szállított. A varsói Towasistwo Motor vezetősége meghív
ta Jánost és Wendlert gyárlátogatásra. Alig pár nappal a levél érkezése 
után az ópiumkartell képviselői felkeresték a Földművelésügyi Miniszté
riumot, hogy megvásárolják az Alkaloida minisztériumi tulajdonban lévő 
részvényeit, de elkéstek. A gyár helyzete már nem volt reménytelen. 

Péter panaszkodott, hogy János túl sokat tevékenykedik Budapesten és 
ezzel őt, az elnököt háttérbe szorítja és nevetség tárgyává teszi. A mama 
szokás szerint rögtön Péter pártjára állt. Jánost ez nagyon bántotta, de sze
retett volna édesanyja kedvében járni. Így írt haza feleségének: „Bizonyos 
dolgokból látom, hogy Péter miattam igen erősen háttérbe van szorítva. Az üze
met is vezethetné, de ahhoz én közel se engedem. Egész éjjel gondolkodtam, mit 
is tegyek? Arra az elhatározásra jutottam, hogy én visszavonulok teljesen az 
üzembe, megállapítva, mennyiért tudom szállítani a kész alkaloidákat, mennyi 
lesz az én fizetésem, és a kg-onként járó feltalálói díjból 20% nekem jár. A Kabay 
csoportot és annak érdekeit a vállalatnál Péter képviseli, a tárgyalásokon ő vesz 
részt és a legjobb belátása szerint vezeti az ügyeket „. Ma ezt elmond!am Ma
mának, s hála Istennek úgy látom, hogy ez a forma elfogadható volt. Igy mi is 
nyugodtan leszünk, végre talán elérjük, hogy be fogják látni, senkit sem akarunk 
se letörni, se megrövidíteni:' 

Közben a lengyel fél elhatározta, hogy Motor Alkaloida néven a Kabay 
szabadalomra alapozva új vállalatot hoznak létre. Ez megbolygatta a da
rázsfészket, a lengyel piacon addig monopol beszállítónak számító svájci 
Hoffmann la Roche azonnal lépett. Megkísérelte megakadályozni a találmá
nyi oltalom megadását oly módon, hogy a Népszövetségnél két irányból is 
támadást indított a kis magyar cég ellen. Azt állította, hogy Kabay techno
lógiája nincs is leírva részletesen, megbízhatatlan és ellenőrizhetetlen, és 
Magyarország kodeinből is importra szorul. Azt is hivatalosan bejelentette 
Genfben, hogy Kabay száraz módszerénél jóval el6bb a Hoffmann la Roche 

KABAY JÁNOS 

már nagyban gyár
tott a máknövény
ből morfint. Ez 
utóbbit a Népszö
vetség olyan komo
lyan vette, hogy 
felszólította mind
két céget, módsze
rükről komplett 
leírást nyújtsanak 
be. 

1934. február 
22-én Wendler le
tette a szabadalmi 
beadvány 1932. 
ev1 szövegének 
angol nyelvű far- 13. ábra: A gyári munkások, János mögött dr. Luckens, középen Wend!er 

dítását, melyben 
Kabay János az eljárást részletesen leírta. A konkurens vállalattól sohasem 
érkezett meg a válasz. Az Alkaloida ekkor nemzetközi fórumon szállt 
szembe a svájci céggel, a genfi törvényszéken polgári pert indított ellene, 
hogy a kartell mellett kivívja saját létjogosultságát. A pereskedés több mint 
egy évig tartott és az Alkaloida győzelmével végződött. 

1934 tavasza új lendületet hozott a gyárba. A nagy üzletet sikerült 
megkötni a dánokkal. Áprilisban megérkezett az első megrendelés 100 kg 
morfinra 60.000 pengő kölcsön kíséretében, azzal a szándékkal, hogy a 
mennyiséget majd folyamatosan növelik. A gyárban lázas tevékenység 
kezdődött, újra építettek, bővítettek. János megrendelt egy kodein átalakí
tó üstöt Svájcból és felvett egy tapasztalt vegyészmérnököt a nappali mű
szakba, hogy felszabadítsa magát a lengyel mérnök oktatására. Ugyanis 
megérkezett a lengyel gyár két alapítója és megegyeztek, hogy egyikük, dr. 
Ferdinand Wieckowski, néhány hónapot eltölt a magyar gyárban, hogy elsa
játíthassa az eljárást. Wieckowski nyugodt, derűs, igazi úriember volt, 
őszintén csodálta János munkáját. Közben a dán Kemidroga elnöke, dr. 
Horslev is meglátogatta a gyárat, kifejezte elégedettségét és biztosította Já
nost további nagymennyiségű megrendelésekről. A jövő egyre biztatóbb
nak látszott. János elemében volt. 

A Népszövetség Kábítószer-ellenőrző Bizottsága is elküldte elnökét és 
titkárát, hogy megtekintsék a gyárat és meghívták Jánost, hogy Genfben 
személyesen ismertesse találmányát. Egyszeriben szakemberek tisztelete 
és megbecsülése vette körül, amiben addig soha nem volt része. A Nép
szövetség kitüntető elismeréséről az egész európai sajtó szinte ünneplés-
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számba menő hódolattal emléke
zett meg. 

Május végén János Wendlerrel 
és a lengyel mérnökkel Warsóba 
utazott és a lengyel partnerekkel 
megegyeztek a Motor Alkaloida 
létrehozásáról. 

Júniusban a dán cég megkezdte 
félmillió pengő folyósítását a gyár 
1000 kg-os kapacitásbővítésére, me
lyet nyers morfinnal kell majd visz
szafizetni. János elintézte az igaz
gatósággal, hogy legelőször a mun
kásokat fizessék ki visszamenőleg 
az utolsó fillérig. Néhányan a ka
pott pénzből házat tudtak venni. 

14. ábra: Jókedvében rnindig énekelt 
János az első 6 évben nem vett 

fel fizetést és rokonai egy fillért sem 
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kaptak beruházásaikért. Ezért most 
Augusztin és Wendler biztatására elhatározta, hogy minden kg eladott 
készáru után 50 pengőt felvesz a Kabay családnak. Idővel ez szép összeg le
hetett volna, de Péter úgy vélte, az összeg 75%-a őt illeti, öccsei és húgai osz
tozzanak a maradékon. A testvérek nem tudtak megegyezni, mert Péter 
nem engedett, inkább hagyta, hogy mások élvezzék a hasznot, semhogy el
ismerje: Jánost megilleti az ellenszolgáltatás. Így részesedés nem lett, de 
legalább volt már rendes fizetés. 
, A gyár leállt, leszerelték a gépeket és megkezdték az üzem bővítését. 

Uj gépházat és kazánházat építettek, beton áztatókádakat, téglából szecs
kázó! és raktárakat. János régi álma vált valóra, amikor a kapu mellett fel
húztak egy emeletes épületet, amiben felül nagy étkezőt alakítottak ki, a 
földszinten pedig öltözőt, zuhanyzót és a falu első angol toalettjeit állítot
ták fel. A környékbeli intézők felháborodására mindezt a munkásoknak. 
János meghívta embereit családostul egy ünnepségre, egészségükre emel
te poharát, megköszönte bizalmukat, kemény munkájukat, asszonyaiknak 
pedig a türelmet és bejelentette, hogy ettől kezdve minden alkalmazott be
tegbiztosítási díját a cég fogja kifizetni. 

A kis ház sem maradt ki a felújításból. A konyha és kamra külön épü
letbe került, a helyén tágas gyerekszobát rendeztek be, a pince és padlás 
felszabadult, a teraszt beüvegezték. 

Augusztusban, amikor a gyárban már elrendeződtek a dolgok, János min
dent megtervezett, megrendelt, kiadta a munkát, a kis család először ment el 
nyaralni. Tapolcafürdőn töltöttek néhány békés, boldog, feledhetetlen napot. 
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Szeptember végén ké
szen állt a megnagyobbí
tott gyár. 

Kelp Ilona naplójából: 
„ Csak a kazánra vártunk 
még, de végre az is megérke
zett. Nyolcökrös szekérrel 
húzták - nagy erőfeszítés 

közepette -, mert a szekér ke
rekei sokszor tengelyig süp
pedtek a sáros úton. Min
denki készen állt a segítség
re. A munkaláz átterjedt 
minden emberre. Kimondha
tatlan boldogság végignézni 
az üzemen. Minden új és 
célszerű, minden ragyog, 
szép és jó ... Az üzem önellá- 15. ábra: Miskolc-Tapolcán 

tását is kiharcolta János. Az 
üzem meghatározott összegért, önköltségi áron adja át az eladásra kész alkaloido
kat a budapesti központi irodának, viszont minden szükségletét maga szerzi be és 
maga fizeti. Most már úgy gondoltuk, hogy csak be kell állítani a munkát és a 
könyvelést, betanítani az új munkaerőt, és - az idegfeszítő évek után - nyugodt, 
zavartalan pihenő munka következik'.' 

Nem így lett. Az ópiumkartell megakadályozta, hogy beviteli enge
délyt adjanak Dániába, a nyers morfinra. Ősszel jött a lesújtó hír, hogy ko
deinben kell leszállítani az egész kötést. Kodeinben! Amikor nincs hozzá 
megfelelő berendezés és eljárás, az egész új gyár a nyers morfinhoz lett ki
építve. 

Kelp Ilona naplójából: ,János kétségbeesetten tiltakozik, minden számítása 
összeomlik. Megint a lehetetlent kell megpróbálnia, mert ha nem tudunk kodeint 
szállítani, akkor összeomlik a külföld felé oly nehezen kiépített presztízsünk, és 
ellenségeink diadplmaskodni Jognak. Ez már nem gyerekbetegség volt. Valóságos 
végzetes krízis. Es itt kezdődött számunkra a tragédia, mely megállás nélkül ve
zetett életünk biztos katasztrófája felé. A hajsza, amelyből ezentúl csak - űzött, 

mérgezett lélekkel - Jutó pillanatokra tudunk elmenekülni. 
Október, november, december. Micsoda megfeszített munka. Hol vannak a 

pesti irodai partnerek? Az ő felelősségük lett volna, hogy kijárják: az eredeti szer
ződés mellett maradjunk, s mi boldogan leszállítottuk volna a beígért árut. Hol 
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van a sok társszerző, tanácsadó, részvényes? Mindenki hallgat és félreáll. Én is 
csak álltam János mellett, elkínzottan és tehetetlenül néztem, hogy kísérli meg új
ra a lehetetlent. Minden nap egy év volt az életéből. De ő helytállt. Maga is be
tegen, végső erőfeszítésben reszkető idegekkel, de tiszta kutató aggyal és biztos 
érzékkel kereste az utat. Minden nap újra kezdte'.' 

És Kabay Jánosnak megint si
került a lehetetlen. A kodein ki
használását 75%-ra javította, a 
gyártást kompletten megoldotta, 
és teljes részletességgel a kész 
anyag csomagolásáig tisztán és 
áttekinthetően lediktálta Iloná
nak. Erre mindenki fellélegzett, 
a társak is előkerültek, de egyet
len elismerő szó sem hagyta vol
na el a szájukat. 

16. cíbra: A kis család a felújított ház előtt 

Novemberben a Népszövet
ségtől Eric Einar E/cstrand, Svéd
ország népjóléti 1niniszterének 
vezetésével öttagú küldöttség ér
kezett a gyárba három pesti mi
nisztérium magasrangú tisztvi
selőinek kíséretében. A szakér
tők átvizsgálták az üzemet, el
lenőrizték az eljárást és a köny
velést is. A svéd miniszter min
dennel meg volt elégedve és fel-
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kérte a Kabay házaspárt, hogy 
állítsanak össze egy ellenőrzési eljárást a mákszalma morfintartalmára. 
Ekstrand egyúttal meghívta Jánost, hogy 1936 májusában mutassa be eljá
rását a Népszövetség közgyűlésén. Hozzátette, hogy az előadás után ő 
személyesen fogja javasolni Kabay János jelölését a Nobel-díjra(!). Hazafe
lé Budapesten sajtótájékoztatót tartott, melyen nagyrabecsülését fejezte ki 
Kabay János munkája és személye iránt. Ettől kezdve a Népszövetség fe
lől több támadás nem érte az Alkaloidát. 

Közben a dán Kemidroga is talált megoldást a kodeinkérdésre, leányvál
lalatot létesített Belgiumban nyers morfin kodeinre való átalakításához. 

Az Alkaloida Vegyészeti Gyár elfoglalta helyét a világban, és a világ 
kezdett tudomást venni róla és alapítójáról. A svéd miniszter látogatása 
után a sajtóban cikkek jelentek meg Jánosról, Ilonáról, sőt még Wendlerről 
is. De a vállalat elnökéről Kabay Péterről egyik sem tett említést. Péter fel 
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volt háborodva. Féltékenysége gyűlöletté fajult, ahogy látta a János felé irá
nyuló megbecsülést a szakma és a dolgozók részéről is. Megvádolta öcs
csét, hogy kodein „játékával" elpocsékolt 50 kg morfint. Mindenki tudta, 
hogy ez nem igaz, de Jánost sikerült vérig sértenie. Valami eltört benne. 

Kelp Ilona naplójából: „János kimondta az elképzelhetetlen elhatározását. 
Átadja Péter bátyjának az üzem vezetését, s mi Pestre megyünk a továbbfejlesz
tésen dolgozni. Én reszketve hallgattam. Tudtam, hogy a kimerültség bírta erre 
az elhatározásra. Csak annyit kértem, hogy ne véglegesen menjünk. Ne hozzunk 
döntő elhatározást ilyen dúlt idegállapotban. Jóskának - orvos sógorom - is kö
nyörögtem, hogy ajánljon betegszabadságot Jánosnak ... Nem hallgatott rám sen
ki. Mindenki kapva kapott a terven. Remek! A munka el van végezve, a gyár be 
van állítva, most jöjjön Péter, az a helyes, hogy az elsőszülött fiú legyen a legfon
tosabb helyen. A család elégedett. 

Arra senki nem gondolt, hogy mi lesz Jánossal. .. 
Egyszer - mielőtt még véglegesítve lett a csere - János rádöbbent, mit tett. Ek

kor már érezte, hogy ha kiteszi a lábát innen, az üzemhez - szíve gyermekéhez -
nem lesz többé semmi joga. Ekkor már tisztán látta a jövőt, s érezte, hogy vissza 
kell csinálni az egészet. Könyörögve kért: „Ne engedd, hogy elmenjek, ha magam 
akaronz is, 1nert nem bíro111 ki!" Én nzégis e11gedten1. Tehetetlenül álltani a 1neg
indult végzettel szemben, amely elsodorta életünket az egyetlen igaz útról. Acsa
lád meg sem hallgatta próbálkozásomat. Megbénultan hanyatlott le tiltakozó ka
ro1n ... 

.. . 1935 Húsvétján búcsúztunk a munkásoktól. Milyen szívszakadva, fájdal
masan váltunk el. Nagydarab, erős embere/e sírva karoltak magukhoz, csókolgat
ták gyermelceinlcet. Mintha éreztük volna mindnyájan, hogy a búcsú végleges'.' 

János utolsó szavai a munkásokhoz: „ Bár nekem most el kell mennem in
nen, de az eszme él tovább és győzni fog ... Meg fogják látni, hogy olyan lesz ez, 
mint egy hatalmas búzatábla, amelyet közösen vetettek be. Lehet, hogy nehezen 
kelne/e ki a magva/e az aszály miatt, de egyszer jön egy nagy eső, zöldbe borul az 
egész határ. Kalászba szökkennek majd a szára/e, a bőséges aratás mindannyiunk 
számára nyugodt megélhetést fog biztosítani'.' Ezután készítette egy fényké
pész a csoportképet (17. ábra). 

Amikor az autó elvitte őket onnan, nem sok szem maradt szárazon. Pé
tertől nem számíthattak túl sok megértésre, gőgös volt, parancsoló, és 
megtiltotta, hogy öt után zavarják. 

János Budapesten az első éjszaka nagyon rosszul volt, szívverése el-el
akadt, de másnap jobban lett és újra reménykedni kezdtek. Sok szeretet
tel kezdték tervezni a laboratóriumot, tanultak és olvastak, amire a haj
szolt években nem volt idő. A gyerekeket beíratták egy közeli magánisko
lába és esti sétáikon tervezgették a jövőt. 
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17. ábra: Búcsúkép a gyári dolgozókkal 1935 Húsvét vasárnapján 
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Egy hónap után János már nagyon várt valami hírt az üzemből. Nem 
tudta, hogy Péter azonnali elbocsátással fenyegette meg azt, aki öccsével 
érintkezésbe mer lépni. A gyerekek is vágytak haza, falubeli pajtásaikhoz, 
ezért János azt találta ki, hogy elviszi őket az évi majálisra, ha megtanul
nak egy szép magyar táncot. Eljött a majális napja Szentmihályon. A kis 
család Jóskáéknál szállt meg, de Jóska kérte Jánost, hogy látogatásával Pé
tert ne zaklassa. Ám az ünnepségen néhány régi dolgozó panaszkodott 
Jánosnak, mire ő fogadott egy bérkocsis! és az üzemhez hajtatott. Péter 
nem volt ott, de előre megtiltotta az őrnek, hogy Jánost beengedjék. Ez 
volt a legmegalázóbb sértés, ami érhette. Felindultan hajtatott vissza a ma
jálisra és amikor leugrott a kocsiról, sérve kizáródott. Két orvos sokáig 
küszködött, hogy visszategyék. 

Júliusban elérkezett a lengyel üzem beállításának ideje. A nyelvi nehéz
ségek ellenére a lengyel partnerekkel remekül megértették egymást, János 
hamar kivívta az ottani emberek tiszteletét és megbecsülését is. Fél év alatt 
négyszer töltött hosszabb időt Lengyelországban, és nem volt olyan mű
szaki probléma, amire ne tudott volna gyorsan megoldást találni. Távollé
te alatt hosszú leveleket írt feleségének, melyekből nyugalom, erő és ha
tártalan szeretet áradt. ,,Fáj tudni - írta-, hogy minden perc, amit egymástól 
távol töltünk, sohasem fog visszatérni, és mindig szegényebbek leszünk'.' Ilona 
kincsként őrizte ezeket a leveleket. A lengyel üzem baj nélkül beindult. 

Sajnos a magyar gyárban nem ment minden ilyen simán. Először a kész-
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áru híres tisztasága rom
lott, majd Péter azzal pró
bálkozott, hogy egy gram
mal kevesebbet mér a cso
magokba, ami nem kerülte 
el a hatóságok figyelmét. 
Novemberben Augusztin 
professzort sértette meg, 
aki a minisztérit1rn hivata
los ellenőreként akart a 
gyárba bemenni. Ezek után 
János kijelentette, hogy 
minden felelősségről le
mond az üzemben. Péter 
maga számoljon el az igaz
gatóságnak, nem okolhatja 
minde11ért öccsét. 

János november végén, 
utolsó lengyel útján elvé-
gezte a legnehezebb mun- 18. ábra: A varsói gyár udvarán dr. Wieckowskival 

kát is, beállította a varsói 
tiszta üzemet. Már majdnem minden készen állt, amikor egy késő este el
csúszott a betonon és gyermekkori sérve ismét kizáródott. A kihívott or
vos azonnali operációt javasolt, de János haza akart menni. Jóskának írt le
velében bevallotta, hogy nagyon beteg, de kérte, hogy Ilonának ne szóljon, 
mert így is sokat aggódik miatta. 

December 18-án a Motor Alkaloida teljes gőzzel beindult, ahogy a len
gyel mérnök mondta: Kabayék negyedik gyermeke megszületett. A len
gyel kollégák aggódtak János életéért. Miután útnak indították, a lengyel 
orvosok telefonáltak minden útba eső repülőtérre, hogy szükség esetén 
Kabay Jánost azonnal vigyék vissza repülővel a varsói klinikára. 

János karácsony előtt egy héttel ért haza. Úgy döntött, csak januárban 
megy kórházba. Mivel egyre aggasztóbb híreket kapott a büdszentmihályi 
gyárból, a december 22-i igazgatósági ülésen mindent odaígért Péternek, 
csak mehessen vissza az üzembe. Próbálkozását bátyja kereken visszauta
sította. Ekkor vonatra ült, hogy utolsó esélyként szülei támogatását meg
nyerje, de édesanyja megfenyegette, hogy ha Pétert elküldi a gyárból, őt 
többé nem akarja a házában látni. Elhesegette baljós gondolatait, és olyan 
különlegessé és boldoggá akarta tenni a karácsonyt, hogy arra kis család
ja mindig emlékezzen. Esténként afrikai történeteket olvasott skarlátban 
megbetegedett kisfiának, feleségét új ruhákkal lepte meg és a gyerekeket 
is elhalmozta ajándékokkal, játszott velük, együtt voltak. 
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Karácsony után levelet kapott 
Józseftől, melyben bátyja arra kérte, 
ne zaklassa Pétert és szüleiket se. 
János hosszú, szomorú levéllel vá
laszolt, mely így kezdődött: „Leve
led nagyon meglepett, mert a történtek 
után nem vártam. Én úgy mentem ha
za, hogy minden áldozatot meghozok a 
család békéjéért, de szomorúan kell lát
nom, az életem is kevés, mert elvakult 
gyíílölettel állok szemben. Nagy kese
rűséggel jöttem vissza, megvívtam a 
magam fájdalmas harcát, majd elte
mettem mindent ... " 

János ezek után a laboratórium 
beállításán dolgozott és belefogott 
egy kis modellüzem felállításába, 
ami a szentmihályi gyár pontos 
mása lett volna. A lengyel gyárban 
kipróbált újításokat kidolgozta a 

19. ábra: János szentmihályi gyárra is. Ismét nagy 
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tervei voltak. Szóba került egy cseh 
üzem felállítása is és alig várta, hogy májusban megtarthassa előadását 
Genfben a Népszövetség Kábítószer-ellenőrző Bizottsága előtt. 

Az igazgatóság január 20-ra tervezte következő ülését, melyen minden
ki nyílt háborúra számított: János rá akart mutatni az üz.em csökkenő tel
jesítményére, a családi kapcsolatok megszűntek, Wendler tudta befolyá
solni Pétert, így az ő szerepe kétesélyes volt. 

1936. január 18-án megcsörrent a telefon. Bálint, idősebb nővérének 
férje hívta, hogy sem József, sem Péter nem jönnek az igazgatósági ülésre. 
János dühös lett, hogy sógorára bízták a piszkos munkát. Belekiabált a te
lefonba, hogy akkor a gyűlést elhalasztja, és lecsapta a kagylót. Fel akart 
állni, de nem tudott. Gyomorgörcse volt és újból kizáródott a sérve. 

János január 21-én ment be a Vöröskereszt kórházba és másnap meg
operálták. Ilona is beköltözött hozzá kórházi szobájába. A sebészpro
fesszor azt mondta, hogy gyerekjáték az egész. Pénteken két injekciót ka
pott, a másodikat este, közel a sebhez. Ez elfertőződött, megfeketedett, 
bedagadt és ahogy vasárnap reggel a sebész meglátta, vitték is a műtő
be. 

A morfingyártás megteremtőjének testéből érzéstelenítés nélkül vag
dalták ki a hasfal addigra már terjedelmes elfertőzött részét. János, amikor 
visszavitték szobájába, magán kívül volt a fájdalomtól és megaláztatástól. 
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A duzzanat továbbra is nőtt, ma
gas láza volt. Ilona felhívta Józse
fet, aki azonnal útnak indult Bu
dapestre. Megölelték egymást és 
többet nem mozdult el öccse ágya 
mellől. Segíteni már nem tudott, 
de mindent megtett, hogy János 
szenvedését enyhítse. 

Szerda volt, január 29. János 
már tudta, hogy vége, de József je
lenléte megnyugtatta. Péter is be
jött, neki csak annyit mondott: 
„Nagyon elkéstél''. Edesanyját is 
nagyon várta, de ő nem jöhetett, 
éppen kisebbik lánya, Valika halá
los ágyánál ült. János fogta Ilona 
kezét. Egyszer felé fordult: „De jó 
is vagy te, Ilucim„. ", azután a be
széde érthetetlenné vált. Hat órai 
halálküzdelem után, jajszó nélkül 
ment el. 39 éves volt. 20. ábra: A kutatóbázis efőlt az Alkaloida udvari.Ín 

*** 

A morfint mákszalmából világszerte a mai napig a magyar Kabay 
módszer alapján állítják elő. Találmányaival olyan problémát oldott meg, 
mellyel gazdag, jól felszerelt francia és német laboratóriumokban több 
mint száz évig hiába próbálkoztak. Megkapta volna a Nobel-díjat, ha 
megéri? Talán ő lenne az egyetlen, aki végig Magyarországon dolgozott és 
itthon érte el, amit elért. Kabay János nevét iskola, utcák, patikák és az ál
tala alapított gyár mindenkori dolgozóinak emlékezete őrzi. Halálának 
20. évfordulóján munkásai szobrot emeltek tiszteletére. Ausztrália ma a 
világ egyik legnagyobb morfinelőállítója. 1986-ban Tasmánia kormánya 
Kabay János halálának 50. évfordulóján emléktáblát állított a magyar fel
találónak. 

Férje halála után dr. Kelp Ilona teljesen visszavonult. Felkérték, hogy 
Genfben tartsa meg az előadást, de ő úgy érezte, hogy ha János nem lehe
tett ott, neki nincs joga hozzá. 1947-ben követte gyermekeit Ausztráliába. 
1970-ben, amikor lánya férjével repülőre ült, hogy 23 év után először ha
zalátogasson Magyarországra, épp egy Si?ney-i kávéházban ült. Ahogy a 
gép felszállt, ő holtan esett le a székről. U gy tartják, ő is hazajött azzal a 
géppel. Hamvait kívánsága szerint János mellett helyezték örök nyuga-
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lomra a Farkasréti temetőben. 34 
évvel élte túl férjét, de egy percre 
sem szűnt meg gyászolni. A gyár 
profitján sokan meggazdagodtak, 
de ő és gyermekei - 10 évi szerény 
megélhetésen kívül - anyagi hasz
not nem láttak belőle. 

Az Alkaloida Vegyészeti Gyár 
Rt. fénykorában, az 1990-es évek 
elején 2200 dolgozójával Szabolcs 
megye legnagyobb kenyéradója 
volt. 

Vígné Kis Ágnes 
és ifi. Kabay János 

21. ábra: Ilona legkisebb unokájával Sidneyben, 
7 970-ben 
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* * * 
Arra a kérdésre, hogy mit jelent Kabay János ma, 2005-ben a 

tiszavasváriaknak, válaszként álljon itt egy kis részlet Vígné Kis Ágnes 
szerkesztőkhöz írt leveléből: „„ .Ahogy több év után, így 40 évesen ismét be
lemerültem a történetbe, most még inkább megdöbbentett az emberi oldala. Ami
kor 1988-ban friss diplomámmal az Alkaloidába kerültem, még semmit sem tud
tam Kabay Jánosról és Tiszavasváriról. De nagyon hamar megéreztem, hogy még 
mindig ott van a szelleme. Nem azért, mert ott áll a szobra, vagy mert én is a 
Kabay János utcában laktam (később gyermekeim a Kabayba jártak), hanem azért, 
ahogy az emberek említették a nevét, akiknek apja és a nagyapja is a gyárban dol
gozott (és Tiszavasváriban nincs olyan család, aki valamilyen módon ne kapcso
lódott volna az Alkaloidához), ahogy tisztelik a mai napig is az emlékét, ahogy 
már a 6 éves gyerekek is tudják a nevét. Később a centenárium évében (1996, szü
letésének 100. évfordulója - a szerk.) volt szerencsém beszélni az akkor még élő 
(a búcsúképen is szereplő) néhány egykori munkással. Döbbenetes volt.,," 

.. , 
FOLDI ZOLTAN 

Földi Zoltán a maga korában - a huszadik század 
közepén - a magyar gyógyszeripar legjelentősebb 
szakembere volt, amit kitűnően és tömören fogal
mazott meg Bihari István, a Chinoin Gyógyszergyár 
vezérigazgatója Földi temetésén 1987-ben: „Földi 
Zoltán már életében legendás alakká nőtt, nemcsak ki
emelkedő és nemzetközi mértékkel mérve is számottevő 
alkotásaival, hanem különleges személyi tulajdonságai 
révén. Egyedülálló polihisztora volt a magyar gyógy
szeriparnak. Tevékenysége a szerves szintézisektől az ál
lati szervekből történő izoláláson át a fermentációig a 
gyógyszeripari műveletek legszélesebb skáláját fogta át. 
És, hogy milyen virtuozitással uralta ezt a skálát, bizo
nyítja új, originális vegyületek, gyártási technológiák, 
fontos életmentő gyógyszerek sokasága'.' 

Földi Zoltán szabadalmainak, iparilag megvalósított gyógyszereinek 
és közleményeinek áttanulmányozása alapján feltűnő, hogy mennyi jelen
tős, de jellegüket tekintve igen különböző gyógyszer kutatásával, gyártá
sával, sőt komoly tudományos problémák megoldásával tudott egyidejű
leg foglalkozni. Ennek a meglepően szerteágazó eredményességnek a ma
gyarázatát egyéniségének, emberi tulajdonságainak szemszögéből szeret
ném megvilágítani. 

Megjegyzem, hogy személyesen 1949-ben ismertem meg Földi pro
fesszort, ettől az időponttól csak Zoltán bácsinak szólítottam. András fia 
jó barátom, 1951-52-ben műegyetemi előadásait hallgattam, 1960-tól pe
dig segítőkész, tanító kollégám, kutatási stílusát tekintve példaképem volt 
a Chinoinban. 

Földi Zoltán mindkét ágon egyszerű parasztcsaládból származott Te
hetségességét már az elemi iskolában észrevették, ezért szülei gimná-

A „Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Szimpózium 1999"-en (Dobogókő, 1999. 
szeptember 22.) elhangzott előadás alapján. 
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ziumba adták. Középiskolás eredményeinek ismeretében megállapítható, 
hogy Földi megfelelt a renaissance értelmezés szerinti „uomo universale" 
típusnak: Zrínyiről írt dolgozatával országos tanulmányi versenyt nyert, ő 
volt az iskola legjobb matematikusa, művészi szinten rajzolt (András fia 
ma is őrzi néhány rajzát), de legjobban a kémia érdekelte, így a budapes
ti műegyetem vegyészmérnöki karára jelentkezett. 

Földi gyógyszervegyészi karrierjében, kiváló képességei és szorgalma 
mellett, három neves szakembernek volt döntő szerepe: Zemplén Gézának, 
a magyarországi szerves kémia megalapítójának, Issekutz Bélának, aki ha
zánkban elsőként vizsgálta módszeresen a gyógyszerek szerkezet-hatás 
összefüggéseit, és Wolf Emilnek, a Chinoin Gyógyszergyár igazgatójának. 

Földit 1913-ban vették fel a Műegyetemre. Nagy szerencséje volt, mert 
akkor alapította meg Zemplén Géza az első hazai Szerves Kémiai Tanszé
ket. Ezt megelőzően Zemplén Németországban volt asszisztens Emil 
Fischer, a szerves kémia egyik legnagyobb alakja mellett, és részt vett a 
cukrok és fehérjék szerkezetének felderítését célzó alapvető vizsgálatok
ban. Zemplén tudására, a maga korában korszerű, széles látókörére jel
lemző, hogy már akkor írt (hazánkban elsőként) könyvet az enzimekről, 
amikor e területről a korabeli egyetemi-klinikai tankönyvek alapján a kor
társ biológusok, orvosok, gyógyszerészek legtöbbje vajmi keveset tudott. 
Idézek Zemplén könyvének előszavából: „Kevés fejezete van a chemiának, 
mely a legutolsó néhány év alatt olyan nagyot haladt volna, mint éppen az enzi
meké ... " Ezt akár ma is írhatnák, de ezt Zemplén 1915-ben írta ... ! 

Egy évvel korábban került Földi az új Szerves Kémiai Tanszék 
preparatív laboratóriumába. Zemplén fő erőssége a Fischer mellett elsajá
tított és hazánkban korábban alig ismert szerves kémiai szintézis módsze
rek területe volt. Ezt a tudását akarta hallgatóinak átadni és Földi a fiatal 
professzor induló aktivitásának a legjavát élvezhette. Zemplén személye
sen irányította a hallgatók gyakorlatait és a precíz német módszerrel pon
tos kimutatást készített azok teljesítményéről az úgynevezett „Nagylabor 
Könyv" -ben, melynek fedelén a professzor kezeírása látható: „Organikus 
chemiai gyakorlatok''. A közel százéves, mind a mai napig kitűnő állapotban 
megőrzött tekintélyes méretű napló szerint az egyes hallgatók a szorgal
muk és preparatív készségük figyelembevételével különböző mértékű „ ter
helést" kaptak, ami azt jelentette, hogy eltérő számú és nehézségi fokú pre
parátumot kellett készíteniük. Ebben a naplóban mutatkoznak meg elő
ször Földi „oroszlánkörmei": a napló dátumai alapján szinte hihetetlennek 
túnik, hogy alig másfél hónap alatt (1914. szept. 29. - nov. 9.) 39 db vegyü
letet szintetizált, és ezek között jó néhány komoly preparátum is szerepelt 
(pl. toluolból fenilalanin, indigó totálszintézise stb.). Nyilvánvaló, hogy 
Földi képes volt 6-7 szintézis-sorozat egyidejű elvégzésére, ami a nagy 
szorgalom mellett átlagon felüli ügyességre és szervezőkészségre mutat. 

FÖLDI ZOLTÁN 

Zemplén azonnal felfigyelt a rendkívül tehetséges fiatalemberre és 
1916-ban meghívta asszisztensének. Jól mutatja Zemplén elismerését Föl
di képességeire vonatkozóan, hogy több évtizeddel később, a Szerves Ké
miai Tanszék alapításának jubiláris ünnepségén mondott beszédében, 
Zemplén professzor a legközvetlenebb munkatársai közül elsőként Földi 
Zoltánt említette meg: „A számos munkatárs közül, aki intézetemben dolgo
zott, azokat említem meg név szerint, akik különlegesen hozzájárultak az intézet 
tudományos sikereinek kivívásához ... " 

Háromévi tanársegédi munka és doktori értekezésének megvédése 
után Földi 1919-ben a Chinoin Gyógyszergyárba került. Itt ki kell térnem 
a Szerves Kémiai Tanszék és a Chinoin Gyógyszergyár szoros kapcsolatá
ra. A Chinoin alapítói- Kereszty György és Wolf Emil- teremtették meg a 
hazai szintetikus szerves kémiai nagyipart. Erre vonatkozóan érdemes 
idézni a legautentikusabb kortárs, Issekutz Béla akadémikus professzor 
1963-as visszaemlékezéseit: ,,Fél évszázaddal ezelőtt két fiatal vegyészmérnök 
azt a vakmerő célt tűzte maga elé, igaz szerény tőkével, de nagy merészséggel, 
hogy az akkor a virágzás első szakaszában levő német gyógyszeriparral verseny
re kelve elindítsa a szintetikus gyógyszerek hazai gyártását. Ennek a hősi küzde
lemnek csaknem kezdetétől fogva közeli szemlélője és segítője voltam ... " 

A Chinoinnak ebben az úttörő munkában nem kezdő, hanem a szerves 
kémiai szintézisekben már jártas szakemberekre volt elsősorban szüksége. 
Wolf, a Münchenben végzett vegyészmérnök, még németországi tanulmá
nyai során került kapcsolatba Zemplénnel, és annak hazatérte után fölis
merte a frissen kinevezett professzorral való együttműködés előnyeit és 
perspektíváját. 1915-től kezdve Zemplén szakértői alkalmazásán túlmenő
en konkrét megbízásokat is adott a Szerves Kémiai Tanszéknek. A Chinoin 
anyagi támogatásának, Wolf és Zemplén barátságának és együttműködé
sének, közvetve lényeges szerepe volt a tanszék kiváló tudományos ered
ményeiben és a méltán elismert, a hazai szerves kémia gerincét képező 
Zemplén-iskola kialakításában. Zemplén munkatársai közül többen lettek 
világhírű szerves kémikusok, közülük Oláh György 1994-ben kapott Nobel
díjat. A Chinoin számára a Szerves Kémiai Tanszékkel kiépített kitúnő 
kapcsolat legfontosabb eredménye az volt, hogy Zemplén gyakorlott tanár
segédeiből jó néhány került a vállalathoz, elsőként Földi Zoltán. 

A gyárban ekkor már jelentős szintéziseket végeztek, többek között 
1916-ban megindult a szalicilsav-gyártás, mely az első nyomás alatti ké
miai szintézis volt Magyarországon. A világháborút követően a Chinoin 
komoly sikereket ért el az első eredeti magyar szintetikus gyógyszerrel, a 
Novatropinnal (homatropin metilbromid), melyet Wolf állított elő, kedvező 
farmakológiai tulajdonságait pedig Issekutz ismerte fel és publikálta még 
Kolozsváron 1916-ban. 

Amikor Földi a Chinoinba került, Wolf farmakológus partnerként 
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Issekutzot ajánlotta neki, és a szintézisekben jártas Földitől azt várták, 
hogy elsőként valamilyen Novatropin-szerű új gyógyszerrel rukkol ki. Föl
di azonban egy teljesen más jellegű, igen kemény fába vágta a fejszéjét. 
1922-ben jelent meg Banting és társainak közleménye korszakos gyó
gyászati jelentőségű munkájukról, az inzulin izolálásáról, amire Issekutz 
hívta fel a figyelmet. Földi ennek az új, életmentő gyógyszernek az előál
lítását tűzte ki céljául. Négy év alatt dolgozta ki munkatársaival a techno
lógiát, melynek legnehezebb része a polipeptid szilárd formában történő 
kinyerése mellett a megfelelő állati eredetű nyersanyag begyűjtésének és 
konzerválásának a megszervezése volt. 1928-ban a Chinoin elkezdte az el
ső hazai előállítású inzulin forgalmazását. Zoltán bácsi nevetve mesélte, 
hogy Richter Gedeon annak idején egyszerűen nem hitte el, hogy a 
Chinoinban ennyire tiszta inzulint képesek gyártani és azt hitte, hogy a 
gyógyszert titokban Dániából importálják. 

Földi zseniális szervezőképességére mutat, hogy ez id6ben egy évtized 
alatt még nyolc jelentős gyógyszer kutatása-fejlesztése-gyártása terén ért 
el jelentős sikereket, amihez természetesen nagyon intenzív, kemény mun
kára volt szükség. Közszájon forgott, hogy Földi a kollégáitól milyen sokat 
követelt meg, de mivel ő maga mutatott példát, rendkívül nagy tudása, 
korrektsége és nem utolsó sorban sziporl<ázó humora miatt munkatársai 
szerettek vele dolgozni. Az új vegyületek biológiai ellenőrzését csaknem 
minden esetben Issekutz végezte, akiben Földi nagyon megbízott és aki
vel kerek negyven esztendőn keresztül szorosan együttműködött. 

Földi és Issekutz első közös nagy eredményét a Novurit diuretikum ki
fejlesztése jelentette. A húszas évek elején a szerves higanyvegyületek 
megjelenése a diurézis terápia lényeges fejlődését eredményezte, bár ko
moly probléma volt a gyógyszerek toxicitása. Ezt a típust célozva Földi 
több új molekulát szintetizált és a diuretikus hatás fokozásának reményé
ben ezekből teofillin komplexeket képzett, ami rendkívül szerencsés fo
gásnak bizonyult. Issekutz ugyanis megállapította, hogy a teofillin kom
plexálás nemcsak erősebb diuretikus hatáshoz, hanem meglepetésre a to
xicitás jelentős csökkenéséhez is vezetett. E fontos új felismerés alapján a 
Chinoin kifejlesztette és 1928-ban forgalomba hozta a Novuritot. Az új 
gyógyszer hamarosan hazánkban és külföldön egyaránt igen népszerű 
lett, többen utánozták, köztük komoly cégek is (pl. Winthrop ), különösen 
egy Berlinben végzett széleskörű összehasonlító vizsgálatokat ismertető 
kih'.ínő közlemény megjelenése után: „ln Novurit haben wir ein Diureticum, 

dessen Toxicitiit weit geringer ist als die bisherigen Quecksilberdiuretica:' (H., 

Assheuer, Die Medizinische Welt, 1935, 377). A Novuritot (mercurophyllin) 
egészen az ötvenes évek végéig gyakorlatilag az egész világon használták 
(Európa, USA, Japán). 

Üzleti siker szempontjából az előbbieknél még jelentősebb volt Földi 

/; 
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szerepe a papaverin szintézi
sének kidolgozásában. Issekutz 
már 1916-ban felismerte apa
paverin és az említett novat
ropin közötti szinergista ha
tást, így született meg a kom
binációs Ifoparin, mely hama
rosan a Chinoin vezető hu
mán-gyógyszer exporttermé
ke lett. A Troparin üzleti sike
re ösztökélte Wolfot a papa
verin szintézisére, mivel a 
mákból izolált papaverin ára, 
illetve mennyiségi korlátai fé
kezően hatottak a Troparin 
termelésre. Wolf és munka
társai - Földi, Hoffmann Sán
d01; Weisz Rezső és Kőnig Rezső 
- kidolgozták a papaverin vi
lágviszonylatban első ipari 
totálszintézisét. Az eljárás 
gazdaságosságában döntő 

volt Földi felfedezése, az izo
kinolin-gyűrűzárásnál a fosz
foroxiklorid katalizátor alkal
mazása, ami a széleskörű „ vi
lágszabadalom" megszerzé
sét is lehetővé tette (1930). Ér-
demes megjegyezni, hogy a 2. ábra 

harmincas években a Chi-
noinból származott a világ papaverin termelésének 70%-a. 

Földi módszere lehetőséget adott a papaverin szintetikus tetraetoxi 
analógjának, az originális Perparinnak (ethaverin) az előállítására is, mely
ről Issekutz 1932-ben megállapította, hogy spazmolitikus hatása sokkal 
erősebb, mint a papaveriné. A Perparin, illetve kombinációs származékai 
(pl. Neotroparin, Neosurparyl) révén a Chinoin éppen a legfejlettebb ipari 
országokban aratta a legnagyobb sikereket (Anglia, Ausztria, Franciaor
szág, Hollandia, Németország, Norvégia, Olaszország, Svédország, USA), 
módot nyújtva leányvállalatok létesítésére és licenc eladásokra. Ez időben 
a Chinoin az Egyesült Izzó után a második legnagyobb exportőr volt Ma
gyarországon. Itt szükséges rámutatnom, hogy a Chinoinnak ma is egyik 
igen sikeres terméke a No-Spa, a Perparinnak a dihidro származéka, és 
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utóbbi kiváló spazmolitikus hatását leíró első közleményekben még a 
„dihidro-perparin" megnevezés szerepel. 

A papaverin! és Perparint kidolgozó vegyész kollégák közül Zoltán bá
csinak Kőnig Rezsővel alakult ki a legszorosabb szakmai-baráti kapcsola
ta, akit beszélgetéseik folyamán mindig Rudinak szólított. Kőnig egysze
rű technikusként kezdte pályáját a Chinoinban, de Földi munkatársaként 
igen kiváló és eredményes kutatóvá vált. Feltűnő, hogy Földi minden je
lentős, iparilag is megvalósított szabadalmánál a szerzők között Kőnig ne
ve is szerepel. Kőnig mozgékonysága, a kutatási eredmények gyors meg
valósítására hangolt ötletessége és aktivitása kitűnően kiegészítette az el
mélyült, tudós, laboratóriumából nem szívesen kimozduló Földit, akit 
egy gyerekkori betegsége járásában is korlátozott. 

Földi és Kőnig kiváló együttműködését jól példázza az ismételhetően 
meggyújtható gyufa, népszerű nevén „örök gyufa" nevezetes esete, me
lyet annak idején némi homályos nimbusz övezett. Ha ismerősei erről ér
deklődtek Földinél, titokzatosan elmosolyodott, de nem szívesen adott 
bővebb felvilágosítást. (Ezt apósomtól, Somogyi Jenőtől hallottam, aki Föl
dinek egyetemi évfolyamtársa és barátja volt.) Az „örök gyufa" alapötle
te kétségkívül Kőnigé volt, az első bejelentésnek ő a szerzője, ahhoz azon
ban, hogy ez a brilliáns ötlet az egész világra kiterjedő védelmet és meg
felelő üzleti sikert eredményező elismertséget kapjon, Földi alaposságára, 
bölcsességére, a szabadalmi ügyekben szerzett tapasztalataira volt szük
ség. A brüsszeli világkiállításon nagy feltűnést keltő és a svéd gyufakon
szern által igen jelentős összegért megvásárolt - de elfektetett - világsza
badalomban szerzőként már Földi Zoltán és Kőnig Rezső szerepel. 

A szabadalom ábrája jól szemlélteti az „örök gyufa" lényegét (3. ábra). 
A kb. 6-7 mm átmérőjű rudacska metszet-rajzán látható egy belső iniciáló 
mag (2), mely dörzsölésre meggyújtja a külső burkot (1). Az előbbit nátri
um-klorát, vas-oxid és üvegpor elegyéből komprimálták. Utóbbit olyan 
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anyagból kellett készíteni, mely könnyen meggyújtható, de nem ég el hir
telen, nem folyik, nem büdös, el lehet fújni és ismételten meg lehet gyúj
tani. A szabadalom erre a külső burokra több példát megad, legegysze
rűbb a metaldehid, melyet régebben a turista főzőkben is használtak „szi
lárd spiritusz" elnevezéssel. 

Földi különleges egyéniségére és a szakma iránti „megszállottságára" 
mutat, hogy bár ez időben a Chinoin kutatásának vezetőjeként a gyárban 
igazán minden lehetősége megvolt kémiai érdeklődésének kielégítésére, 
az örök gyufáért kapott pénzből egy „privát" kutató laboratóriumot épí
tett rózsadombi telkén. Ebben a - hazánkban, de talán az egész világon 
unikumnak tekinthető - több helyiségből álló, külön könytárszobával ren
delkező tekintélyes épületben a kutatáshoz szükséges minden fontosabb 
eszköz rendelkezésre állt. 

Az eddigiekből is kitűnik, hogy Földi érdeklődése rendkívül széleskö
rű volt. Mégis volt a kémiának egy olyan speciális területe, amit különö
sen kedvelt. Ha egy kisangyal megkérdezné a mennyekben Földi Zoltánt 
(nyilvánvaló, hogy csak oda kerülhetett!): „Zoltán bácsi, földi életedben a pe
riódusos rendszerből melyik elem állt legközelebb a szívedhez?" - biztos vagyok 
benne, hogy a válasz ez lenne: „a kén''. 

Földi gyógyszeripari tevékenységének legnagyobb gazdasági sikereit a 
szerves kénvegyületek terén kapott eredményei jelentették, és itt, mint tu
dósnak, nemzetközi mérce szerint is úttörő munkái születtek. Ezek között 
Földi 1920-as első önálló közleményével (Chem. Ber., 1920, 53, 1836) in
dulva több olyan szintézis-módszer szerepel, melyeket az ő nevéhez fűz
nek, és amellyel a Chinoin-kutatás széleskörű elismertséget, rangot 
szerzett a húszas-harmincas években. Külön ki kell emelni az aromás 
szulfonsav származékok tanulmányozása során tett felfedezéseit. Földi 
külföldi elismertségét jól mutatja, hogy a Houben-Weyl „Methoden der 
Organischen Chemie'; a maga nemében mind a mai napig egyedülálló ké
zikönyv sorozatnak a szerves kénvegyületeket ismertető kötete több eset
ben a Földi közleményeket - amerikai, angol és német szerzőket megelőz
ve - első forrásmunkaként tünteti fel (Houben-Weyl, 1955, Vol. IX, p. 388, 
435, 646, 664, 677, 678). 

---~ 
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A szulfonsav-kémiából az első komoly gazdasági sikert a Neomagnol 
(N-klór-benzolszulfonamid-nátrium) fertőtlenítőszer kifejlesztése jelen
tette 1926-ban, és e témához kapcsolódik Földinek tudományos szem
pontból egyik legjelentősebb felismerése, melynek idézettsége rendkívül 
széleskörű volt. Ennek lényege, hogy az N-halogén-szulfonamidok olefi
nekkel P-halogén-szulfonamidokká alakulnak (Chem. Ber., 1930, 63, 
2259). A Földi-reakció pontos irányítási szabályait Kharasch és Priestley ál
lapították meg (J. Amer. Chem. Soc., 1939, 61, 3425). 

A Neomagnol példája is mutatja, hogy Földi milyen fontosnak tartotta tu
dományos munkájának gyakorlati hasznosítását. Kiváló üzleti érzéke volt, az 
„elefántcsont-toronyba zárkózást'; a ,,l'art pour l'art" kutatást nem sokra be
csülte. Azokat a hasznosítható eredményeit, melyekre a Chinoin nem tartott 
igényt, igyekezett - természetesen a vállalat hozzájárulásával - más cégek
nek eladni. Jól példázza ezt az „örök gyufa" mellett, hogy egyik szabadal
mát a német LG. Farbenindustrie vásárolta meg (U.S.Pat. 1897795/1929). 

Földi Zoltán kutatási, gyógyszeripari tudásának hasznosítása azonban 
kétségkívül az eredeti Ultraseptyl kifejlesztésében csúcsosodott ki. Ez a 
gyógyszer volt a Chinoin első félévszázados történetének legnagyobb si
kere. A kénszármazékok terén szerzett korábbi tapasztalatok figyelembe
vételével nem meglepő, hogy nem sokkal azután, hogy Domagk, illetve 
Tréfouel a szulfonamidok antibakteriális hatását felfedezték (1935), a 
Chinoin is bejelentette a tárgykörre vonatkozó első szabadalmát (1936) és 
ezt rövidesen még 28 bejelentés követte. Ennek a rendkívüli aktivitásnak 
hamar meglett az eredménye: Földi és társai - Wolf, Kőnig és Gerecs Árpád 
- 1939-re kifejlesztették az Ultraseptylt és ez a magyar humán gyógyszerek 
között korábban példa nélküli sikerhez vezetett. Az igazi nagy külföldi el
ismerést a düsseldorfi klinikán a legfontosabb konkurrens készítmények
kel végzett összehasonlító vizsgálatok közlése hozta 1942-ben (H. Schreus 
el al., Dermatologische W schr., 1942, 114, 225). Megjegyzendő, hogy a hit
leri Németországban - német szerzőkről van szó(!) - a szakmai korrekt
ség mellett némi bátorságra is szükség volt annak elismerésére, hogy az 
„Ultrasephjl, ein ungarisches Preparat'; mind kiváló kemoterápiás hatásai, 
mind kedvező toxicitása alapján felülmúlja az összehasonlításban szerep
lő német készítményeket. A közlemény megjelenése után az Ultraseptyl te
kintélye annyira megugrott, hogy nemcsak Németországban és a vele szö
vetséges államokban vált általánossá a használata, hanem a semleges Tö
rökországon keresztül az „ellenséges" Angliába, így az Észak-Afrikában 
harcoló angol hadsereghez, sőt a Szovjetunióba is eljutott. Alberovszky 
Szeverin, a Chinoin egykori megbízható és agilis orvos-üzletkötője a hat
vanas évek elején lelkesen mesélte nekem ezeknek a „kényes" törökorszá
gi üzleteknek a megszervezését és lebonyolítását. 

Az Ultraseptyl kifejlesztésével egyidőben dolgozta ki Földi a Tetracor 

FÖLDI ZOLTÁN 

(pentetrazol) független előállí

tását, ami azért volt nevezetes, 
mert csak hosszas szabadalmi 
pereskedés után sikerült a 
konkurens céget „legyőzni''. 

Zoltán bácsi ennek során olyan 
iparjogi jártasságra tett szert, 
hogy Wolf a kutatás irányítása 
mellett megbízta egy szabadal
mi osztály létesítésével és veze
tésével. 

Fontos termékké nőtte ki ma
gát, szintén ugyanebben az idő
szakban, az originális Rubrophen, 
egy trifenilmetán-vázas TBC el
lenes gyógyszer, melyet Verebély 
Tibor, a híres sebész-professzor 
javaslatára fejlesztettek ki Földi 
és társai. A Rubrophent 1937-től 
egészen az ötvenes évekig sike
resen forgalmazták. 

A Chinoinban a húszas 
évektől szép eredményeket ér-
tek el a szteroid hormonok, 
szintetikus szteroidok, ösztro-
gének területén, amit 36 szabadalommal védtek. A vállalat világviszony
latban egyike volt az elsőknek a D-vitamin gyártásában, de sikeres termék 
volt a Hogival (ösztron-acetát), Akrofollin (ösztradiol-propionát), 
Depofollán (ösztradiol-sztearát), Akrolutin (progeszteron) is. Földinek a 
szerves kénvegyületekhez való vonzódása ezen a területen is megnyilvá
nult: ő szintetizált elsőként szteroid tioalkoholokat és tioketonokat. Érde
kes tudományos megfigyelései voltak a hexösztrol, sztilbösztrol szintézi
seinek kidolgozása során, e kutatásnál Brettschneider Herman és a fiatal Fo
dor Gábor voltak a munkatársai. 

A nitrogén heterociklusok kémiájában az izokinolin és tetrazol gyű
rún kívül különböző tiazolok és pirimidinek képzésében ért el Földi ko
moly eredményeket, melyek legfontosabb hasznosítását a tiazol gyúrús 
Ultraseptyl mellett a tiazol és pirimidin gyúrűt egyaránt tartalmazó B1-

vitamin nagy visszhangot kiváltó ipari totálszintézise jelentette. Utóbbi
nál - az Ultraseptylhez hasonlóan - Kőnig és Gerecs voltak a közvetlen se
gítségei. 

1941-ben Földi Zoltán lett a Chinoin vezérigazgatója a zsidótörvények 
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miatt leváltott Wolf Emil helyett. Földi emberségére és józan eszére vall, 
hogy mint kutató, Wolf továbbra is megkapta teljes fizetését és minden lé
nyeges szakmai kérdésben megkérdezték a véleményét. A háborús évek
ben a vezérigazgató egyik nagy problémája az import lehetőségek csök
kenésével a gyógyszergyártáshoz szükséges alapanyagok beszerzése volt. 
Mint érdekesség említést érdemel, hogy például a papaverin-, Perparin- és 
Rubrophen-gyártás nélkülözhetetlen kiindulási anyagát, a pirokatechint, a 
vállalat nem tudta beszerezni, ezért Földi javaslatára, igen szellemesen, a 
barnaszén-kátrányvíz feldolgozásával önellátásra rendezkedtek be és erre 
a célra külön üzemet létesítettek Diósgyőrben. 

Földi - Wolf példáját követve - vezérigazgatóként sem hagyta abba a 
közvetlen kutatómunkát. Az 1941-1944 közötti „háborús" időkből két ku
tatási témát szeretnék kiemelni és ezekkel kapcsolatosan egy sokak szá
mára feltehetően nagyon meglepő összefüggésre rámutatni: Szent-Györgyi 
Albert munkásságának - a C-vitamin felfedezésének - és a hazai antibio
tikum kutatás megindításának közvetlen kapcsolatára. Hangsúlyozni sze
retném, hogy erre a kapcsolatra írásos, vagy egyéb utalás nem áll rendel
kezésünkre, ez kizárólag az én hipotézisem, melyet először e helyt ismer
tetek, és remélem, hogy sikerül az Olvasót meggyőznöm ennek a szubjek
tív véleménynek a megalapozottságáról. 

Szent-Györgyi első fontos közleménye a skorbutot gyógyító hexuron
savról (kezdetben ezt a megnevezést használta) 1928-ban jelent meg 
(Biochem. J., 1928, 22, 1387), míg a második Haworth társszerzőségével 
1933-ban (Nature, 1933, 131, 24). Utóbbiban már az aszkorbinsav elneve
zés és a paprikára történő utalás is szerepel. Az érdekes az, hogy a máso
dik közleményt megelőzve jelentette be a Chinoin tudományos és ipartör
téneti szempontból egyaránt értékes szabadalmát: „Eljárás skorbutellenes 
gyógyszer előállítására" (108, 184 sz. Magy.szab., 1932). A szabadalom világ
viszonylatban elsőként ad meg egy részletes eljárást a tiszta, kristályos 
„hexuronsav" kinyerésére paprikából. A dolog magyarázata, hogy Szent
Györgyi a Chinoin megbízásából fejlesztett ki egy olyan méretnövelhető 
módszert, ami alapján érett paradicsompaprikából elkezdték a C-vitamin 
kinyerését és forgalmazását. A friss paprika igénye miatt a gyártást csak 
idénymunkában lehetett elvégezni, ezért Földi a szintetikus papaverin és 
B1-vitamin sikerén felbuzdulva 1942-re kidolgozta a C-vitamin szellemes, 
méretnövelhető totálszintézisét is (452, 811 sz. Belga szab., 1942). 

Ezt követően egy évvel publikálták a patulin antibiotikum izolálását 
Penicillium patulumból (H., Raistrick, Lancet, 1943, 2, 625). A minden új tí
pusú gyógyszer iránt érdeklődő Földinek feltűnt a patulin és Fodorral ne
kiállt e vegyület szintézisének is. Eredményeiket egy 1944-es találmányi 
bejelentésben és egy 1948-ban megjelent, inkább csak tudományos szem
pontból érdekes közleményben ismertették. 
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Földi racionális gondol
kodásának ismeretében ez
zel kapcsolatban egy kér
dés ütött szöget a fejembe: 
az akkori igencsak bizony
talan politikai helyzetben, 
túl a voronyezsi katasztró
fán, az elfoglalt vezérigaz
gató miért pont a patulin, 
egy terápiás felhasználási 
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szempontból teljesen bi-
zonytalan helyzetlí antibiotikum szintézisét tlízte ki céljául? A patulin és 
a C-vitamin képleteinek összehasonlítása adott erre a problémámra vá
laszt: a két szerkezet rokonsága egyértelmlí. Földi, aki röviddel a patulin
közlemény megjelenése előtt fejezte be a C-vitamin szintézist, nyilvánva
lóan úgy vélte, hogy e munka tapasztalatainak, alapanyagainak felhaszná
lásával nem jelenthet különösebb nehézséget a patulin szintézise sem. 

1944 végén, a szovjet csapatok közeledtével Földi Zoltán családjával együtt 
Svájcba szeretett volna menekülni, de a német hatóságok ezt megakadályoz
ták. Németországba nem akart menni, végül barátja, Hcyrovsky professzor se
gítségével a Földi család Csehországba került. Megjegyzendő, hogy 15 évvel 
később Heyrovsky a polarográfia kifejlesztéséért Nobel-díjat kapott. A hábo
rú után a deportálásból visszatért és vezérigazgatói székét ismét elfoglaló Wolf 
hívására és sürgetésére Zoltán bácsi családjával együtt hazajött Budapestre. 

Földi érdeklődése az antibiotikumok iránt e sok viszontagság után is 
töretlen maradt, de most már az üzleti szempontokat mérlegelve az ad
digra rendkívüli karriert befutott G-penicillin gyártását tlízte ki céljául 
fermentációs úton. Először próbálkozott innen-onnan összeszedett pené
szekkel boldogulni, de ezek a kísérletei reménytelennek tlíntek. Így, amint 
erre lehetőség nyílt, Johan Bélával, a neves mikrobiológussal az Egyesült 
Államokba utaztak, ahol egy kiváló penicillin-termelő törzshöz jutottak 
hozzá. Hazatérésük után Földi, Gerecs és Kőnig - Johan segítségével - a 
térségben elsőként kidolgozták a kristályos penicillin üzemi gyártását és 
ennek az úttörő munkának a tapasztalatait később nemcsak a Chinoin, 
hanem a többi hazai gyógyszergyár is hasznosította. 

Nagyjából a penicillin sikeres üzemesítését követően Zoltán bácsit több 
olyan, a rendszerváltásból eredő, politikai indítékú lelki trauma érte, mely 
pályáját, helyzetét alapvetően befolyásolta. Közeli rokonát, Rajk Lászlót ki
végezték. A Chinoint államosították és ezt követően a „ tervgazdálkodás" 
jegyében Földi „kedvenc" gyógyszereinek többségét, így a szteroidokat és 
ösztrogéneket, a C-vitamint és a G-penicillint más gyógyszergyárakba irá
nyították. Elmondása szerint az utóbbi kettő fájt neki a legjobban. Ezek-
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né! azonban még nagyobb csapást jelentett számára, hogy „életelernét'; a 
gyógyszerkutatást a Gyógyszeripari Kutatóintézet létrehozásával közpon
tosították és ezt a gyárakban egyszerűen betiltották. 

De Zoltán bácsi, e tilalommal dacolva, nem hagyta abba a gyógyszer
kutatást! És itt egy hihetetlen, „technikai legendának" tűnő és a maga ne
mében valóban egyedülálló dologról szeretnék említést tenni. 

Földi „hivatalos" rnLmkahelye megmaradt ugyan a Chinoinban, de a ku
tatás lehetőségétől megfosztották. Zoltán bácsi rendkívüli akaraterejére, szí
vósságára, az új ismeretek megszerzése utáni „szenvedélyéré' vall, hogy volt 
ereje és bátorsága - a számára igencsak bizonytalan és veszélyes politikai lég
körben, egyrészt a Rajk-rokonság miatt, másrészt, hogy a „fasiszták" idején 
ő volt a hadiüzernnek minősített Chinoin vezérigazgatója - két vegyészmér
nök fiával, Tamással és Andrással, a rózsadombi „ privát" laboratóriumban to
vább folytatni a kutatást. Ez a rnLmka igen eredményes volt, amiről jó néhány 
kitűnő közlemény és 16 szabadalom tanúskodik. Tudományos eredményeik 
közül talán a legérdekesebb, hogy cinchona alkaloidok férn-kelátjainak ta
nulmányozásával felderítették azok térszerkezetét. Ne feledjük, hogy IR, 
NMR, rtg abban az időben még nem volt Magyarországon! E közlemények
ben szerzőként „Zoltán Földi, Tamás Földi and András Földi'; munkahely
nek „Authors' Laboratory, Budapest, Hungary" van feltüntetve. A szabadal
mak túlnyomó többsége antibiotikumok gyártására vonatkozik. „Antibioti
kum gyártás egy budai villában!" - egy ilyen hír még ma is felümést keltene ... 

Meg kell itt jegyezni, hogy Zoltán bácsi nemcsak saját maga dolgozott 
átlagon felüli intenzitással, hanem ezt - amint erre korábban már céloz
tam - munkatársaitól, sőt fiaitól is elvárta és utóbbiakat már kisgyerek 
koruktól erre nevelte. Erre a szerető „atyai szigorra" egy példát és egy 
visszaemlékezést szeretnék önökkel ismertetni. 

Zoltán bácsi egyszer sétálni vitte a még cuclizó kis Tamást. A Margit
hídon egyszer csak váratlanul és keményen rászólt a kis Tamásra: „ Tamás, 
dobd be a cuclit a Dunába! Egy ilyen nagy fiú már nem cuclizik!" Szegény Ta
más döbbenten nézett az apjára, de látta, hogy nem tréfál, így nagy ke
servesen bedobta a cuclit. Otthon aztán sírva panaszolta el a mamájának 
a valóban rémes esetet ... 

Az alábbi idézet Földi Tamás 1998-ban hozzám írt levelének egy rész
lete: „Megtisztelő, hogy atyámat tekintetted mesterednek, hiszen kémiát lehetett 
is tőle tanulni, de én letolások és atyai pofonok forrásaként emlékszem vissza rá. 
Mégis szeretettel gondolok rá, mert ha nem gyapál meg annyiszor matematika cí
mén, soha nem kerültem volna be a Porsche autógyár kutató és műszaki fejlesz
tési osztályára, ahonnan végül is mint szakosztályvezető mentem nyugdíjba. 
Egyszer unalmas ráérő időmben felbecsültem, hogy vajjon hány ezer márkát ke
restem iskoláskori pofonokon és az eredmény az volt, hogy nagyon megérte. Ezen 
az alapon számolva bár kaptam volna több pofont ... " 
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Az 1956-os forradalmat követően Tamás és András elhagyta az orszá
got ... 

1957 tavaszán a gyógyszergyárak „kutatási tilalma" lényegében meg
szűnt. Zoltán bácsi fiai távoztával kutatásának dandárját ismét a 
Chinoinban folytatta, és mint a tűzből újjáéledt főnix, nagy lendülettel fo
gott neki egy akkoriban induló új típusú gyógyszercsalád, a szulfonarnid
diuretikurnok kutatásának. A chlorothiazidról abban az évben megjelent 
közlemény adta az indítékot. Földi és Kőnig, a szulfonamidok terén szer
zett több évtizedes tapasztalataik alapján viszonylag gyorsan beadtak egy 
szabadalmat a chlorothiazid és néhány új származékának az előállítására. 
Utóbbiak egyikéről- a hydrochlorothiazidról -Issekutz, a régi farmakoló
gus partner megállapította, hogy kiugróan erős diuretikus hatással ren
delkezik. Zoltán bácsi egyik munkatársának (Szinnyei Éva) elmondása 
szerint, amikor a professzor ezt az eredményt megtudta, a „Marna süt po
gácsát, papa süt pogácsát ... " kezdetű régi gyermekdal! dünnyögve sánta 
lábán körültáncolta a laborasztalt. 

Csak később derült ki, hogy velük egyidőben G. De Stevens és társai a 
Ciba laboratóriumban 
ugyanehhez a felisme
réshez jutottak. A Ciba 
kutatói voltak sajnos a 
fürgébbek, találmányi 
bejelentésük elsőbbsége 
- a Ciba dicsősége és 
anyagi haszna - csak né
hány héten múlott. A 
nyolcvanas években De 
Stevens professzor meg
látogatta a Chinoint; el
mesélte, hogy amikor a 
Ciba és a Chinoin szaba
dalmai prioritásainak a 
szorosságát megtudta, 
nagyon meglepődött és 
utánanézett Földi koráb
bi munkásságának. 

A hydrochlorothiazid 
sikerén felbuzdulva Földi 
és munkatársai (Szinnyei 
Éva, Lányi Dorottya, Pálosi 
Endre) nagyszámú poten-
ciális diuretikurnot állí- 7. ábra 
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toltak elő. Problémát je
lentett a vállalati farma
kológia hiánya, a több 
száz új vegyület első szű
rése. Jellemző az akkori 
áldatlan viszonyokra és 
Zoltán bácsi akadályt 
nem ismerő akaraterejére, 
hogy saját kémiai labora
tóriumának egy részében 
alakított ki egy „farmako
lógiát''. Híres eset volt, 
amikor egyszer a fehér 
egerek elszabadultak és a 
kémikus hölgyek az asz-
talok tetején kerestek sikí
tozva menedéket. ... 

A diuretikumok területén Földi és társai reprodukciós- független és ren
tábilis- szintézisekre irányuló kutatást is folytattak és a vállalatnak jó üzletet 
jelentett Földi utolsó jelentős munkája, a Turosemid diuretikum kifejlesztése. 

A hatvanas években Zoltán bácsi szigorúsága már jelentősen megeny
hült, szelídebb, mondhatni joviálisabb lett. Időnkint azonban meg-meg
mutatkozott a régi, kemény, hirtelenharagú „énje" is. Ilyen volt például, 
amikor egy fiatal kolléga - véletlenül ő is Zoli volt- egy speciális kémiai 
műveletet kétszer egymásután helytelenül végzett és az e kísérletekhez 
használt lombik mindkét esetben következetesen felrobbant. Zoltán bácsi 
„megleste" az illetőt, és amikor harmadszor is el akarta követni azt a bizo
nyos „szarvashibát'; botjával hadonászva és életveszélyes fenyegetéseket 
kiabálva a laboratóriumból kikergette ész nélkül menekülő druszáját, aki 
az esetet követően el is hagyta a vállalatot. 

A hetvenes évektől Zoltán bácsi ismét a lakása melletti és a Chinoin ál
tal a ciklodextrin kutatás részére időközben megvásárolt „villa-laboratóri
umban" dolgozott, csaknem hosszú élete végéig, és még nyolcvanadik 
évén túl is elfogadták két szabadalmát. Ebben az időben a rá jellemző 
öníróniával és szerénységgel így foglalta össze gyógyszeripari tevékenysé
gét: „Egyszerű kutatóból a vezérigazgatóságig vittem - és vissza ... " 

Ennél a szellemes fogalmazásnál tömörebben nem könnyű Zoltán bá
csi életpályáját jellemezni, de ez a zseniális tudós a szakmai-ipari karrier
nél sokkal többet ért el: Földi Zoltán iskolát teremtett! 

Írásom elején említettem, hogy a hazai szerves kémia és a gyógyszer
szintézisek megindításánál Zemplén Gézának, a híres műegyetemi pro
fesszornak milyen döntő szerepe volt. Némi idő elteltével azonban mind-
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jobban érvényesült egy, 
az iparból kiinduló hatás 
is a hazai tudományos 
életre. A húszas évektől 
fokozatosan emelkedő 

színvonallal kialakult a 
klasszikus szerves ké
miát a hatékony gyógy
szerkutatással, a nagy
ipari módszereket és 
gazdaságosságot a ma
gas elméleti felkészült
séggel ötvöző, speciális, 
igényes kutatási stílus, 
mely Földi Zoltánnak 
köszönhető. A Chinoin 
„erős kémiája'; a „Földi 
iskola" hatása a gyógyszeripar és felsőoktatás területén ma is érvényesül. 

Földi szerteágazó ipari és tudományos munkáját már fiatal korában el
ismerték. 1931-ben lett a Szegedi Egyetem magántanára, 1948-tól közel két 
évtizeden keresztül állandó vendégprofesszor volt a Budapesti Műszaki 
Egyetemen és címzetes egyetemi_professzornak is kinevezték. Egyike volt 
az elsőknek (de lehet, hogy ő volt az első?), akik nem egyetemi, vagy inté
zeti tudósként, hanem egy termelő gyár alkalmazottjaként lettek a Ma
gyar Tudományos Akadémia tagjai. Három közvetlen munkatársa kapott 
egyetemi katedrát (Hoffmann Sándor, Fodor Gábor, Gerecs Árpád). Nagy 
szakmai elismerésnek számított, hogy Fodor Gábor és Bruckner Győző 
akadémikus professzorok kiváló „Szerves Kémia" tankönyveik bírálójá
nak egyaránt az „ipari" Földi Zoltánt kérték fel. A Kossuth-díj és számos 
egyéb kitüntetés után Zoltán bácsi 1985-ben még átvette a rendkívül ritka 
„vas" műszaki doktori oklevelet, majd két évvel később, 1987-ben 92 éves 
korában hunyt el. 

Földi Zoltán azon ritka tudósok közé tartozott, akik képesek voltak ar
ra, hogy a gyakran tudományos szempontból is kimagasló eredményeiket 
az ipari hasznosításig vigyék. Méltán sorolhatjuk a huszadik század vi
lágviszonylatban elismert magyar múszaki lángelméi közé! 

Korbonits Dezső 

A szerző hálás köszönetet mond Földi Tamásnak, valamint Földi András
nak és Lányi Györgynek az értékes információkért és segítségükért. 

9. ábra 
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Kisfaludy Lajos 1924. augusztus 30-án született a fel
vidéki Sajógömörön. Édesapja a helybéli evangéli
kus iskola igazgatója és kántortanítója volt. Édes
anyja szintén tanítónő, korán meghalt. Édesapja, 
bátyjával együtt, egyedül nevelte. Az iskolát szülő
falujában kezdte, majd a harmadik polgári után a 
rimaszombati Evangélikus Polgári Gimnáziumban 
folytatta. A humán és a reál tárgyakban egyaránt ki
váló, kitűnő tanuló volt. Ő volt a természettudomá
nyi önképzőkör titkára és az irodalmi szakosztály 
elnöke is. Ügyesen atletizált és jól futballozott, mint 
igazolt sportolót a magyar ifjúsági válogatottba is 
meghívták. 1943 júniusában kitüntetéssel érettségi
zett. Ősszel beiratkozott a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem (a műegyetem) Vegyészmérnöki Karára. A 
kémia iránti érdeklődést bizonyára gimnáziumi kémiatanára, Pazonyi Béla 
ültette el benne. Első egyetemi évében szerény körülmények között élt, 
óraadásból tartotta fenn magát. A következő év sem volt könnyebb. Mint 
1957-ből származó önéletrajzában írja: „1944 őszén az egyetem nyugatra te
lepítésében nem vettem részt, az utolsó napokban utaztam haza, ahonnan azon
ban a többi fiatallal együtt kivittek Ausztriába. Itt előbb katonai kiképzést kap
tunk, majd hadifogolynak nyilvánítottak és a többi hadifogollyal együtt előbb 
Bécs, majd Wels romeltakarításán dolgoztunk. 1945 júliusában tértem haza és 
szenvedő tanúja voltam a történelem legnagyobb paradoxonjának: a csehszlo
vákok vad nacionalizmusának, a felvidéki magyarság kegyetlen üldözésének'.' 

Itthon folytatta tanulmányait, igen nehéz körülmények között, mert 
családjától nem kaphatott támogatást. 1947 márciusától Bognár Rezső 
meghívására demonstrátor lett a Szerves Kémiai Tanszéken, ahol egy év
vel késóob, diplomája megszerzése után kinevezték tanársegédnek, ké-

A „Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Szimpózium 2000"-on (Visegrád, 2000. 
szeptember 28.) elhangzott előadás alapján. 
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sőbb adjunktusnak. Vé
gül közvetlenül Zemp
lén Géza professzor irá
nyításával dolgozott a 
)V[agyar Tudományos 
Akadémia munkatársa
ként. Ekkor jelentek 
meg Zemplénnel közö
sen publikált első köz
leményei, de ezentúl 
egész további pályáját 
meghatározta, hogy 
megismerhette a Zemp
lén-iskola munkastílu
sát, tudományos at
moszféráját. Egész éle
tében büszkén vallotta 

2. ábra magát Zemplén Géza 
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tanítványának. Abban 
az időben a tanszéken dolgozott a magyar szerves kémiai kutatás számos 
kiváló képviselője között Mester László, Bognár Rezső, Oláh György, Pallos 
László, Messmer András. Itt került kapcsolatba Szántay Csabával, Lempert 
Károllyal, Harsányi Kálmánnal és Korbonits Dezsővel is. Utolsó hónapjaiban 
egészen bensőséges viszonyba került a súlyos betegségben szenvedő 
Zemplén professzorral. Halála után elhagyta az egyetemet. 

1956. június l-jével lépett be a Kőbányai Gyógyszerárugyárba. 1958-
ban Pillich Lajos, a &yár főmérnöke szintetikus kutatólaboratórium alapí
tásával bízta meg. 0 választhatta meg, hogy szteroid-, vagy peptidhor
monok szintézisével foglalkozzanak az új laboratóriumban. A Gyógyszer
ipari Kutató Intézettől (GYKI) ebben az időben vette át a gyár az oxitocin 
szintézisére kidolgozott eljárást, így a világon másodikként piacra tudta 
vinni a szintetikus peptidhormont. Az üzemesítést a GYKI részéről Bajusz 
Sándor, a gyár részéről Kisfaludy Lajos vezette. Ez a találkozás a szinteti
kus peptidkémiával egyértelműen a peptidhormonok oldalára döntötte el 
a laboratórium fő tématerületének kérdését. 

A gyárban töltött első évtizedben igazi gyógyszerkutatóvá vált. Részt 
vett új, szabadalomképes eljárások kidolgozásában, kezdetben még üze
mesítésében is. Kezdeményezte ismert biológiai hatású vegyületek analóg
jainak szintézisét, hogy a szerkezet-hatás összefüggések nyomán az eddi
gieknél hatásosabb új molekulákat szintetizáljon. Ez a munka, mint látni 
fogjuk, meg is hozta a gyümölcsét. 1959-ben a laboratórium peptidkémiai 
profilja tovább erősödött. A Kóoányai Gyógyszerárugyár kezdeményezésé-
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re a Gyógyszeripari Kutatóintézet és az ELTE Szerves Kémiai Tanszékének 
együttműködésével megkezdődtek a kísérletei az oxitocinnál háromszor 
hosszabb láncú adrenokortikotropin (1-28) fragmens szintézisének. 

Kisfaludy Lajos kiváló kísérletező volt. Kezében a legmakacsabb anya
gok is megkristályosodtak. Késóob is mindig figyelmet szentelt a mód
szertani kutatásokra. Tudatában volt annak, hogy az ipari méretű peptid
szintézisben nagy szerepe lesz a jól kristályosodó intermediereknek. Ki
fejlesztette a 4-klór helyettesítésű benzil típusú védőcsoportokat. Az új 
származékok jobban kristályosodtak, mint helyettesítetlen társaik. Az 
1963-ban megvédett kandidátusi disszertációjában foglalta össze ezeket 
az eredményeit. 1965-ben egyéves tanulmányútján, a New York-i St. John 
Egyetemen a pentahalogénezett fenilészterek alkalmazásának lehetősége
it tanulmányozta. Ekkor figyelte meg, hogy a pentafluor-fenol a peptid
kapcsolásoknál kondenzálószerként gyakran alkalmazott diciklohexil
karbodiimiddel 3:1 arányú kristályos komplexet képez. Ezzel a két, szoba
hőmérsékleten inkább folyékony állapotú reagens kis mennyiségei is 
könnyen kezelhetővé váltak. Bár ipari kutató volt és nem tévesztette szem 
elől a célt - a terápiába bevezethető, hatékony, új gyógyszerek előállítását 
- igen jelentősek az általa kifejlesztett reagensek szerkezetére, az új reak
ciók mechanizmusára és a biológiailag aktív peptidek konformációjának 
vizsgálatára hazai és nemzetközi kooperációban végzett vizsgálatainak 
eredményei. Ahogy Görög Sándor írja visszaemlékezésében: „A kutatómun
kát rendkívül széles alapokon szervezte meg. Valódi iskolateremtő egyéniségként, 
munkatársainak kitűnő megválasztásával és tudatos nevelésével, széles körű ha
zai és nemzetközi kooperációs rendszer kialakításával, az elmélet és a gyakorlat 
összhangját megvalósító témaválasztásaival és kutatási stausával laboratóriumát 
nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is a kiemelkedően sikeres pep
tidkémiai kutatóegységek sorába emelte'.' 

Ebben az időben a javított szerkezetű adrenokortikotropin (1-32) szin
tézisének gyors kidolgozásán és szabadalmi bejelentésén kívül számos 
más peptidhormon ana-
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lógjainak (adrenokortiko
tropin-, tiroliberin-, angio
tenzin II- és pentagasztrin
analógok) szintézisével és 
szerkezet-hatás összefüg
géseinek vizsgálatával, va
lamint a pentafluor-fenil
észterekkel megvalósított 
„gyors peptidszintézis" -
módszer kidolgozásával is 
foglalkozott a laboratórium. 

pentaklór-fenol - diciklohexil-karbodiimid komplex 

3. ábra 
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1975-ben megvédett akadémiai doktori disszertációja ezeknek a munkák
nak az eredményeit mutatta be. 

Kisfaludy Lajos állandó résztvevője volt az európai és amerikai peptid
szimpóziumoknak, sokszor kérték fel plenáris előadások megtartására is. 
Több mint 150 tudományos közleménye hatalmas életműről tanúskodik. 
Ipari kutatási eredményeit közel 80 szabadalom védi. Ezért többször is el
nyerte a Kiváló Feltaláló érdemérem arany fokozatát, 1986-ban pedig meg
kapta a Munka Érdemrend arany fokozatát. Az ACTH szintézisért Bajusz 
Sándorral és Medzihradszky Kálmánnal közösen 1970-ben az Állami Díj !. 
fokozatát nyerték el. 

Számos tisztséget töltött be tudományos testületekben. A Magyar Tudo
mányos Akadémia több munkabizottsága és bizottsága mellett tagja volt a 
Tudományos Minősítő Bizottság plénumának. A Magyar Kémikusok Egye
sülete Szerves és Gyógyszerkémiai Szakosztályának évekig volt elnöke. Ki
vette részét az egyetemi oktatásból is, rendszeresen tartott előadásokat 
mind az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, mind a Budapesti Műszaki 
Egyetemen. Az utóbbi Vegyészmérnöki Karán 1984-ben c. egyetemi tanár
rá nevezték ki és a Kari Tanácsnak is tagja lett. Több évtizedes kiemelkedő 
tudományos, oktatói és tudománypolitikai tevékenységéért 1982-ben a Ma
gyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. 

Nemcsak szűkebb szakterületének fejlődésével tartott állandóan lé
pést, hanem a kapcsolódó orvosi, biológiai kutatás legfrissebb eredmé
nyeivel is. Mindennap felkereste a műszaki könyvtárt és átnézte az aszta
lokra kitett friss folyóiratszámokat. Önmagával és munkatársaival szem
ben is következetes igényesség, szorgalom és alaposság jellemezte. Már 
nem érhette meg, hogy két munkatársa is megszerezte a kémiai tudo
mány doktora, három a kémiai tudomány kandidátusa fokozatot. Külön
böző egyetemeken doktori fokozatot többen is szereztek. Hagyott önálló
ságot arra, hogy munkatársai utána menjenek az érdekes kémiai problé
máknak. Értékelte az ilyen eredményeket is. Barátai tudták, hogy a felüle
tes szemlélő számára zárkózottnak tűnő egyénisége mögött melegszívű, 
családját szerető apa, jó humorú, irodalom, zene, sport iránt érdeklődő, 
teljes életet élő ember rejlett. 

A továbbiakban a teljesség igénye nélkül tekintsük át annak a három 
évtizednek (1958-1988) a legfontosabb eredményeit, melyeket a laborató
rium Kisfaludy Lajos vezetésével elért. A bemutatott munkákban - a be
mutatás sorrendjét követve - Lőw Miklós, Nyéki Olga, Szirtes Tamás, Schőn 
István, ifj. Ötvös László, Mohácsi Tivadar, Dualszky Sándor, Nemoda Ernő, 
Korenczky Ferenc, Röhricht Júlia, Dancsi Lajos, Ürögdi László voltak munka
társai. 

A fő célkitűzés: a hatásos, új gyógyszerek forgalomba hozatala érdeké
ben a kutatás a módszertani alapkutatástól az ipari eljárások kifejlesztéséig 
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széles területen folyt. Az ipari méretű peptidszintézis, vagy a peptid
analógok nagyszámú előállítása szükségessé tette a módszertani kutatáso
kat: a hatékonyabb kapcsolási módszerek kifejlesztését, illetve a mellékre
akciók felderítését, visszaszorításuk megoldását. 

1. AZ-aminosavak pentafluor-észtereivel Kisfaludy Lajos külföldi ta
nulmányútján kezdett el foglalkozni. A Boc-aminosavak pentafluor-fenil
észterei már itthon készültek el. Ezek nagy reaktivitása tette lehetővé a 
gyors szintézis-módszer kidolgozását, mellyel egy munkanap alatt akár 
egy dekapeptidet is elő lehetett állítani. Szintén pentafluor-fenil-észterrel 
volt megoldható az érzékeny aszparagin beépítése a javított szerkezetű 
emberi ACTH-molekulába. Az oxitocin új ipari szintézisét munkatársai az 
olcsóbb pentaklór-fenil-észterek alkalmazásával oldották meg. 

2. Először Kisfaludy laboratóriumában készültek el N-(9-fluorenil
metil-oxi-karbonil)-aminosavak pentafluor-fenil-észterei is. Ezek alkal
mazása a szilárd hordozóhoz kötött peptidek szintézisénél a Sheppard ku
tatócsoport által bevezetett Fmoc/'Bu védőcsoport kombináció megjelené
sével széles körben elterjedt. 

3. Az a-(amino-oxi)-karbonsavak beépítésével is foglalkozott a labora
tórium. Felhasználásukkal peptid-analógok és heterogyűrűs molekulák is 
készültek. 

4. A mellékreakció vizsgálatok közül az aszparaginból, vagy más asz
paraginsav-származékból bekövetkező aminoszukcinimid képződést, és a 
triptofán indol-gyűrűjének a terc-butil típusú védőcsoportok savas hasítása 
közben fellépő alkileződését kell megemlíteni. Az utóbbi mellékreakció az 
indol-nitrogén formilezésével (acilezésével), vagy kation-fogó hozzátét al
kalmazásával kerülhető el. 

A laboratóriumnak az 
ismert (generikus ill. rep
rodukciós) hatóanyagokra 
kidolgozott új eljárásai az 
Oxytocin®, a Suprastin®, a 
Seduxen®, az Eunoctin® 
és a Rigedal® forgalomba 
hozatalát tették lehetővé. 

Mint az előbbiekben emlí
tettük, az oxitocin gyártá
sa 1958-ban a Gyógy
szeripari Kutatóintézet el
járásával indult. A védett 
nonapeptidamidot három 
tripeptid összekapcsolásá
val építették föl. A csepp-
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5. ábra 

klórpiramin 

Suprastin 

R 0 

folyós ammóniában fém nátriummal végzett vé
dőcsoport hasítás után, a szabad SH-csopor
tokat levegő átbuborékoltatással oxidálva, vizes 
oldatban nyerték az oxitocint. A készítmény do
zírozását biológiai értékméréssel végezték. A 
hetvenes évek elején bevezetett új szintézis, 
majd a késóob kidolgozott kromatográfiás tisz
títás alkalmazása lehetővé tette a nagy tisztasá
gú peptidhormon izolálását és súly szerinti be
mérését. Az allergia ellenes hatású Suprastin 
hatóanyagának (klórpiramin) szintézise volt 
Kisfaludy Lajos első feladata a gyárban. Ennek 
intermedierje, a nagy mennyiségben rendelke-
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6. ábra 
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zésre álló 4-klór-benzil-klorid kínálta a 4-klór-benzil típusú védőcsopor
tok bevezetését. A kiváló nyugtató, illetőleg altató hatású benzdiazepinek 
független gyártási eljárásának kidolgozásánál a peptidkémia visszaadta a 
védőcsoport kidolgozásnál kapott kölcsönt. A diazepin gyűrű felépítését 
a peptidszintézissel rokon lépésekkel kezdték el. A 2-amino-benzhidrol 
származékot először benzil-oxi-karbonil-glicinnel acilezték. A termék jég
ecetes hidrogén-bromid oldatos kezelésénél a glicin aminocsoportjának 
felszabadulásával együtt a benzhidrol OH-csoportja brómra cserélődött, 
így a bázis felszabadítás közben a héttagú gyűrű HBr kihasadásával bezá
rult. Az így nyert dihidro-benzdiazepin származék dehidrogénezését Kis
faludy rendkívül elegáns módon oldotta meg: brómozással, majd azt kö
vető HBr-elvonással. Ezzel az oxidációs lépéssel az originátorén kívül szá
mos más laboratóriumban is próbálkoztak, de sikertelenül. A harmincnál 
több szintézis szabadalommal körülbástyázott molekula megközelítését 
ebből az irányból az originátor szakértői annyira kivihetetlennek tartották, 
hogy ezt a véleményüket egyik szabadalmukban le is írták. A Kisfaludy
laboratóriumban kidolgozott szintézisút függetlensége tehát megtámad
hatatlan volt. 

Az originális témák közül sok, vagy el sem jutott a vezérmolekula ki
választásáig, vagy vezetői döntés, partncrhiány, nem egyszer időszerűt
lenné válás miatt kellett befejezni a munkát. Persze voltak olyan gyógy
szerjelöltek is, melyek eljutottak a klinikai vizsgálatokig (OHA-5, H3, ti
motrinan), vagy egészen a törzskönyvi bejelentés közelébe [adrenokor
tikotropin (l-32)-ACTH-(1-32), posatirelin, timokartin], de mégsem kerül
tek forgalomba. Főként a klinikai eredményekkel is alátámasztható alkal
mazási területük volt kicsi és emiatt gyártásuk gazdaságtalannak látszott. 
A velük végzett munka eredményei azonban megérdemlik a bemutatást. 

Az (amino-oxi)-ecetsavval acilezett izoniazid, az OHA5 az anyavegyü
letnél hatékonyabb, jó antituberkulotikumnak bizonyult, azonban a fej
lesztéséhez szükséges hosszú és költséges toxikológiai vizsgálatokat a 
gyár nem tudta vállalni. A H3 kódjelű, (amino-oxi)-ecetsavból felépített 
fenil-oxadiazinon kiváló antiepileptikum lehetett volna, ha a kísérleti álla-

OHA5 H3 

7. cíbra 
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8. ábra 

tokban nem váltott volna 
ki jelentős oxalát típusú 
vesekő képződést. Sajnos 
a szerkezet módosításá
val sem lehetett a két ha
tást különválasztaní, pe
dig e célból száznál is 
több variáns készült. 

A több mint húsz 
évig folyó ACTH kuta
tásban (1959-1980) sok 
szép eredmény született. 
Kezdetben a sertés 
ACTH első 28 aminosa-
vából álló peptid szinté
zise volt a cél. A három 
intézmény (ELTE Szer-

, . ves Kémiai Tanszék 
Gyo?y~zenpa;i Kutatóintézet, Kőbányai Gyógyszerárugyár) szakemberei'. 
bal allo k'.1tatocsoport már az 1961-es moszkvai peptidszimpóziumon be 
tudott ~zai;ioh~n az_ ACTH (1-28) előállításáról. Akkor ez volt a Jeghosz
s~~bb lanc,u szmtehkus pephd. A következő években továbbfejlesztett el
iarassal m,ar grammos tételben lehetett a végterméket előállítani. Az ami
no~avakbol_ knnduló szintézis első lépéseit, a megfelelő védőcsoportokkal 
ell~tott am111osav~származékok készítését ehhez már nagylaboratóriumi 
'."eret?en; tobbszaz grammos tételekben kellett kivitelezni. Erre a célra 
u:eg~orte~kel,felszerelt külön „peptidüzem" létesült a gyárban. A továb
bi me;etnovelesre az ACTH szerkezet-korrekciója (1971) után került sor. A 
k;rtato~s°.port az 1972-es amerikai peptidszimpóziumon a világon első
kent. ko~ol:e a 39-,tagú, teljes humán adrenokortikotropin szintézisét. Az 
1pan gyartasra szant molekula méretét is növeltük 28-ról 32-re. Az 1980-
b";' lefolytatott üzemesítés során, több mint 100 reakciólépésben 200 g hu
man ACTH-(1-32)-t állítottak elő. Időközben a cinket tartalmazó retard 
ampulla gyártásának problémája is megoldódott. Mindez sajnos nem volt 
elege'"'.dő a forgalomba hozatalhoz, mert a kutatás-fejlesztés 20 éve alatt 
megvaltoz?tt a, terápiás igény és a gyár exportpiacain a gazdaságosság 
s~m volt b1ztos1thato. Ezért a mindenben előkészített törzskönyvi bejelen
tes elmaradt. 
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A tiroliberin (TRH) molekulából kiinduló szisztematikus kutatás veze
teU a posatirelin-hez. A TRH a szervezetben a hipotalamusz nevű agyte
ruleten képződik és a tireotrop hormon felszabadulását serkenti. Hormon 
hatásán kívül az agyban az idegsejtek között ingerületátvivőként (neuro-
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transzmitterként) is működik. Az itt ható TRH-t maguk az idegsejtek ter
melik, míg a hipotalamuszból felszabaduló hormont a vér csak néhány 
milliméter távolságra, az agyalapi mirigybe szállítja, s utána a teljes vér
mennyiségben eloszolva már nem jut vissza az agyba olyan mennyiség
ben, ami annak működését befolyásolná. Ha a TRH központi idegrend
szeri hatását szeretnénk a terápiában hasznosítani, olyan mennyiségű 
hormont kellene a vérbe juttatnunk, ami a pajzsmirigy hormon szintet 
szélsőségesen megemelné. Szükség volt hát a kétféle hatás szétválasztásá
ra. A molekulaszerkezet változtatásával a szétválasztás végül sikerrel járt. 
A kiválasztott molekula fejlesztésében, majd klinikai kipróbálásában ja
pán és olasz partnerek is részt vettek. Bizonyítható volt, hogy a posatire
lin a központi idegrendszeri trauma utáni felépülést kedvezően befolyá
solja, de mégsem tették lehetővé törzskönyvezését és forgalomba hozata
lát megfelelően széles terápiás területen. 

A 49 aminosavból álló tímusz hormonról, a timopoietinről ismert volt, 
hogy néhány hatásával egy pentapeptid részlete is rendelkezik. Kisfaludy 
Lajos munkatársaival számos analóg szerkezetű peptid vizsgálatával arra 
a felismerésre jutott, hogy az immunsejtek érését már a pentapeptid 4, il
letőleg 3 aminosavat tartalmazó részlete is serkenti. A timotrinan nevet 
kapó tripeptid és a timokartin-nak elnevezett tetrapeptid a toxikológiai 
vizsgálatokban ártalmatlannak és a klinikai vizsgálatok során is hatásos
nak bizonyult. A továbbfejlesztésre kiválasztott timokartin eljutott a 3. fá
zisú klinikai vizsgálatig. Ennek erdménye azonban nem volt egyértelmű 
és a hatóságok nem láttak lehetőséget az indikáció szélesebb körű kiter
jesztésére, ezért törzskönyvezésére már nem került sor. A posatirelin és a 
timokartin kémiai munkálatai már a fejlesztés leállítása előtt befejeződtek, 
gyártási eljárásuk elkészült, az elvégzett vizsgálatokhoz már több 10 kg-os 
tételben, 98%-ot meghaladó tisztaságban gyártották a két hatóanyagot. A 
timokartinnak még a 0,1 % alatti szennyezései is azonosítva voltak. 

Kisfaludy Lajos gyógyszerkutatói pályafutásában az igazi sikert a 
Cavinton® (vinpocetin) jelentette. A télizöld meténg (Vinca minor) 

tiroliberin posatirelin 

9. ábra 
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Arg Lys Asp 

t i 
H-Asp(OtBu)-X 

Z-Lysi_Boc)-Asp(OtBut-X 

vinkamin nevű alkaloid
ját a Vállalat vérnyomás
csökkentő szerként 1960-
ban Devincan® néven 
forgalomba hozta. Al-
kalmazása során a klini

Boc-Arg(HCl)-OH 

kusok megfigyelték, hogy 
a vinkamin tágítja az 
agyi ereket. Szász Kál
mán, a Növénykémiai 

A1g-Lys-Asp 

A19-Lys-Asp-Val 

timotrinan (X=OtBu) 

kutatólaboratórium ve
zetője felvetette, hogy ér
demes lenne vinkamin 
származékokat vizsgál
ni, mert ez a hatás még 
fokozódhat is. Kisfaludy 

timokartin (X=Val-OtBu) Lajos többféle szerkezet-

10. ábra 

változtatást javasolt, kö
zöttük azokat, melyek a 
vinpocetin előállításá-
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hoz vezettek. A szintetikus munkát Lőrincz Csaba, Szász Kálmán munka
társa végezte. A vinpocetin felfedezésében Kisfaludy meghatározó szere
pét tükrözi, hogy az új vegyületeket leíró szabadalomban feltalálóként 
hármójuk közül az ő neve szerepel az első helyen. A gyógyszerré fejlesz
tés hatalmas munkájában természetesen még sokan vettek részt: a szinte
tikus eljárás kidolgozói és továbbfejlesztői, analitikusok, gyógyszertech
nológusok, farmakológusok, klinikusok. Közülük néhányan ugyanúgy el
évülhetetlen érdemeket szereztek a sikerben, mint a feltalálók. A 
Cavinton® a forgalomba hozatala óta (1977) az eredeti készítmények közül 
az eddigi legnagyobb bevételt hozta a Társaságnak. Indikációs területén 
még ma is szívesen használják. 

Kisfaludy Lajos utolsó napjaira Görög Sándor így emlékezik vissza: 
„Gyakorlatilag élete legvégéig töretlen intenzitással dolgozott; pályájának csúcs
pontján, alkotóereje teljében ragadta el a halál. Még halálos ágyán, életének utol
só napjaiban is állandó, intenzív érdeklődést tanúsított munkahelye és az Akadé
mia dolgai iránt. Tele volt tervekkel, ambíciókkal. Halála előtt két nappal még 
részletes instrukciókat adott arra vonatkozóan, hogy a TMB Szerves Kémiai 
Szakbizottságának következő ülésén milyen szerepkört vállal el egy, a közeljövő
ben sorra kerülő akadémiai doktori vitaülésen, és az ülés után azonnal informá
ciót kért a határozatról. Ez a beszámoló sajnos örökre elmaradt, Kisfaludy Lajos 
utolsó szakmai szereplésének emléke még sokáig élni fog, mint az emberség, a 
munka, a szakma és a tudomány szeretetének szép szimbóluma'.' 
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Ezzel a gondolattal hozták létre 1994-ben emlékének ápolására gyer
mekei és munkatársai a róla elnevezett alapítványt, mely a Richter Rt. ve
zetésének támogatásával a Társaság tudományos életének szervezője, és 
ezen túlmenően az ipari kutatóhelyeken kívül folyó hazai originális 
gyógyszerkutatás eredményeinek elismerését is szolgálja. 

Lőw Miklós 

A visszaemlékezés megírásánál nagymértékben támaszkodtam dr. Schőn 
Istvánnak az MTA Kémiai Osztálya előtt 1998. november 10-én tartott em
lékbeszédére (megjelent az MTA kiadásában 1999-ben). A dr. Görög Sán
dortól idézett sorok a Magyar Tudományban megjelent (1989, 430-432) 
„Kisfaludy Lajos 1924-1989" című nekrológból származnak. 
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Gyanítom, hogy azért engem ért az a megtisztelte
tés, hogy méltathassam Richter Gedeont, az ipari 
gyógyszergyártás hazai megteremtőjét, az első ma
gyar gyógyszergyár megalapítóját, mert én még 
személyesen ismertem Őt és 10 éven keresztül köz
vetlen munkatársa lehettem. Ezért kézenfekvő len
ne, hogy személyes élményeim felidézésével kezd
jem megemlékezésemet, de mégsem ezt teszem, 
mert én már éle!pályája tetőfokán, 63 éves korában 
ismertem meg üt, amikor hazánk egyik elismert, 
köztiszteletben álló gyártulajdonosaként már fel
építette életművét, amelyben én nem vettem részt. 
Így helyesebb, ha alkotó életének néhány emléke és 
egy pár ránk maradt dokumentuma felvillantásával 
idézem fel életpályáját. 

Richter Gedeon 1872. szeptember 23-án - 100 holdas földbirtokos csa
lád sarjaként - a Gyöngyöstől nem messze fekvő Ecséd községben szüle
tett. Édesanyja gyermekágyi lázban halt meg, és egyéves volt, amikor 
édesapját is elvesztette. Az árvát édesanyja rokonai nevelték fel. A gyön
gyösi Ferences Rendi Gimnázium 6 osztályának elvégzése után a gyógy
szerész pályát választotta, ezért gyakornokként beiratkozott a gyöngyösi 
Mersitz patikába. 

Azt mondhatjuk, hogy ez a döntés nagyon szerencsésnek bizonyult, 
mivel a Vallás és Közoktatási Minisztérium törvényerejű rendelete 1892-
ben szabályozta a gyógyszerész képzést, amely rangjára emelte a gyógy
szerész szakmát azáltal, hogy a hagyományos céh rendszerű képzés he
lyett az egyetemi képzést tette kötelezővé. 

Így Richter Gedeon 1893-ban már a kolozsvári egyetemen szerzett díszes 
gyógyszerész gyakornoki oklevelet (2. ábra). Ennek birtokában beiratkozott a bu-

A „Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechno!ógiai Szimpózium 2001 "-en (Visegrád, 2001. 
szeptember 24.) elhangzott előadás alapján. 
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2. ábra 
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3. ábra 
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dapesti Tudományegye
temre, ahol egy évet a ter
mészettudományi karon, 
majd egy évet az orvoska
ron hallgatott és ezzel 
1895-ben megszerezte 
gyógyszerész oklevelét. 

Az oklevél sajnos 
nem maradt ránk, de 
egyetemi értesítőjének 

bizonysága szerint kivá
ló egyetemi professzo
rok - köztük Than Ká
roly, Eötvös Loránd, Wink
ler Lajos - kitűnő tanul-
mányi érdemjeggyel mi
nősítették vizsgáit. 

A gyógyszerész oklevél azon
ban nem jogosított fel gyógyszertár 
önálló vezetésére, ehhez még két 
év gyógyszerészi gyakorlat volt 
szükséges, amelyet Richter Gedeon 
részben Szolnokon (3. ábra), rész
ben Miskolcon abszolvált. Közben 
rövid ideig Beregszász és Ó
Tátrafüred gyógyszertáraiban is 
dolgozott. 

E gyógyszerészi praxis során is
merte meg az egyre szélesebb vá
lasztékban hazánkba érkező kül
földi gyógyszereket és akkor érlelő
dött meg benne az elhatározás, 
hogy a még csak szárnyaikat bon
togató külföldi példák alapján 
megkísérli megteremteni Magyar
országon az ipari gyógyszergyár
tást. Ennek érdekében külföldi ta
nulmányútra indult és közel négy 
évet dolgozott Olaszország, Né-
metország, Franciaország és Ang

lia különböző gyógyszertáraiban (4. ábra). Eközben tanulmányozta Nyu
gat-Európa legújabb gyógyszergyártási eljárásait. 
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Az élenjáró nemzetközi bioló
giai kutatások eredményeként eb
ben az időben alakult ki egy merő
ben új gyógymód, amely felcsillan
totta annak reményét, hogy az em
beri szervezet hiánybetegségei 
gyógyíthatók lesznek a belső elvá
lasztású állati mirigyek, illetve 
azok hatóanyagainak adagolásával. 
Ez az új gyógymód az „organo
terápia" elnevezést kapta. Richter 
Gedeon felismerte az új terápia 
távlati jelentőségét és élete céljául 
tűzte ki ennek hazai fejlesztését. 

1901-ben hazatért a kiváló képe
sítésű, széleskörű nemzetközi ta
pasztalatokkal és kapcsolatokkal 
felvértezett 29 éves gyógyszerész 
(5. ábra), és iparengedélyt váltott ki 
gyógyszerek gyártására valamint 
forgalmazására. 

Eladja ecsédi birtokát és megvá
sárolja az Üllői út és Márton utca 
sarkán ma is működő Sas patikát 
(6. ábra), majd annak alagsorában 
építi ki preparatív laboratóriumát, 
ahol megkezdi organoterápiás ké
szítményeinek gyártását. 
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Tudnunk kell, hogy az akkori 
Magyarországon ez merőben új 

4. ábra 

vállalkozás volt; e tekintetben lényegében Richter Gedeonnak kellett ös
vényt vágnia az őserdőben. Először is komoly gondot jelentett a működés
hez szükséges hivatalos engedélyek megszerzése, miután a hatóságok ta
pasztalatok hiányában gyakran nehezen teljesíthető feltételekhez kötötték 
azokat. Például, meg kellett szereznie a fővárosi tiszti főorvos bizonyítvá
nyát annak igazolására, hogy egészségi állapota alkalmassá teszi őt a ter
vezett feladatok ellátására (7. ábra). 

A Belügyminisztérium csak ideiglenes engedélyt adott első készítmé
nyei forgalmazásához (8. ábra), mert a gyógyszerek forgalomba hozatalát 
szabályzó törvények csak később születtek meg. A termelés feltételeit is va
lószerűtlenül szigorúra szabták, amit bizonyít például, hogy az állati szer
vek vágóhídi begyűjtésére Budapest Székesfőváros Tanácsa előírta, hogy 
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5. cíbra 

6. ábra 
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azokat olyan lakattal ellátott por
celánedényben kell szállítani, 
amelyeknek egyik kulcsát a vágó
hídon, a másikat a patikában kell 
őrizni, hogy szállítás közben sen
ki hozzá ne férhessen a szervek
hez (9. ábra). 

Ilyen körülményes feltételek 
mellett nehezen alakult ki az ak
kori műszaki színvonalnak meg
felelő termelés technológiája, 
ahol például a tablettákat még ké
zi meghajtású présen egyenként 
állították elő (10. ábra). 

Első készítményei a sertés pe
tefészekből előállított Tabl. Ovarii 
- Richter és a pajzsmirigyből elő
állított Tabi. Thyreoideae - Richter 
voltak. Egyik korai, nagyjelentő
ségű készítménye volt a mellék
veséből izolált adrenalint tartal
mazó Tonogen Suprarenale injek
ció, amellyel megalapozta vállal
kozása presztízsét. (Ezt a ható
anyagot csak egy évvel korábban 
izolálták japán kutatók és Ő már 
1902-ben forgalomba hozta azt.) 
A cég termékválasztéka gyors 
ütemben szaporodott és elindult 
azok szabadalmi védelmének 
megszervezése is. Első szabadal
mát 1906-ban kapta meg a cég 
„lecithin albuminát" előállítására 

(11. ábra). 
Az új termékek fejlesztését 

Richter kezdettől fogva kiváló or
vosokkal kiépített alkotó együtt
működésre alapozta. Már 1902-
ben kiadott egy rendszeres szak
mai tájékoztatót „Phannakothera
piai Értesítő" címen (12. ábra), 
amelyet díjmentesen juttatott el az 

orvosokhoz, és amelyben tudomá
nyos alapossággal ismertette ké
szítményeinek terápiás hatását. 
1903-ban jelent meg a cég első nyil
vános kiadványa „A legújabb organo
therapiás gyógyszerek" címen (13. áb
ra), amelynek előszavában - nem 
kis önbizalommal és némi túlzás
sal - büszkén hirdette, hogy „a ma
gyar gi;ógyszerkészítményekkel sike
rült legyőzni a külföldi behozatal ver
senyét". 

A Sas Patika alagsori laboratóriu
ma rövidesen szűknek bizonyult a 
növekvő forgalom ellátására, ezért 
Richter Gedeon elhatározta egy 
gyógyszergyár megalapítását. Eh
hez 1907-ben megszerezte a telep
engedélyt (14. ábra), melynek birto
kában a Cserkesz utca 63. alatti 
mintegy 300 négyszögöles telken, a 
mai gyár egyik csücskében, egy 
korszerű gyárat épített, amelyet 
1908-ban üzembe is helyezett (15. 
ábra). Az új gyárban a patikai 
üzemhez viszonyítva nagyságren
dekkel növekedett meg a termelés, 
de a kornak megfelelően lényegé
ben manufaktúra jellegű volt. 

A kezdeti siker arra ösztönözte 
Richtert, hogy az organoterápiás 
készítmények mellett növényi ere
detű és szintetikus készítmények
kel is bővítse termékpalettáját. Az 
első jelentős szintetikus készítmé
nye a H20 2 karbamiddal képzett 
komplex vegyülete, a „Hyperol" né
ven fogalomba hozott fertőtlenítő 
szer volt, amely szilárd anyag lévén 
előnyösen tablettázható és a fel
használás során könnyen kezelhető 
volt. Ennek különös jelentősége lett 
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7. ábra 

8. ábra 
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9. ábra 

70. ábra 
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az első világháború
ban, miután azt a 
honvédség felszere
lésében is rendszere
sítették. 

1912-ben került 
forgalomba a szintén 
szabadalommal vé
dett „Kalmopyrin" 
tabletta (16. ábra), 
amely a mai napig is 
a vállalat egyik kere
sett készítménye. Az 
újabb szintetikus ter
mékek szórványosan 
követték egymást, hi
szen akkor még nem 
alakult ki a vállalat 
szintetikus termék
profilja (17. ábra). 

A megszaporodott feladatok kö
vetkeztében Richter Gedeonnak 
már kezdetben tehetséges munka
társakra volt szüksége. Ezek egyike 
volt 1909-ben dr. Wolf Emil, a kiváló 
képességű szintetikus vegyész, aki 
azonban csak rövid ideig állt Rich
ter alkalmazásában, mivel őt nem 
elégítette ki az organoterápiás ké
szítmények fejlesztése. Ezért inkább 
megalapította a második nagy ma
gyar gyógyszergyárat, a Chinoint. 

A Richter gyár fő termékprofilját 
hosszú ideig főleg az orga
noterápiás készítmények jellemez
ték, amelyekből a 20-as évek vége tá
ján már mintegy másfél száz volt 
forgalomban, és amelyeket a külön; 
böző állati szervekből, illetve azok 
kombinációjából állították elő. Való 
igaz, hogy megkérdőjelezhető volt 
ezek jelentős részének terápiás érte-

ke, de az ezek fejlesztése so
rán szerzett tapasztalatok 
tették lehetővé, hogy Richter 
Gedeon később nemzetközi 
szinten is versenyképes mi
nőségben hozhatta forga
lomba különböző hormon
készítményeit. Ezek között 
kiemelkedő jelentőségűnek 

bizonyult például a nő

gyógyászatban alkalmazott 
oxitocin tartalmú Glandtrin 
injekció, vagy az 1923-ban 
felfedezett inzulin, melyet a 
Richterben laboratóriumi 
méretben már 1926-ban elő
állítottak, majd rövidesen 
megoldották annak folyama
tos termelését. A vemhes 
kanca vizeletéből előállított 

ösztron termelése és széles
körű exportja eredményeként 
a Richtert már a 30-as évek 
elején a világ ösztrongyártó 
cégeinek élvonalában tartot
ták számon. 

Az új készítmények fejlesz
tése mellett Richter Gedeon
nak kiváló érzéke volt a gyü
mölcsöző nemzetközi kapcso
latok építéséhez, valamint a 
hatékony kereskedelmi tevé
kenységhez. Első külföldi 
képviseletét már 1908-ban lét
rehozta Olaszországban, 
1910-ben egy berlini gyógy
szerésszel kötött szerződést 
cége képviseletére, 1914-ben 
pedig már a darmstadti 
Merek céggel kötött együtt
működési megállapodást. 
Ezek a külföldi egyezmények 
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11. ábra 
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12. ábra 
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egyre szaporodtak, ez növelte a cég 
tekintélyét, aminek meghatározó 
szerepe volt abban, hogy egyéni vál
lalkozása 1923-ban családi részvény
társasággá alakult. Korabeli doku
mentumok tanúbizonysága szerint 
50 ezer darab, egyenként 1000 koro
na névérték(í részvényből 49 ezret a 
gyáralapító birtokolt, míg a többin a 
családtagok osztoztak (18. ábra). 

A Richter gyár termékei számos 
rangos nemzetközi elismerést nyer
tek, de ezek közül sajnos csak egy 
maradt ránk, az 1929-ben Barcelo
nában rendezett nemzetközi kiállí
tás „Grand Prix" oklevele (19. ábra). 
Az elismerések újabb lendületet ad
tak a cég további fejlesztéséhez, 
ezért Richter Gedeon a húszas évek 
végén - amikor Magyarországon 
még dúlt a gazdasági válság- keres
kedelmi világhálózat kiépítését ha
tározta el. Ettől kezdve - rövid né

hány év alatt -
mind az öt konti
nenst lefedő képvi
seleti hálózatot ho
zott létre, amely
ben mintegy 50 bi
zományosi megál
lapodás több, mint 
100 országban biz
tosította a Richter 
készítmények for
galmazását. 

Kb. idáig fejlő
dött Richter Gede
on életműve, ami
kor 1935-ben a 
céghez szegődtem. 
Egyhónapos pró-
baidővel és havi 

200 pengő fizetéssel vettek 
fel, ami a havi 50 pengő mú
egyetemi kisegítő tanársegé
di fizetésemhez viszonyítva 
krőzusi jövedelemnek számí
tott (20. ábra). Ezzel kapcso
latban érdemes megjegyezni, 
hogy a próbaidő vége felé 
tiszteletemet kellett tennem 
Richter Gedeon feleségénél, 
aki svábhegyi nyaraló villá
jukban egy júliusi délután te
jeskávé mellett folytatott ba
rátságos, de kemény „digerá
lás jellegú" beszélgetés után 
adta jóváhagyását véglegesí
tésemhez. A kapcsolatom a 
céggel azután igencsak elhú
zódott, mert immár 66 éve 
tart. 

Milyen embernek ismer
tem meg Richter Gedeont? 
Rendkívül csendes, szerény, 
szorgalmas, szeretetre méltó, 
kiegyensúlyozott egyéniség 
volt. Gyakran tapasztalt ha
miskás mosolya jó humorér
zékről tanúskodott és bátorí
tó tekintete mélységes huma
nizmust tükrözött. Az a 
fénykép, amely abban az idő
ben készült róla (1. ábra), hú
en sugározza megnyugtató 
tekintetét; egyszerúen jó volt 
a szemébe nézni. Közismert 
közvetlensége hatékonyan 
segítette széles körú kiváló 
emberi kapcsolatainak kiépí
tésében. Ezt példázza a ve
lem folytatott első érdemi be
szélgetésének története is. 
Amikor titkárnője leszólt, 
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15. ábra 

16. ábra 
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hogy kéret Richter méltósá
gos úr, fiatal kezdő újonc lé
vén érthető módon szoron
gás fogott el. Amint a szobá
jába nyitottam, épp egy szép, 
érett őszibarackból álló tízó
raijának elfogyasztásához ké
szülődött. Hellyel kínált, 
majd beleharapott a gyü
mölcsbe, mire annak leve vé
gigcsorgott az arcán. Miköz
ben az őszibarack levét zakó
ja hajtókájába maszatolta, 
huncut mosollyal hozzám 
fordult és azt mondta: „Látja, 
ezért ki fogok kapni otthon." 
Ezzel a közvetlen megjegy
zéssel egyből feloldotta fe
szültségemet, és így szoron
gás nélkül tudtam válaszolni 
kérdéseire. Ő megragadta az 
alkalmat és érdeklődött, 

hogy milyen vizsgálatokat 
végzek a laboratóriumban, 

17. ábra és mely készítmények minő-
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ségi ellenőrzése során észlel
tem hiányosságot. Ugyanakkor kioktatott arról, hogy azért tartja fontos
nak, hogy a céghez kerülő fiatal műszakiak először analitikusként mű
ködjenek, mert ezáltal sajátítják el hatékonyan a gyógyszergyártáshoz el
engedhetetlen precizitási szemléletet és a minőségellenőrzés révén isme
rik meg legjobban a cég termékeit. Ez a gyakorlat azt a célt is szolgálta, 
hogy a vezetőség ennek során ismerje meg az új munkatárs adottságait és 
ennek alapján határozzák meg kés6bbi munkakörét. 

Richter Gedeon életcélja volt vállalatának lankadatlan fejlesztése, töké
letesítése, ezért rendszeres napirendjét is ennek szolgálatába állította. 
Mindennap, már reggel hét óra előtt a gyárban volt, és amikor megszólalt 
a munkakezdést jelző gőzduda, vállára dobta kopott lódenkabátját, feltet
te pörge kalapját, majd elindult az elmaradhatatlan üzemlátogatásra. Na
ponta végiglátogatta az összes üzemet, de nem volt türelme egy helyben 
állni, pláne leülni, ezért az üzemvezetők „staféta-szerűen" kísérték őt az 
egyik üzemből a másikba, és közben tájékoztatták az aktuális fejlemé
nyekről: eredményekről, vagy problémákról. Ezt az életformát már korán 
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kialakította, és hosszú évtizedeken keresztül következetesen kitartott mel
lette. Napirendje éveken át óramű pontossággal ismétlődött. 

Richter Gedeon már elmúlt 60 éves, amikor megismertem, de korát 
meghazudtoló fiatalos lendülettel irányította a vállalatot: a kutatást, a 
gyárfejlesztést és a kereskedelmi tevékenységet. E három fejlesztési terület 
azonban eltérő súllyal esett latba. 

A kutatást kezdetben egyedül irányította, de mire én odakerültem, már 
számos tehetséges kutató volt segítségére. Ennek ellenére soha nem ha
gyott fel a szakirodalom naprakész tanulmányozásával. Később olyan ki
váló szakemberek vették át a kutatás irányítását, mint Clauder Ottó, Krámli 
András, Vargha László, akik ezt követően egyetemi katedrán folytatták tudo
mányos munkásságukat. Richter még ekkor is szoros kapcsolatot tartott 
nemcsak a kutatás vezetőivel, hanem a beosztott munkatársakkal is. 

A gyárfejlesztés viszont mostohagyerek volt. Bár a cég mindig nagyon 
eredményesen működött, a haszon nagy részét felemésztette a nemzetkö
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zi kereskedelmi hálózat fenn
tartása és bővítése, így bizony 
rendre halasztódott a termelő 
üzemek fejlesztése. Jól emlék
szem, an1.ikor az inzulin
üzem vezetője voltam és a 
megfelelő minőségű termék 
gyártásához halaszthatatlan
ná vált egy üvegzománc ké
szülék import beszerzése, a 
reggeli sétáló referálások ke
retében hónapokon keresztül 
kellett bizonygassam, hogy 
ebből milyen előnyök szár
maznak, míg végre zöld lám
pát kapott a beruházás. A 
harmincas évek végén fel
gyorsult a szintetikus profil 
kialakulása, amivel a gyárfej
lesztésnek is lépést kellett tar
tania, ezért beindult egy 
üzemfejlesztési beruházási 
program, amelynek kereté
ben a 40-es évek elején épült 
meg a gyár első négyszintes 
üzeme, de ennek hasznosítá
sát sajnos már megakadá- 18. ábra 
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lyozták a háborús esemé
nyek. 

19. ábra 

A kereskedelem fej
lesztése abszolút priori
tást élvezett, ebben Richter 
nem ismert lehetetlent. 
Egyik emlékem ezzel kap
csolatos, amikor azzal bí
zott meg, hogy oldjam 
meg az akkor divatba jött 
D-vitamin alapanyagául 
szolgáló ergoszterin gaz
daságos előállítását élesz
tóoől. Egy reggeli séta-be
számoló alkalmával büsz
kén jelentettem: „Méltósá
gos úr, a korábbi havi 5 kg 
helyett, akár 200 kg ergo-
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szterint is tudunk gyártani. " 
Erre a sikerre méltán vártam valamiféle elismerést, e helyett megpörgette 
kalapját és csak annyit mondott: „faj, mérnök úr, kinek fogjuk tudni ezt elad
ni?" Ez persze leforrázott, de ennek ellenére pillanatok alatt megszervez
ték az ergoszterin amerikai exportját és a következő hónaptól az én fizeté
si borítékom is 30 pengővel vastagodott meg. Ezen intenzív kereskedelmi 
tevékenység, valamint az azt alátámasztó gyümölcsöző nemzetközi 
együttműködés eredményeként a 30-as évek végén a Richter Rt. lett Ma
gyarország második legeredményesebb exportáló vállalata az Egyesült Iz
zógyár mögött. 

Az 1939-ben kitört háborúval együtt bevonult a gyár életébe a politika 
is, ami gyökeresen megváltoztatta az addigi nyugodt, családias légkört. 
Miniszteri biztost neveztek ki a vállalat élére, Katonai Parancsnokság irá
nyítása alá került a gyár és a továbbiakban hadiüzemként működött. A 
családi igazgatóság tagjait olyan közéleti notabilitások váltották fel, akik
től remélhető volt, hogy sikeresen tudnak lobbizni a vállalat érdekében. A 
zsidótörvények következtében megtizedelődött a vállalat vezérkara, elsza
porodtak a „dísz-goj"-ok, majd Richter Gedeont is méltatlan személyi tá
madások és megpróbáltatások érték. Ezért már 1939-ben lemondott az 
igazgatóság elnökségéről, helyette egy volt miniszter vette át a posztot. 
Ekkor még megtartotta igazgatósági tagságát, de 1942-ben már eltiltották 
vezérigazgatói tevékenységétől, majd saját gyárából is kitiltották. ő csak 
annyit kért, hogy szakértői minőségben - minden javadalmazás nélkül -
továbbra is részt vehessen a gyár irányításában, de azt is megtagadták. Et-
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tői kezdve a lakásáról, titok
ban irányította a céget, bizal
mas munkatársain keresztül. 
Ezeket a kegyetlen háborús 
elfajulásokat érdekes módon 
nem tudta, vagy nem akarta 
felfogni, ezektől elszigetelő
dött és a munkába menekült. 
A személyes mellőzéseket, 
méltatlan megalázásokat bá
mulatos önfegyelemmel vi
selte el és a fokozott energiá
val folytatott alkotó munka 
közben nem érzékelte az 
egyre növekvő, személyét is 
fenyegető veszélyt. 
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sa során lankadatlanul kutat
ta a vállalat megmentésének 
lehetőségeit és mérlegelte 
azok esélyeit, de fokozatosan 
elbizonytalanodott a koráb
ban közismerten határozott 
döntéseiben. Emlékszem, hogy 
amikor a vezérigazgató úr 
társaságában rendszeresen 
jártunk a lakására, hogy tájé

20. ábra 

koztassuk az aktuális eseményekről és kikérjük a tanácsát, egy alkalommal 
azt mondta nekem: „Nézze, itt egyre jobban elfajul a helyzet, célirányos lenne a 
vállalat vezérkarának Portugáliában vészelni át a háborút". Kérte, gondoljam 
meg, vele tartanék-e? Ezt meg kellett beszélnem a családommal, de mire 
két nap múlva visszatértünk a kérdésre, már meggondolta magát, elvetette 
annak gondolatát is, hogy elhagyja az országot. Egészen fantasztikus do
log, hogy épp Portugáliát javasolta menedékül, hiszen végül is ez az ország 
kimaradt a háborúból. 

Egyébként ezek a borzalmas megpróbáltatások látszólag nem viselték 
meg, legfeljebb csak annyiban, hogy zárkózott lett, korábbi életteli, élénk 
tekintete elszomorodott, már nem volt az a derűs, bizalomgerjesztő egyé
niség, mint korábban. Amikor a német megszállást követően már tragi
kussá fajultak az események, 1944 közepén még alkalma lett volna kime
nekülnie, mert a Vöröskereszt útján sikerült egy svájci menlevelet szerez
ni számára. De ezzel a lehetőséggel sem élt. Egyáltalán nem mérte fel re-
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álisan az Őt fenyegető veszélyt, mert úgy gondolta, hogy neki nem történ
het bántódása, hiszen egész életét a beteg emberek szenvedéseinek enyhí
tésére fordította. Jóhiszeműségére sajnos kegyetlenül rácáfolt a sors, mert 
1944. december 30-án a nyilasok elhurcolták és a Duna-parton meggyil
kolták. Holttestét soha sem sikerült megtalálni. Így ért véget Richter Ge
deon jobb sorsa érdemes, eredményekben gazdag alkotó élete. 

A vállalat alapítójának elveszítése volt a Richter Rt. legfájdalmasabb 
háborús kára, de szelleme tovább élt és az utódok igyekeztek folyamato
san ápolni azt. Az ő szellemének meghatározó szerepe volt abban, hogy 
sikerült leküzdeni azokat a fejlesztést gátló nehézségeket, amelyekkel a 
vállalat a háborút követő évtizedekben szembesült. Az Ő alkotó életének 
érdeme tükröződik abban is, hogy a Richter Gedeon Rt. a hazai gyógy
szeripar legnagyobb és egyedüli független, magyar irányítás mellett mű
ködő gyógyszergyáraként ünnepelhette meg fennállásának 100 éves jubi
leumát 2001-ben. 

Pillich Lajos 

, , 
VARGHA LASZLO 

Ha egy mondattal kellene jellemeznem Vargha Lász
lót (1. ábra), azt mondanám, hogy egy végtelenül 
szerény és tisztességes ember volt, aki egész életét 
a tudománynak és a kutatásnak szentelte, az Inté
zet adminisztratív vezetésének terheit pedig rábíz
ta mindenkori helyetteseire. Ennek ellenére, vagy 
talán éppen emiatt a Gyógyszerkutató Intézet az ő 
vezetése alatt tett szert nemzetközi rangra, és itthon 
egyértelműen a gyógyszerkutatás elismert fellegvá
ra lett. Szerénysége, a közszerepléstől való tartózko
dása és a hangos botrányoktól mentes élete aligha
nem hozzájárult ahhoz, hogy a hazai szakmai köz
vélemény hamar elfeledkezett róla és ma már elég 
kevesen élnek kortársai közül, akik személyesen is 
ismerték és értékelni tudták egyéniségét. 

A Vargha család története visszakövethető az 1600-as évekig, amikor 
egy bizonyos Vargha András, mint az ónodi vár kapitánya kitüntette magát 
a törökök elleni küzdelemben és ezért II. Ferdinándtól nemesi címet ka
pott. Függetlenül attól, hogy Vargha Lászlótól idegen volt minden feltű
nési viszketegség, a család nemesi származására mindig büszke volt és a 
háború előtt írt német nyelvű cikkeiben mindig használta is a nemesség
re u,taló von jelzőt, azaz neve László von Vtirgha-ként jelent meg. 

Edesapja, Vargha Kálmán református lelkész a Balaton keleti partja kö
zelében, Berhidán volt lelkipásztor. Ott született első gyermekeként 1903. 
január 25-én Vargha László, majd ezt követően négy testvére, Ilona, Jolán, 
Béla és Kálmán. Igaz, közben a család átköltözött Kálózra, ahol az édesanya 
1912-ben váratlanul meghalt. Mivel édesapja nem nősült meg újra, László 
nevelését egyik gyermektelen nagynénje vállalta magára, aki Pápán lakott. 
Ennek köszönhetően László a híres Pápai Református Gimnáziumban vé-

A „Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Szimpózium 2002"-n (Visegrád, 2002. 
szeptember 30.) elhangzott előadás alapján. 
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2. ábra: A Vargha család (László a jobb oldalon ül) 

gezte középiskolai ta
nulmányait, ahol 1920-
ban kitűnő eredmény
nyel érettségizett. Bár a 
9 éves gyerek számára 
az édesanya elvesztése 
nyilván nagy megráz
kódtatás volt, a szülői 
ház elhagyása sokkal 
kevésbé volt az, mivel 
így a kis László a szü
lői ház rideg, puritán 
légköréből egy sokkal 

szabadabb környezetbe került, ahol a jóságos nagynéni szeretete bőven 
kárpótolta az elszenvedett veszteségekért (2. ábra). A jóságos nagynéni 
még a kis László korai vegyészi kísérleteit is tolerálta egészen addig, amíg 
- a fáma szerint - egy félresikerült kísérlet következtében komoly károk 
nem keletkeztek a sufni berendezésében. Mivel ez a kis baleset csak né
mi anyagi kárral járt, nem vette el László kedvét a kémiától, így az érettsé
gi után a budapesti műegyetemre jelentkezett, ahová azonban helyhiány 
miatt nem vették fel. Így végül beiratkozott Pesten a Pázmány Péter Tudo
mányegyetem Bölcsészettudományi Karára, ahol mint ún. szabad böl
csészhallgató, főleg olyan természettudományi tárgyakat hallgatott, ame
lyek közel álltak érdeklődési köréhez. Ekkor ezen az egyetemen még nem 
volt Szerves Kémiai Tanszék, de Pacsu Jenő a Kémiai Tanszék keretén belül 
főleg szerves kémiával foglalkozott, és Vargha László csakhamar az ő ta
nítványa lett. Pacsu később Amerikába emigrált, ahol a Princeton-i Egye
temen lett professzor, és ott szénhidrátkémiával foglalkozott. Az ő nevé
hez fűződik az a felismerés, hogy cukor merkaptálok alkoholos közegben 

A Zemplén tanszék 
munkatársai: 
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Bruckner Gyozo unokatestver Bruckner Zoltán 
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3. ábra: A Zemplén tanszéken kialakult szak1nai és rokoni kapcso
latok 

higanysók jelenlétében 
furanozidokká alakít
hatók. Vargha, Pacsu 
mellett készítette el 
doktori értekezését, 
amely egyes polifeno
loknál tapasztalt acil
vándorlási reakciókkal 
foglalkozott és az elért 
eredmények alapján 
1926-ban doktorrá avat
ták. Ezután Pacsu aján
latára Zemplén Géza 
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4. ábra: Az első szénhidrátkémiai munkák (Berlin, 1928-1929) 

vette magához a frissen végzett doktort, mint ún. magánasszisztenst. Ér
demes megemlíteni, hogy a híres Zemplén tanszéken olyan kollégákkal is
merkedett meg Vargha László, akik később mind szakmai, mind privát 
életét erősen befolyásolták. Itt találkozott többek között Bruckner Zoltánnal 
(aki később a Gumiipari Kutatóintézet igazgatója lett). Bruckner Zoltán 
kollégája és jóbarátja volt Csürös Zoltán, akit előbbi egyszer meghívott szü
leihez Késmárkra. Ott Csűrös megismerkedett Bruckner testvérével Valéri
ával, akit később feleségül is vett. Másrészt Bruckner Zoltán unokatestvé
re Bruckner Győző volt, aki ugyancsak a Műegyetemen végzett, de 1926-
ban a szegedi egyetemre került. Ott megismerte, majd feleségül vette a 
szintén vegyészként végzett Hatz Ellát. Amikor Vargha László később 
ugyancsak Szegedre került, Bruckner révén megismerkedett Ella hugával, 
Máriával, akit aztán feleségül is vett. Így tehát látjuk, hogy a háború utáni 
magyar szerves kémia három meghatározó egyénisége, Bruckner, Csűrös 
és Vargha nemcsak akadémikusok, hanem szegről-végről rokonok is vol
tak. A különbség a szokásos uram-bátyám rendszertől csak az volt, hogy 
ez a három ember nem azért lett kémikus, mert rokonok voltak, hanem 
azért lettek rokonok, mert kémikusok voltak. Ezeken túlmenően azonban 
a Zemplén tanszéken eltöltött idő alatt Vargha egy életre szóló barátságot 
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kötött az akkor ott dolgozó kollégák küzül Müller Sándorral, Gerecs Ár
páddal és Földi Zoltánnal, akik később ugyancsak akadémikusok lettek (3. 
ábra). 

Zemplén a fiatal és tehetséges Varghát hozzásegítette egy állami ösz
töndíjhoz, melynek segítségével 2 évet töltött el Berlinben Ohle laboratóri
umában, aki Emil Fischer utódaként szénhidrátkémiával foglalkozott. Így 
került Vargha kapcsolatba a szénhidrátkémiával és ez egy életre szóló sze
relem maradt. Az ott elvégzett kutatások közül csak egy eredményt sze
retnék részletesebben bemutatni, amelynek bizonyos fokig tudománytör
téneti érdekessége is van (4. ábra). Vargha az ismert szerkezetű 1,2-
monoaceton-glükózt kezelte a Freudenberg által a szénhidrátkémiába né
hány évvel korábban bevezetett tozilkloriddal és megállapította, hogy a 
reakciókörülmények változtatásával egy mono- ill. ditozil észtert sikerült 
előállítania. Akkoriban a vegyületek szerkezetét (a tozilcsoportok helyét) 
kizárólag kémiai reakcióik segítségével lehetett bizonyítani, ezért mindkét 
vegyületet „Zemplén szerint" metanolban, Na-metiláttal kezelte. Még
hozzá természetesen több, mint egy ekvivalens Na-metiláttal, amikor to
luolszulfonsav kihasadásával mindkét észterből egy-egy anhidro szárma
zék keletkezett. A két vegyület eltérő szerkezetét azzal bizonyította, hogy 
a monoészterből keletkező, szabad hidroxilt tartalmazó epoxidot újra 
tozilezte és így két azonos összetételű, de eltérő szerkezetű anyaghoz ju
tott. Egyébként az epoxi vegyület erélyes lúgos hidrolízisekor két izomer 
monoaceton származékot izolált, amelyek közül az egyik azonos volt a ki
indulási glükóz származékkal, míg a másikat L-idóz szerkezetűnek vélte. 
Ez a feltételezés ugyan később tévesnek bizonyult, de Vargha végül kidol
gozott egy módszert, amelyikkel a monoaceton glükózból kiindulva való
ban el lehetett jutni a megfelelő L-idóz származékhoz. Az eredeti munka 
tudománytörténeti érdekessége azonban az volt, hogy akkoriban még 
nem tisztázták a „Zemplén-féle dezacilezés" lényegét, azaz hogy egy ka
talitikus mennyiségű Na-metilát hatására végbemenő átészterezésről van 
szó (ezt Zemplén csak sokkal később, Gerecs társszerzőségével bizonyítot
ta), hanem minden metanolban, Na-metilát hatására végbemenő reakciót 
„Zemplén reakciónak" neveztek. Teljesen nyilvánvaló, hogy a jelen reak
cióban a Na-metilát kizárólag a savmegkötő szerepét töltötte be, tehát 
alapjában véve tévesen kapta a „Zemplén'' elnevezést. 

A kétéves magyar ösztöndíj lejárta után Schönberg professzor, a Berlini Mű
egyetem Szerves Kémiai Intézetének vezetője ajánlott fel Vargha Lászlónak 
egy magánasszisztensi állást, amely további kétéves németországi tartóz
kodást tett lehetővé. A Berlinben eltöltött négy év alatt Vargha tökéletesen 
megtanult németül, amit a későbbi tudományos közlemények megírásá
nál sikeresen kamatoztatott. A megfeszített munka és az idegen környezet 
azonban megviselte egészségét, így a sok értékes tudományos eredmény 
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5. cíbra: A Tihanyi Biológiai Intézetben végzett munka (1932-1933) 

mellett gyomorfekéllyel tért haza, amely ilZ elkövetkező években sok kel
lemetlenséget okozott neki egészen 1948-ig, amikor egy sikeres gyomor
műtét véget vetett addigi panaszainak. Hazatérése után szembe találta 
magát az akkori dekonjunktúra okozta állástalanság problémájával, és en
nek következtében éveken át csak szerény ösztöndíjak segítségével tudta 
i_nagát fenntartani, ami egyben gyakori munkahely változtatással is járt. 
!gy először Szegeden Szent-Györgyi Albert mellett dolgozott, ahol bekap
csolódott a C-vitamin kutatásába. Abban az időben ugyanis változatlanul 
heves vita tárgya volt, hogy az aszkorbinsav maga a C-vitamin, vagy a bio
lógiai hatásért csak annak egy esetleges szennyeződése a felelős. Ennek a 
problémának a tisztázására Vargha elkészítette az aszkorbinsav kristályos 
izopropilidén származékát, majd azt átkristályosítva, hidrolízis után visz
szanyerte a kiindulási vegyületet, amely változatlanul mutatta a biológiai 
aktivitást. Ezzel tehát ki lehetett zárni az esetleges szennyező jelenlétét. 
Az akkor még ismeretlen szerkezetű aszkorbinsav szerkezetének felderí
téséhez azzal is hozzájárult, hogy elkészítette annak tritil származékát, bi
zonyítva ezzel egy primer hidroxilcsoport jelenlétét. Egyébként Szegeddel 
kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy itt barátkozott össze többek kö
zött Bruckner Győzővel, aki révén, mint már említettem, megismerte ké
sőbbi feleségét, Hatz Máriát. 

A következő ösztöndíj a Tihanyi Biológiai Intézetbe szólt, ahol a vi
szonylag szerény lehetőségekhez képest igen figyelemreméltó eredmé
nyeket ért el a szénhidrátkémia területén (5. ábra). Az ugyan már ismert 
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volt, hogy a glükóz aceton és kénsav hatására egy 1,2-monoaceton szár
mazékon keresztül 1,2:5,6-diaceton származékká alakul, de az előbbi ve
gyületet csak úgy lehet viszonylag elfogadható termeléssel előállítani, ha 
a végterméket utólag parciálisan hidrolizálják. Vargha ötlete volt, hogy a 
glükóz esetében oldatban fennálló piranóz-furanóz egyensúlyt megpró
bálja bórsav jelenlétében „befagyasztani'; és így eljutni a kívánt monoace
ton származékhoz. Ez teljes sikerrel járt, hiszen a közbenső termékként 
keletkező cilikous bórsavészter metanollal könnyen elbontható a kívánt 
vegyületté. A módszer további előnye, hogy az előbbi bórsavészterben 
csak a primer hidroxilcsoport szabad, így igen jó hozammal elkészíthetők 
belőle a 6-helyzetben szelektíven szubsztituált származékok. A bórsavas 
módszert egyébként pl. a 0-mannitra is ki tudta terjeszteni, mely kénsav 
jelenlétében az 1,2:5,6-diaceton származékot adja, míg bórsav jelenlétében 
kényelmesen elkészíthető belőle a megfelelő monoizopropilidén szárma
zék. A tihanyi tartózkodás természetesen nemcsak munkát, hanem a ki
kapcsolódás lehetőségét is biztosította, így Vargha ott tanult meg vitorláz
ni, és ezzel kivívta kollégái elismerését. Később ennek volt köszönhető a 
„Kapitány" ragadványnév, amit barátai és rokonai időnként kedveskedve 
használtak. 

A következő két évet ismét Szegeden töltötte, ezúttal a Szerves Kémiai 
Intézetben Széki Tibor professzor mellett, ahol folytathatta szén
hidrátkémiai tárgyú kutatásait. Ezek eredményeként 1935-ben egyetemi 
magántanárrá habilitálták. Közben egy új ösztöndíjjal Budapestre került a 
Tudományegyetem Élettani Intézetébe Beznák professzorhoz. Végre 1936-
ban rámosolygott a megérdemelt szerencse, mivel a Richter Gedeon Ve
gyészeti Gyár vezetősége a 33 éves, tehetséges vegyésznek felajánlotta, 
hogy szervezzen meg náluk egy kémiai kutatólaboratóriumot. Ennek a 

feladatnak Vargha olyan si
keresen tett eleget, hogy a 
gyár igazgató tanácsa 2 év 
múlva érdemei elis1nerése
ként igazgatóhelyettesnek 
nevezte ki. A gyárban eltöl
tött négy év alatt Vargha 
megismerte a gyógyszerku
tatás minden csínját-bínját, 
amit későbbi pályafutása 
során, mint a Gyógyszerku
tató Intézet igazgatója sike
resen kamatoztatott. A gyá
ri állás anyagi biztonsága 

6. ábra: Vargha László és felesége Hatz Mária végre lehetővé tette számára 
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a családalapítást is, így 
1937-ben elvette Hatz 
Máriát (6. ábra), akitől 

1943-ban Helga nevű lá
nya, 1948-ban pedig And
rás nevű fia született. 
Helga követte apja nyom
dokait és szerves kémi
kus lett, míg András 
mérnöki pályát válasz
tott. 

Amikor 1940-ben Sze
gedről visszatelepült 
Kolozsvárra a Ferenc Jó- 7. ábra: Vargha László az újonnan berendezett kolozsvári laborban 

zsef Tudományegyetem, 
kinevezték a Szerves Kémiai Intézet igazgatójává, ami ismét lehetővé tette 
számára, hogy az őt jobban érdeklő kémiai problémákkal foglalkozzon. A 
háborút követően azonban a román kormány felmondta az állását, ugyan
akkor felajánlották az újonnan alapított Bolyai Tudományegyetem Szerves 
Kémiai Tanszékét. Ezt természetesen először meg kellett szerveznie, hi
szen csak egy középiskolai célra készült épület állt rendelkezésükre. Ami
kor Vargha László végre sikeresen megoldotta ezt a feladatot (7. ábra), a ro
mán kormány nem hosszabbította meg szerződését és így kénytelen volt 

8. ábra: Vargha László mint bíró az intézeti focimérkőzésen 
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Elözmények 

újra hazatérni Budapestre. Itt az akkor újonnan alapított Gyógyszeripari 
Kutatóintézetbe került mint osztályvezető, majd 1956-ban átvette az Inté
zet irányítását. A kutatás iránti töretlen lelkesedésére jellemző, hogy már 
egy évvel az Intézetbe való belépése után benyújtotta első szabadalmát, 
amelyik a C-vitamin előállításával foglalkozott. Egyébként ugyanebben az 
évben választják meg az MTA levelező tagjává. A Gyógyszeripari Kutató
intézet (melynek nevét 1964-ben Gyógyszerkutató Intézetre változtatták) 

9. ábra: ;\z újonnan felépült Gyógyszerkutató Intézet 
(előtérben az irodaépület) 

igazgatói az alapítás óta igen 
sűrűn váltakoztak, de Vargha 
László személyében végre egy 
erre rátermett szakember került 
az Intézet élére, amit az is bizo
nyít, hogy élete végéig, azaz 15 
évig töltötte be ezt a posztot. 
Amint azt már említettem, Var
gha a tudománynak elkötele
zett kutató volt, de ez nem je
lentette azt, hogy egyben szak
barbár is lett volna. Sőt, a sport 
is nagyon érdekelte, tudott vi
torlázni, kolozsvári tartózkodá-
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10. ábra: A rákellenes hatású szerek kutatása (1955-7 977) 
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11. ábra: A Degranol szintézise (1955) 

sa alatt pedig síelni is megtanult és szenvedélyes túrasíelő lett belőle. Sőt, 
amit az ember első látásra nem nézett ki belőle, rajongott a fociért, és bár 
személyesen sohasem játszott, szenvedélyes szurkoló volt és rendszeresen 
kijárt a mérkőzésekre. Az itt bemutatott képen (S. ábra) éppen egy barát
ságos intézeti focimeccsen tölti be a bírói tisztet és mögötte áll technikusa, 
Báti Iván, akivel minden hétfőn részletesen kitárgyalták a hétvégi sportese
mények eredményeit. Szurkolói minőségére jellemző, hogy a 60-as évek 
közepén egyszer meglátogatta Intézetünket Zinner professzor, a Rostock
i Egyetem tanszékvezetője, egy nemzetközi hírű szénhidrátkémikus. Var
gha professzor úr vasárnapra meg is hívta magukhoz a kollégát ebédre, 
majd ebéd után kicipelte egy Fradi-meccsre. Ehhez még azt kell tudni, 
hogy Zinner professzor gyermekparalízisből kifolyólag sánta volt, bottal 
járt, a foci pedig egyáltalában nem érdekelte, így - saját későbbi bevallása 
szerint - ez volt élete első és egyben utolsó focimeccse, amelyet kénytelen 
volt végignézni. 

Vargha professzor úr igazgatósága idejére esett a Gyógyszerkutató In
tézet új kutatási központjának a felépítése is a Chinoin szomszédságában 
(9. ábra), mivel addig a Rottenbiller utcában, egy erre a célra alkalmatlan 
épületben folyt a kutatómunka. A képen jól látható, hogy az 1964-ben át
adott új kémiaépület parkolóját az akkori időknek megfelelő típusú gép
kocsik töltik meg. 
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72. ábra: A Degranol analógok szintézise 
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Ami az Intézetben folytatott kémiai kutatást illeti, meg kell említenünk 
a rákellenes hatású gyógyszereket, mivel ezen a területen érte el Vargha 
professzor úr legnagyobb sikerét. Ehhez röviden át kell tekintenünk a bi
ológiai alkilezőszerek csoportjába tartozó N-mustár származékok történe
tét (10. ábra). 

Magáról a N-mustárról a háború után vált ismeretessé, hogy toxikus 
hatását a sejtosztódás gátlásán keresztül fejti ki, és feltételezték, hogy 
semleges közegben egy etilénimin származékká alakul, mely erélyes al
kilező szer. A vegyület toxicitásának a csökkentését a nitrogén bázicitásá
nak a csökkentésével kívánták elérni, így aztán előállították annak N-oxid
ját, mely Mitomen néven klinikára is került. Néhány évvel késóob (1950) a 
textiliparban használt trietilénmelaminról is kimutatták, hogy gátolja a 
sejtosztódást, ami alátámasztotta az etilénimin közbenső termék teóriáját. 
A N-mustár reaktivitását végül Angliában a Chester Beatty kutatóintézet
ben Haddow és munkatársainak sikerült azzal lecsökkenteni, hogy aromás 
szubsztituenst kapcsoltak a N-hez, és így elóob a Chlorambucilt, majd a 
Melphalan nevű gyógyszert hozták forgalomba, mely utóbbiban egy ter-
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73. ábra: Citosztatikus hatású a,w-di-O-n1ezil-észtcrck 

mészetes aminosavat, a fenilalanint használtak hordozóként. Ez adta az 
ötletet Vargha Lászlónak, hogy a természetes anyagok közül a cukrokat ill. 
cukoralkoholokat is fel lehetne használni hordozóként, hiszen a sok 
hidroxilcsoport biztosíthatja a vegyületek gyors felszívódását. Eredetileg 
egy bisz-etilénimin származékot kívánt előállítani (11. ábra) és ehhez a 
mam1itból nyerhető diepoxi származékot választotta, amelyre etilénimint 
addicionáltatott. Amikor azonban az izopropilidén védőcsoportot sósav
val eltávolította a molekuláról, az etilénimin gyűrűk is felnyíltak és egy 
kristályos bisz-klóretilamino származék sójához jutott. A szerkezetbizo
nyítás céljából egy ettől független szintézisúton is előállította a vegyületet, 
amely a biológiai vizsgálatok szerint kiváló citosztatikus hatással rendel
kezett. Mivel toxicitása elenyésző volt, Degranol név alatt forgalomba is ke
rült, mint rákellenes gyógyszer, és különösen a lymphoid leukémiák keze
lésénél vált be. Hogy a Degranol, amelyet a Chinoin hozott forgalomba 
nem lett világsiker, az az akkori gazdaságpolitikai rendszer egyik súlyos 
mulasztása volt. Mindenesetre a Degranol biológiai hatásán felbuzdulva 
nagyarányú kutatómunka vette kezdetét, melynek során tisztázták a hatás 
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és szerkezet közötti összefüggéseket, beleértve a királis centrumok szere
pét is. Csak néhány kiragadott példa az elért eredményekből a 12. ábrán. 
A Bróm-degranol ugyanolyan hatásos volt, mint az eredeti klór vegyület, 
míg a megfelelő meziloxi származék biológiai spektruma eltolódott a 
myeloid leukémia irányba. Érdemes megemlíteni, hogy amíg a Degranol 
sorban a szénlánc rövidítése a hatás erőteljes csökkenéséhez vezetett, ad
dig a meziloxi származéknál éppen az eritrit származék volt a leghatáso
sabb, és ezért azt a Richter Gedeon Gyógyszergyár Lycurim névvel forga
lomba is hozta. 

A biológiai alkilezőszerek egy másik csoportját azok a vegyületek ké
pezték, amelyekben az alkilező csoport közvetlenül a cukoralkohol szén
láncához kapcsolódott. Ezek előfutárja az 1,4-dimeziloxi-bután volt (13. 
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15. ábra: A nyugtató hatású Trioxazin 

94 

VARGHA LÁSZLÓ 

ábra), amelyet Angliában 
állítottak elő és Myleran 
néven került forgalom
ba. Az ennek megfelelő 
D-manrút származék egy
időben készült el a Gyógy
szerkutató Intézetben ill. 
a Chester Beattyben. A 
vegyület a klinikai vizs
gálatok során rendkívül 
hatásosnak bizonyult, 
de relatív instabilitása 
miatt végülis a Chinoin 
elállt a gyártásától. Tette 
ezt annál is inkább, mert 
időközben a Degranol 
gyártásának egyik köz
benső termékéről a di-

7 6. ábra: Vargha László a laborban 
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bróm-mannitról is kide
rült, hogy kiváló biológi
ai alkilezőszer, így Mye
lobromol néven piacra is 
került. Feltételezték, 
hogy mindkét vegyület a 
megfelelő terminális di
epoxidon keresztül fejti 
ki nagyon hasonló bioló
giai hatását. Ezt a vegyü
letet azonban csak sok
kal később sikerült előál
lítani, és bár 50-szer aktí
vabb anyagnak bizo
nyult, toxicitása ennél 
nagyobb mértékben emel
kedett, tehát nem biztos, 

17. ábra: Vargha sajátkez(í írása a /abornaplóhan 

hogy ez az aktív metabolit. Időközben a mezi! csoportok számának a nö
velésével egy újabb citosztatikumot tudtak kifejleszteni, amelyiket az Egis 
Gyógyszergyár Zytostop néven hozott forgalomba. Ennél a vegyületnél vi
szont sikerült az aktív metabolitot izolálni, amelyik valóban a megfelelő 
diepoxidnak bizonyult. 

A biológiai alkilezőszereken túlmenően azonban Vargha professzor úr 
többek között a nukleozid antimetabolitokra (14. ábra) is kiterjesztette ku-
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7 8. ábra: Vargha László a Otthon utcai lakás erkélyén szakirodal
mat olvas 

tatásait. Elgondolása az 
volt, hogy egy 2-fluor-2-
dezoxi-nukleozidot kel
lene előállítani, mivel a 
kettes helyzetnek kitün
tetett szerepe van, hiszen 
az oda bevitt elektronszí
vó szubsztituens megza
varhatja a nukleozid bá
zis elektronszerkezetét, 
amely a dupla helix ki
alakulásának egyik kul
csa. Mivel akkoriban 
még nem voltak ismere
tesek olyan fluorozó
szerek, amelyekkel a 
szénhidrátkémiában si
keresen lehetett volna az 
OH csoportokat fluórra 
cserélni, legközelebbi 

analógként a 2-klór-arabinozil-adenint állította elő egy soklépéses szinté
zissel. A vegyület biológiai hatása elmaradt ugyan a várakozástól, de a 
klóratom reduktív eliminációjával új utat nyitott meg a biológiailag fontos 
2-dezoxi-adenozid szintéziséhez. Egyébként, ezt a munkát ismertette Var
gha László az akadémiai székfoglaló előadásában. A klór-vegyületből bá
zissal elő tudta állítani a megfelelő epoxi vegyületet is, de ennek a reakci
ónak a jelentőségére csak halála évében derült fény, mert ezen az úton a 

1926. - Ph.D. 

1935. - Egyetemi magántanár 

1940. - Egyetemi tanár 

1951. - MTA levelező tagja 

1956. - Kossuth-díj 

1957. -GYKI igazgató 

1960. - Munka Érdemérem 

1963. - Munka Érdemrend 

1964. - MTA rendes tagja 

megfelelő 2-klór-arabinozil-citidinből el 
lehetett jutni a megfelelő epoxidon ke
resztül a 2,2' -anhidro-vegyülethez, me
lyet időközben Cyclodtidin név alatt kül
földön forgalomba is hoztak, mint rákelle
nes gyógyszert. 

19. cíbra: Vargha László tudományos fokoza
tai és kitüntetései 

Természetesen Vargha professzor úr 
szakmai érdeklődése nem korlátozódott 
a cukorkémiai kutatásokra illetve a rák
ellenes gyógyszerekre, hiszen az intézet 
profilja ennél sokkal szélesebb volt. Töb
bek között éppen a központi idegrend
szerre ható anyagok kutatása terén érte 
el az egyik legnagyobb anyagi sikert, mi
vel az 1958-ban kifejlesztett trimeto-
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xibenzoil-morfolid (15. ábra) mint nyugtató hatású gyógyszer Ti'ioxazin né
ven forgalomba is került. 

A kísérleti kutatómunka iránti érdeklődése, mondhatom nyugodtan -
olthatatlan szenvedélye - még akkor is megvolt, amikor igazgatóként 
számtalan más problémával kellett szembenéznie. Ha tehette, naponta be
járt a laborba és érdeklődött a legújabb eredmények után. Sőt, olykor-oly
kor ha tehette, még a preparatív munkától sem riadt vissza (16. ábra). 
Hadd említsek egyetlen példát. 1966-ban véletlenül egy új, ismeretlen 
szerkezetű dianhidro-hexitet izoláltunk. Mielőtt befejezhettem volna a ve
gyület szerkezetbizonyítását, Angliába utaztam egy egyéves ösztöndíjjal. 
Vargha professzor urat azonban annyira izgatta a probléma, hogy folytat
ta a kísérleteket, és az eredményeket saját kezűleg jegyezte fel a munka
naplómba (17. ábra). Pedig akkoriban már tüdőtágulása eléggé előrehala
dott állapota miatt komoly légzési nehézségei voltak. Egy vérbeli kutató 
számára azonban - mint amilyen ő is volt - a kutatás izgalma erősebbnek 
bizonyul a betegségnél és segítette leküzdeni a test gyengeségeit. Az is jel
lemző volt rá, hogy a kémia iránti lelkesedése odáig terjedt, hogy saját 
pénzén járatta a Nature-t, amelyet aztán otthon munka után tanulmányo
zott (18. ábra). A lelkes és kitartó munka eredményeit nemcsak a hátraha
gyott gazdag publikációs anyag őrzi, hanem . ha anyagilag talán nem is 
nyert méltó elismerést a tudós teljesítménye - pályafutása során a be!- és 
külföldi kollégák megbecsülésén túl néhány hivatalos kitüntetésben (19. 
ábra) is része volt. 

Végül néhány szó az emberről. Amint azt már a bevezetó'ben említet
tem, Vargha Lászlóra a szerénység, a tisztesség, a tudomány tisztelete és a 
kutatás szeretete volt a jellemző. Nem szenvedett cím- és rangkórságban, 
és mindenkihez egyformán kedves volt. Református neveltetésének kö
szönhetően puritán ember volt és a tudományon kívül tulajdonképpen 
csak a történelem érdekelte, azon belül is főleg a II. világháború. A Né
metországban töltött hosszú évek dacára inkább angol-párti volt és nagy
ra becsülte Churchillt. A napi politika nem érdekelte, de meggyőződését 
sohasem rejtette véka alá. Talán az ún. vastagnyakú kálvinista alkat nyilvá
nult meg néha makacs ragaszkodásában bizonyos elvekhez, amelyek a 
mindenkori hatalom számára nem mindig voltak kívánatosak. Hadd em
lítsek csak egyetlen példát ennek illusztrálására. A kemény Rákosi idők
ben, amikor a párt teljes egészében kiterjesztette hatalmát az akadémiára 
is, az egyik osztályülésen az akkori osztályelnök felolvasta az akadémia 
főtitkárának határozatát, amelynek értelmében a jövőben a külföldi követ
ségek meghívásának az akadémikusok csak akkor tehetnek eleget, ha elő
zőleg engedélyt kértek ehhez az akadémiától, - ami persze egy belügyi el
lenőrzést jelentett. Ezen bejelentést követő néma csendben Vargha pro
fesszor rácsapott öklével az asztalra (ami egyébként nem az ő stílusa volt) 
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és azt mondta: „Hát én ezután sem fogok ilyen engedélyt kérni - Na!" Elkép
zelhető a hatás, amit ez a bejelentés kiváltott. Az egészben csak az volt a 
tragikomikus, hogy Vargha professzort addig soha, egyetlen követség sem 
hívta meg! A protestálásban tehát nem valamilyen konkrét érdek vezette, 
hanem kizárólag a diktatúra újabb megalázó lépése elleni tiltakozás mo
tiválta cselekedetét. Ilyen ember volt Vargha professzor, az én közvetlen fő
nököm és távoli rokonom. 

Kuszmann János 

, 
CLAUDER OTTO 

A felkérés, hogy megemlékezzem dr. Clauder Ottó 
egyetemi tanárról, a Semmelweis Egyetem Szerves 
Vegytani Intézetének alapító igazgatójáról, szá
momra megtisztelő, ezért örömmel fogadtam el. Az 
alkalom szerencsésen épp egybeesik annak ötven
éves évfordulójával, hogy Clauder Ottó közvetlen 
kapcsolatba került a gyógyszerészhallgatók egyete
mi oktatásával, és ez egyúttal a mi személyes meg
ismerkedésünket is jelentette. 

1953 nyara a terror csúcspontja, de egyben egy 
halvány reménysugár felcsillanása is volt. Néhány 
hónappal korábban halt meg a szinte halhatatlan
nak tartott Sztálin, és két héttel korábban mondta el 
emlékezetes miniszterelnöki programbeszédét 
Nagy Imre, amit egy héten belül hátba támadott Rákosi Mátyás. Ebben a 
történeti környezetben került sor Budapesten a Magyar Nemzeti Múze
ummal szemben, egy Múzeum körúti cukrászdában az első „intézeti ér
tekezletré; amelyen évfolyamtársammal, néhai Horváth Klárával (később 
Böjthe Gáborné dr.-ral) együtt vettünk részt, és amelyen először találkoztam 
a Professzor Úrral. A negyvenötéves, ereje teljében levő, jó megjelenésű 
gyógyszergyári főmérnök és egyetemi docens tele volt energiával és ötle
tekkel, amikor felvázolta a leendő Intézet koncepcióját, oktatási és kutatá
si elképzeléseit. Egyikünk sem gondolta, hogy egy nagyon küzdelmes és 
rengeteg energiát felemésztő útnak az elején állunk. A jelen visszaemlé
kezés nem törekszik sem tudományos hűségre és teljességre, sem tárgyi
lagos és átfogó méltatásra, hanem csupán személyes emlékek füzére akar 
lenni a sokoldalú oktatóról és kutatóról. 

A „Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Szimpózium 2003"-on (Eger, 2003. szeptember 
22.) elhangzott előadás alapján. 
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Életének első periódusa 

Clauder Ottó 1907. február 26-án született Witkowitzban, egy morva
országi kisvárosban, ahol édesapja kohómérnök volt. Clauder professzor 
úr mindig büszke volt műszaki értelmiségi származására, akkor is, ami
kor erre nem volt divat büszkének lenni. Nyilvánvalóan a családi hagyo
mányból eredt műszaki érdeklődése és jó rajzkészsége is. A család később 
Salgótarjánba, aztán Ózdra, majd Csepelre költözött, ahol édesapja a Vas
gyár főmérnöke lett. 

Reál középiskolába járt, így nem tanult latint, és ezt egy kicsit mindig 
is sajnálta. Gyógyszerészi tanulmányait a Királyi Magyar Pázmány Péter 
Tudományegyetemen 1925-ben kezdte meg és diplomáját 1929-ben nyerte 
el. Doktori munkáját a legendás Winkler Lajosnak, az analitikai kémia vi
lághírű professzorának irányítása alatt végezte. Disszertációját a tellúr 
kristályos formában történő kvantitatív meghatározásáról 1931-ben védte 
meg. Másfél évi gyógyszertári munka után az Országos Közegészségügyi 
Intézetbe került, ahol Szebellédy László és Schulek Elemér mellett dolgozott. 
Mindhármukra később is hálával és szeretettel emlékezett vissza. 

1937. augusztus 1-jén kezdte el munkáját a Richter Gedeon Gyógyszer
gyárban (későbbi - átmeneti - nevén a Kőbányai Gyógyszerárugyárban), 
ahol 21 évig dolgozott különböző beosztásokban, előbb a tablettázó 
üzem, később a tablettázó és injekciós üzem, majd a növénykémiai és bio
kémiai osztály, végül a tudományos osztály vezetőjeként. 1939-ben lett a 
Mérnökkamara tagja és a Richter gyár főmérnöke. Nevéhez fűződik, töb
bek között, a diuretikus hatású Urofort (1) és Neo-Urofort (2), valamint az 
Ahistan (3) nevű antihisztaminikum kifejlesztése és a TBC ellenes hatású 
Izonicid (4) hazai szabadalmának kidolgozása. A Neo-Urofort a teofillinnél 
10.000-szer erősebb hatású volt, és egy rövid ideig a világ legerősebb 

Urotort 

diuretikum 

H 
1 H,NYNYNY!i 

N~N ~ 
2 Cl 

Neo-Urofort 

egy időben az ismert 

leghatékonyabb diuretikum volt 

Magyarországon törzskönyvezett gyógyszerek, 

amelyek kifejlesztése a nevéhez iüződik 

Ahistan 

eredeti magyar 

ant1h1sztaminikum 

OÓNHNH, 
/1 
" 4 N 

lsonicid 

hazai szabadalmát 

dolgozta k1 

2. ábra: Néhány természetes vegyület vagy hazánkban törzskönyvezett gyógyszer, amelynek kuta
tásában Clauder Ottónak jelentős szerepe volt (folytatás a 7. ábrán). 
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diuretikumának számí
tott. Munkatársai közül 
kiemelkedett Toldy Lajos, 
aki később a Gyógyszer
ipari Kutatóintézet igaz
gatóhelyettese lett. 

A II. világháborút sok 
viszontagság közepette 
családjával Budapesten 
élte át. 1950-ben került 
kapcsolatba Rusznyák Ist
ván egyetemi tanárral, a 
Magyar Tudományos Aka
démia akkori elnökével, a 
későbbi Budapesti Or
vostudományi Egyetem 
!. Belgyógyászati Kliniká
jának igazgatójával, és 
ennek következménye
ként másodállásban és 
egyetemi docensi rang
ban a Klinika laboratóri
umának vezetője lett. 

1951-ben az Eötvös Lo
ránd Tudományegyetem 
Szerves Kémiai Intézeté
ben a „Gyógyhatású szén-
vegyületek kémiája" tárgy- J. ábra 
körben egyetemi magán-
tanárként habilitált, és ettől az időtől kezdve ugyanebben az intézetben és 
ugyanebben a témában speciálkollégiumot tartott vegyészhallgatók ré
szére. 1952-ben addigi tudományos munkássága alapján a Magyar Tudo
mányos Akadémiától a „kémiai tudományok kandidátusa" címet kapta 
meg. 

Amint az eddigiekből látható, Clauder professzor aktív életének első 
részében a gyógyszerészet több területén rövidebb-hosszabb időt ered
ményes tevékenységgel töltött, széleskörű tapasztalatokat szerzett e fel
adatok ellátásában és átfogó perspektívában látta azok tudományos-mű
szaki és gyakorlati problémáit. Mindez hasznos előkészületnek bizonyult 
egyetemi pályafutásához. 1953 nyarától ugyanis életének új szakasza kez
dődött. Megértéséhez szükséges az akkori egyetemi körülmények felvá
zolása. 
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A Szerves Vegytani Intézet megalapítása az Orvosegyetem keretében 

Az egyetemek 1949-ben bekövetkezett átszervezésével, Budapesten a 
gyógyszerészhallgatók szerves kémiai oktatásában különös helyzet ala
kult ki. Oktatásuk korábban a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudomány
egyetemen történt, és azt a Bölcsészeti Kar és az Orvosi Kar e célra alakult 
közös bizottsága irányította. 1949-ben azonban az Orvosi (és Teológiai) 
Kart leválasztották az Egyetemről és az Orvosi Karból megszervezték az 
önálló Budapesti Orvostudományi Egyetemet, amely később a Semmel
weis Orvostudományi Egyetem, majd a Semmelweis Egyetem elnevezést 
kapta. A gyógyszerészhallgatók oktatása Gyógyszerész Szakként ez utób
bihoz került, a természettudományi alaptárgyak (kémiai tárgyak, ásvány
tan, biológia, növénytan) tényleges oktatása azonban az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemnek átnevezett anyaegyetemen maradt és az újonnan 
szervezett Természettudományi Kar feladata lett. A helyzetet bonyolítot
ta, hogy az anyaegyetem Szerves és Gyógyszerészi Kémiai Intézetét, 
amely addig a gyógyszerészhallgatók szerves kémiai oktatását is végezte, 
kettéválasztották, a gyógyszerészi kémia oktatására megszervezték a Bu
dapesti Orvostudományi Egyetemen a Gyógyszerészi Kémiai Intézetet, az 
eredeti intézet másik része pedig Szerves Kémiai Intézet néven működött 
tovább és fő feladata a vegyészhallgatók oktatása lett. Ez utóbbi átszerve
zésre azért volt szükség, mert Széki Tibort, az anyaintézet vezetőjét nyug
díjba küldték, az új vezető, Bruckner Győző egyetemi tanár pedig, aki a sze
gedi egyetemen hasonló munkakört töltött be, a meghívást csak azzal a 
feltétellel fogadta el, hogy megszabadul a gyógyszerészhallgatók oktatá
sától. Az átszervezést vagyomnegosztás és személyi változások kísérték. 
A gyógyszerészhallgatók gyógyszerészi kémiai oktatásához szükséges 
felszerelés átkerült az újonnan szervezett Gyógyszerészi Kémiai Intézet
be, amely a Hőgyes Endre utca 7-ben kezdte meg működését Végh Antal 
egyetemi docens (később egyetemi tanár) vezetésével. A korábban a 
gyógyszerészhallgatók szerves kémiai oktatását szolgáló teljes felszerelés 
az anyaintézetben maradt és ettől kezdve a vegyészhallgatók oktatását 
szolgálta. Mindennek eredményeként megszűnt a gyógyszerészhallgatók 
szerves kémiai gyakorlati oktatása és csupán az előadások megtartására 
(és egy szeminárium felügyeletére) kapott megbízást Pongor Gábor egye
temi docens. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy Pongor Gábor hama
rosan átkerült a Budapesti Műszaki Egyetem Szerves Kémiai Intézetébe, a 
gyógyszerészhallgatók szerves kémiai előadásait azonban továbbra is ő 
tartotta. 

A helyzet tarthatatlanságát a Budapesti Orvostudományi Egyetemnek 
a gyógyszerészképzésben résztvevő oktatói, elsősorban Mozsonyi Sándor, 
a Szak irányítója, egyben a Gyógyszerészeti Intézet igazgatója és Végh An-
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tal világosan látták, és annak megoldását sürgették. Az erőfeszítések ered
ményeként az Egyetem vezetősége úgy döntött, hogy a gyógyszerészhall
gatók gyakorlati oktatását újból meg kell kezdeni, méghozzá, jobb megol
dás híján, az Egyetem Orvosi Vegytani Intézetében, amelynek igazgatója 
akkor Straub E Brunó volt. A vezetés kérdése különösen akuttá vált Pongor 
Gábor sajnálatosan korai, váratlan és tragikus halálával. 

A szerves kémiai előadások megtartására új előadót kellett keresni, 
akinek a feladatává lett a gyakorlati oktatás újbóli megszervezése is. Erre 
kiválóan alkalmasnak látszott Clauder Ottó, aki korábban együtt dolgo
zott Wii;kler Lajos intézetében Végh Antallal, tehát régóta jó barátságban 
voltak. !gy, gondolom, hogy elsősorban Végh Antalnak köszönhető a sze
mélyi kezdeményezés, amelynek eredményeként 1953 nyarán Clauder Ot
tó kapott megbízást (eddigi munkahelyeinek és munkaköreinek változat
lan megtartásával) az új feladatok ellátására. Ennek elősegítésére 1953. jú
lius 15-i dátummal két frissen végzett gyógyszerész, Horváth Klára (ké
sőbb Böjthe Gáborné dr.) és jómagam központi (majd hamarosan egyete
mi) gyakornoki kinevezést kaptunk az Orvosi Vegytani Intézet állományá
ba. E nap tehát a Szerves Vegytani Intézet fogantatása pillanatának tekint
hető. A születés azonban nem kilenc, hanem negyvenhat hónappal ké
sőbb következett be. 

Clauder professzor úr óriási energiával kezdett az oktatás szervezésé
be. A szerves kémiai főkollégium előadásait 1953 szeptemberének máso
dik hetében kezdte és legnagyobbrészt saját maga tartotta. Abban az idő
ben az egyetemi tanárnak még első és fő kötelessége volt a jó előadások 
tartása, és azt csak kivételes esetben háríthatta át egyik munkatársára. 

A szerves kémiai gyakorlati oktatás a semmiből kezdődött. Mint emlí
tettem, az erre a célra rendelkezésre álló, nyilvánvalóan klasszikus felsze
relés teljes egészében a Bruckner Intézetben maradt, és a hallgatók labo
ratóriumi gyakorlatai a Straub E Brunó vezette Orvosi Vegytani Intézetben 
kezdődtek, amely szintén csak néhány évvel korábban jött létre. A gyakor
latokhoz szükséges primitív felszerelést az orvostanhallgatók felszerelé
séből kaptuk kölcsön felhasználásra, a vegyszerszükségletet pedig nagy
részt a Kőbányai Gyógyszerárugyár fedezte nagyvonalúan. Az oktatás 
rendelkezésére álló két oktató az Orvosi Vegytani Intézet állományához 
tartozott, a dologi kiadásokra pedig csak röviddel az első félév vége előtt, 
nyilván a szokásosan jelentkező költségvetési maradékból, utaltak át 5000 
forintot. Az abban az időben sem túl nagy összegre teljes egészében az 
Orvosi Vegytani Intézet tette rá a kezét. Mindezek ellenére a gyakorlati ok
tatás is már az elméleti előadásokkal egy időben, az 1953/54. tanév szep
temberében megkezdődött, az Orvosi Karon szokatlanul minden hallgató 
egyénileg dolgozott, és már az első tanévben egyszerű eszközökkel, jelen
tős számú szerves vegyületet állított elő. 
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Az oktatócsoportnak eleinte hivatalosan sem szervezeti, sem pénz
ügyi kerete nem volt. Kezdetben használt spontán neve: „Gyógyszerészi 
Szerves Kémiai Oktatás az Orvosi Vegytani Intézet keretében'; majd 
„Gyógyszerész Szerves Kémiai Oktatás" volt. Mind személyi állománya, 
mind felszerelése és vegyszerkészlete csak nagyon lassan és rengeteg 
erőfeszítés eredményeként gyarapodott, és ennek megfelelően fokoza
tosan függetlenedett az Orvosi Vegytani Intézettől. Ez utóbbi szem
pontból csak 1957 elején állt be lényeges változás. 1956-ban ugyanis a 
Gyógyszerészi Kémiai Intézet átköltözött a Puskin utcai tömbbe, és a 
csoport megkapta a megüresedett helyet a Hőgyes Tömb „E" épületé
nek második emeleti szintjén. Miután az 1956-os forradalom következ
tében megszűnt a Honvédelmi Tanszék, a Hőgyes Tömb „F" épülete is 
részben megüresedett. Jellemző Clauder professzor energiájára, hogy 
a forradalom utáni kényes helyzetben is volt bátorsága késhegyig me
nő harcot folytatni a Marxizmus-Leninizmus Intézet vezetőjével az 
épület birtoklásáért. Hosszas huzavona és rendkívül egyenlőtlen harc 
után ennek az épületnek a földszintje is a szerves kémiai oktatás birto
kába került. 

Időközben a jogi helyzet tisztázódott, mert Doleschall Frigyes akkori 
egészségügyi miniszter 1957. május 13-ra keltezett leiratában, egy AS 
méretű papírlapon arról értesítette a Budapesti Orvostudományi Egye
tem rektorát, Gegesi Kis Pált, hogy megalapította a Szerves Vegytani In
tézetet azzal a megjegyzéssel, hogy pénzügyi szükségleteiről az Egye
tem költségvetéséből kell gondoskodni. Ez más szóval azt jelentette, 
hogy az új intézet semmiféle kezdő tőkét nem kapott, az 1957. évben a 
minimális költségeket az Egyetemnek a már korábban megállapított 
költségvetéséből kellett kigazdálkodni, és csak a következő évtől kezd
ve lett önálló költségvetési kerete. Az Intézet hivatalos megalapítása 
után került sor az intézetigazgató egyetemi tanári állás kiírására, ame
lyet Clauder Ottó egyetemi docens megpályázott, és az állásra 1957. de
cember 27-i keltezéssel kinevezést kapott. A kinevezéssel egyidejűleg 
állása az I. Belgyógyászati Klinikán megszűnt és 1958. április l-jén a 
Kőbányai Gyógyszerárugyárban betöltött állásától is megvált, bár a 
gyárral fennálló személyi és tudományos kapcsolata mindvégig meg
maradt. 

Az Intézet megalapításakor Clauder professzornak már kiérlelt 
elképzelései voltak az Intézet oktatási és kutatási feladatairól. Az új 
Intézetet annak tekintette, amit a neve is jelez: szerves kémiai inté
zetnek, amelynek fő feladata a II. éves gyógyszerészhallgatók okta
tása a szerves kémia főtárgy és a szerves kémiai laboratóriumi gya
korlatok keretében, és ennek megfelelő tudományos kutatás folyta
tása. 
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Clauder professzor oktatási koncepciója és annak megvalósítása 

A szerves kémia, mint egyetemi főkollégium anyagának tárgyalására 
történelmileg két fő irányzat alakult ki. Az egyik a klasszikus 
alifás-aromás-heterociklusos rendszer, amely alapja volt a Beilsteins 
Handbuch sokkötetes sorozatának is, a másik a szénhidrogéneknek, mint 
alapvegyületeknek és a funkciós csoportokkal rendelkező vegyületeknek, 
mint származékoknak a szétválasztásán alapult, vagyis a funkciós szár
mazékok tárgyalására az összes szénhidrogének együttes tárgyalása után 
került sor. Ezen alapult később a IUPAC szerves kémiai nomenklatúra
rendszere. 

Az első rendszer oktatásához hazánkban az 1950-es évek elején két fris
sen megjelent könyv állt rendelkezésre. Az egyik a Bruckner Győző által írt 
tankönyv- vagy inkább kézikönyvsorozat első kötete volt, amely korszerű 
elméleti szemlélettel és számos példával mutatta be az anyagot, de olyan 
részletességgel, hogy azt még vegyészhallgatóktól sem lehetett teljes egé
szében megkívánni. A könyvnek nagy hátránya volt, hogy csak az aciklu
sos alifás vegyületeket foglalta magába és folytatására a közeli években 
nem is lehetett számítani. Valójában a könyvsorozat csak 1981-ben vált tel
jessé. A másik könyv Zemplén Géza egykötetes munkája, amely a klasszikus 
szerves kémiai szemléleten alapult, ebből a szempontból tehát már megje
lenésekor sem volt korszerűnek tekinthető, de egy eredményekben gazdag, 
világhírű kutató munkájának összefoglalása és mintegy betakarítása volt, 
számos finom megfigyeléssel, helyenként kísérleti részletekkel és egyéni 
megjegyzésekkel. Tu
dománytörténeti szem
pontból is jelentős 

munka volt, de nem 
kezdő egyetemi hall
gatók korszerű okta
tását célozta. 

Szerencsére egy 
harmadik forrásmun
ka is hozzáférhető 

volt, amely viszont a 
második rendszeren 
alapult, és eleinte 
nem tankönyv, ha
nem kétkötetes egye
temi jegyzet formájá
ban jelent meg Fodor 
Gábortól, a Szegedi 4. ábra 
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Egyetem újonnan kinevezett fiatal egyetemi tanárától. A kitűnő munka 
nagyon modern és egységes szemlélettel a teljes szerves kémia területét 
átfogta, olyan nagyvonalú tömörséggel és részletességgel, amit hallgatók
nak nemcsak tanítani, de tőlük megkövetelni is lehetett. Clauder profesz
szor kezdettől szimpatizált a mű tartalmával, szemléletével és tárgyalás
módjával, de mivel ő korábban a klasszikus rendszert tanulta, soha sem 
tudta magát elszánni arra, hogy áttérjen a Fodor-féle rendszerre. Mi, fia
tal oktatók természetesen azonnal rávetettük magunkat erre az ismeret
forrásra, amelyből ő is sokat merített. Clauder professzor úr Fodor Gábor
ral jó barátságban volt, Bruckner Győzőt mélyen tisztelte, hiszen nála ha
bilitált, Zemplén Gézát inkább csak távolról szemlélte. 

Kezdetben az előadás fonala nagyrészt a Pongor Gábor által írt jegyzet 
volt, ezt azonban már az első évben is egyes területeken jelentősen kibő
vítette, elsősorban a gyógyszerek vonatkozásában, de elméleti szempont
ból is. A szerves kémia főkollégium előadásaiban hangsúlyt kapott a kor
szerű elektronelmélet és sztereokémia. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert a 
sztálini időkben a Szovjetunióban lezajlott ideológiai viták sorában ki
emelt szerepet játszott az elektronelméletet („rezonanciaelméletet") mint 
idealista kinövést elitélő tétel is. Ennek hullámai természetesen szintén el
érték Magyarországot, és ha nált1nk hasonló vita nem is talált t1tánzásra, 
az oktatásban bizonyos visszafogottságot eredményezett. A főkollégium
ban természetesen megfelelő helyet kaptak a szűkös időkeretek között is a 
természetes és gyógyszerként alkalmazott vegyületek. A tananyag a 

gyógyszerészkép
zés igényeihez al
kalmazkodott és 
mindig naprakész 
volt. Az előadáso
kat nagyrészt to
vábbra is Clauder 
professzor maga 
tartotta, sőt hosszú 
ideig a vizsgázta
tást is - különösen 
a szigorlatok eseté
ben - magának tar
totta fenn, így az 
egységes szemlélet 
és számonkérés biz
tosítva volt. A hall
gatók az előadáso-

s. ábra kat szerették, jegy-
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zetelték, sőt a professzor személyét is kedvelték közvetlen barátságos stí
lusa miatt. 

A főkollégiumot hamarosan kiegészítette a „Gyógyhatású szénvegyüle
tek kémiája" címú speciálkollégium meghirdetése gyógyszerészhallgatók 
részére is. A speciálkollégium már méretével is kivált a többi speciálkollé
gium közül. Négy félévben, heti két órás kurzus volt, rendkívül korszerú 
anyaggal, számos példával, friss szabadalmi ismertetésekkel és szerke
zet-hatás összefüggések elemzésével. Felölelte a farmakológiai hatású ve
gyületek minden fontosabb csoportját. Sajnálatos, hogy az Intézet szerve
zésével kapcsolatos tevékenysége Clauder professzort olyan mértékig 
megterhelte, hogy az irodalom átfogó követéséről később le kellett mon
dania és szúkítenie kellett a kollégium területét. Utóbb igyekezett azt kö
telezővé tenni gyógyszerészhallgatók részére, de ez nem sikerült. Sajnos, 
ma is hiányzik egy ilyen jellegű kollégium a képzésből. 

A hallgatók gyakorlati oktatása kezdettől fogva szívügye volt a profesz
szornak, hiszen tulajdonképpen ezért jött létre az Intézet. Ennek megol
dása kezdetben nagy nehézségekbe ütközött, de az első oktatási héttől 
kezdve, bár korlátozott mértékben, megvalósult. Eleinte a legelemibb fel
szerelés és vegyszerek biztosítása napi gond volt és a csoport tagjainak 
teljes energiáját igénybe vette. Viszonylag korán, a vajúdás első éveiben 
megjelent egy átfogó szerves kémiai praktikum, méghozzá olyan jellegú, 
amilyen ma újra hiányzik oktatásunkból. A professzornak az volt az el
képzelése, hogy a hallgatóknak általános előiratokat kell adni, hogy azo
kat egyedi esetekre alkalmazzák. Az akkori körülmények között ez csak 
részben volt megvalósítható. Az elgondolás helyességét és életrevalóságát 
azonban bizonyítja, hogy az 1960-as évek közepén ugyanezen koncepció 
megjelent német szerzőktől, részletesen kidolgozott formában az 
„Organikum" címú, ma már 24 kiadást megért és számos nyelvre (köztük 
magyarra is) lefordított (de nálunk népszerúvé nem vált) kitíínő keletné
met szerves kémiai praktikumban. 

A diákok természetesen kezdettől fogva sürgették jegyzet megjelené
sét a főkollégiumhoz, és egy kiegészítés Pongor Gábor jegyzetéhez már az 
első években megjelent. Önálló jegyzet megírására azonban az akkori kö
rülmények között, az intézetszervezés megterhelő szakaszában nem ke
rülhetett sor, ezért csak késó'bb és fokozatosan jelent meg, teljessé pedig 
csak professzori múködésének utolsó évében vált. 

A Gyógyszerésztudományi Karon, Clauder professzor kezdeménye
zésére és aktív támogatásával, a mi Intézetünkben alakult meg először a 
tudományos diákkör, és már az első ízben megrendezett diákköri konfe
rencián elhangzott egy sikeres előadás. E tevékenység azután fokozato
san és eredményesen tovább fejlődött, és mindig fontos feladatnak szá
mított. 
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Clauder professzor tudományos koncepciója és megvalósítása 

Az új Intézet tudományos profilja szintén a Gyógyszerésztudományi 
Kar feladataihoz alkalmazkodott. Nem akart gyógyszerkémiai jellegű in
tézet lenni, hiszen a Karon már létezett a Gyógyszerészi Kémiai Intézet, 
bár annak profilja inkább analitikai jellegű volt. Szerves kémiai jellegével 
viszont szorosan csatlakozni akart a Kar kívánatos tudományos arculatá
hoz. Ehhez pedig a szerves kémia két határos területe látszott legalkalma
sabbnak: a gyógyhatású, főként heterociklusos vegyületek és az ugyan
csak főként heterociklusos szerkezetű természetes vegyületek kémiája. 
Clauder professzor tudományos előéletében mindkét területen dolgozott, 
és nyitott volt a legűjabb irányzatok felé is. 

Az 1950-es évek második felétől kezdődött az a fellendülés, amelyet 
később a gyógyszerkutatás (egyik) aranykorának tekintettek. Az antibioti
kumok mellett ugyanis nagyszámban jelentek meg olyan új gyógyszerek, 
amelyek miatt a gyógyszerkincs jelentős része hamarosan kicserélődött. 
Különösen fontos eredmények születtek a magas vérnyomás kezelésében, 
a vegetatív idegrendszer gyógyszertanában és a pszichofarmakológiában. 
A fenotiazin-gyúrűrendszert tartalmazó szerves vegyületek, így az 
Ahistan is, kezdetben mint antihisztaminikumok jelentek meg, hamaro
san azonban piacra került a Largactyl (klórpromazin), mint az első hatá
sos pszichofarmakon. Az Intézet első témái között szerepelt ezért a feno
tiazin további, nitrogénen acilezett származékainak kutatása. Folytatódott 
a diuretikus hatású újabb triazinszármazékok előállítása a szerkezet-ha
tás összefüggések felderítése céljából. E területen azonban hamarosan 

megjelentek a keve
sebb mellékhatással 
rendelkező szulfona
mid-származékok. Ki
csit később viszont a 
triazinok témájának 
érdekes utóélete lett. 
Kiderült ugyanis, hogy 
egyes aszimmetrikus 
triazinszármazékok
nak, különösen pedig 
ezek kevéssé vízoldé
kony pamoinsavas sói
nak, jelentős késlelte
tett hatású antimalári
ás aktivitása van. A 

6. ábra Kőbányai Gyógyszer-
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árugyár felkérésére az Intézet részt vett ilyen hatású gyógyszer félüzemi 
technológiájának kidolgozásában. A vegetatív idegrendszer gyógyszerei 
területén a különböző kurare-hatású biszkvaterner ammónium vegyüle
tek kutatása itthon és külföldön ugyancsak lendülettel folyt. Ebbe kapcso
lódott be az Intézet olyan biszkvaterner vegyületek előállításával, ame
lyekben a két kvaterner fej közötti szénláncba oxigén atomok is beépültek. 

E gyógyszerkutatási indíttatású témáknak azonban kezdettől fogva volt 
egy nehézsége, mégpedig a farmakológiai vizsgálatok kivitelezése. Az Inté
zet ilyen vizsgálatokra nem volt berendezve, és nem látszott racionálisnak 
ezt megcélozni. Ezért e vizsgálatok elvégzése szükségszerűen csak külső in
tézményekben történhetett. A vizsgálati kapacitás azonban szűkös volt, hi
szen a legtöbb farmakológiai kutatóhelynek megvolt a kémikus parh1ere. Így 
az Intézet többnyire szívességekre volt utalva, az eredményekre hosszabb 
ideig kellett várni, elvégzésük kívánnivalókat hagyott hátra stb. Ebben a ki
szolgáltatott helyzetben Clauder professzor önálló irányt keresett, és ezt ta
lálta meg a természetes vegyületek, elsősorban az alkaloidok területén. 

Az 1950-es évek a szintetikus eredetű gyógyszerek mellett a gyógyha
tású természetes vegyületek, elsősorban az indolalkaloidok kutatásában 
új lendületet hoztak. Az indolvázas rezerpin volt e területen az első feltű
nő hatású vegyület, amelyet kezdetben a magas vérnyomás kezelésében 
alkalmaztak, hamarosan kiderült azonban, hogy jelentős pszichofar
makológiai, ma úgy mondjuk, neuroleptikus hatással rendelkezik. Ez a 
tény óriási lökést adott az indolvázas vegyületek kutatásának. Szinte he
tente fedeztek fel újabb és újabb, érdekes szerkezetű indolalkaloidokat, 
amelyek szerkezetfelderítését nagymértékben megkönnyítették az éppen 
akkor kezdődő műszeres szerkezetvizsgáló eljárások: előbb az infravörös 
spektroszkópia, majd - éppen e vegyületek vizsgálatában - a tömegspek
troszkópia fejlődött ki, később, az 1960 évek közepétől pedig a mágneses 
magrezonancia spektroszkópia lépett be egyre fejlettebb technikáival. Az 
indolvázas vegyületek kutatásába természetesen a hazai kutatóhelyek is 
bekapcsolódtak. A Budapesti Műszaki Egyetemen Zemplén Géza 1956-
ban bekövetkezett halála után is részben folytatódott a szénhidrát- és 
glikozidkutatás, mellette azonban fokozatosan kiépült az alkaloidkémiai 
munkacsoport Szántay Csaba vezetésével. E csoport kezdetben izokinolin
vázas alkaloidok kémiájával, elsősorban szintézisével foglalkozott, mun
kájában azonban egyre nagyobb teret kaptak az indolalkaloidok. Közben 
a Kőbányai Gyógyszerárugyár indolvázas alkaloidok vizsgálatához nyers
anyagbázist keresett, amelyet a Szász Kálmán vezetésével dolgozó munka
csoport a Vinca minor-ban (télizöld meténg) talált meg. Főalkaloidja, a 
vinkamin (5) ígéretes vérnyomáscsökkentőnek tűnt, szerkezete azonban 
még ismeretlen volt. Ebbe a kutatásba bekapcsolódott Clauder professzor 
úr. A vinkamin szerkezetét ugyan szlovák kutatók határozták meg, de 
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(-)-vinkarmn 

szerkezetigazolásában résztvett 

sztrichnin 
meghatározta rutekarpin 

kémiáját vizsgálta több bioaktív származékukat állítottaelö 

9 
(-)-angusztimicin 

0 

a farrnakofór csoportját 

10 
szekologanin 

7. ábra: Néhány természetes vegyiilet vagy hazánkban törzskönyvezett gyógyszer, amelynek kuta
tásában C/auder Ottónak jelentős szerepe volt (a 2. ábra folytat<isa). 
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Clauder professzor úr a vinkaminnak az akkor már ismert szerkezetű 
vinkamonná (6) történő Hofmann-lebontásával, a szerkezet megerősítésé
hez jelentősen hozzájárult. A Kőbányai Gyógyszerárugyárral folytatott 
együttműködésben számos más vinkamin ( eburnánvázas indolalkaloid) 
származékot is sikerült előállítani. Az Intézet egy rövid ideig részt vett a 
vinkamin bioszintézisével kapcsolatos vizsgálatokban is. 

Az alkaloidkutatások felé történő fordulat azonban már az 1950-es 
évek vége felé elkezdődött. Ekkor terelődött Clauder professzor figyelme 
a gyógyszerhatás és a kémiai finomszerkezet összefüggései felé. Finom
szerkezeten, természetesen, ekkor már a lehetőleg pontos térszerkezetet 
kellett érteni. Ezeknek az összefüggéseknek a vizsgálatához az alkaloidok 
számos példát adtak. Ilyen volt az egyik legtipikusabb és leghírhedtebb 
indolalkaloid, a sztrichnin (7) is. Rendkívül kompakt, többszörösen annel
lált, tehát pontosan meghatározott térszerkezete és ugyancsak pregnáns 
biológiai hatása szinte kínálta magát az ilyen elemzéshez. Az Intézetben 
végzett, viszonylag egyszerű átalakításokkal és lebontásokkal nyert szár
mazékok alapján kiderült, hogy a biológiai hatásért a molekula egy kis 
részlete, a laktámgyűrű felelős. Említésre méltók az ugyancsak indolvázas 
azajohimbán-származék rutekarpin (8) szintézisével és kémiai tulajdon
ságaival kapcsolatos munkák is. 

Az alkaloidkutatások eredményeként az Intézetben több új indolalka-
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loid (pl. 9) izolálására, szerkezetigazolására és átalakításaira került sor. 
Ezek azután később kiteljesedtek az Intézetnek a szekologaninnal (10) 
kapcsolatos és az indolalkaloidokkal is szorosan összefüggő kutatásában. 

Az alkaloidkémiában szerzett tapasztalatok hasznosak voltak a gyógy
szerhatás és a háromdimenziós molekulaszerkezet vizsgálatában. Erről 
tanúskodott Clauder professzornak a „Farmakológiai adatok kémiai szemlé
lete" c. közlemény-, illetve előadássorozata. Ebben különösen azt a tényt 
hangsúlyozta, hogy fontos lenne ismerni a biológiailag aktív molekulák
nak azt a konformációját, amelyben hatásukat kifejtik, vagyis a „fizioló
giai konformációt''. Abban az időben természetesen erről információ még 
alig volt ismeretes, ezért rokonhatású, többé-kevésbé merev vegyületek 
térszerkezetének összehasonlítása révén igyekezett ismereteket szerezni. 
Ezt segíthette elő a mágneses magrezonancia-spektroszkópia, és ezért for
dított annyi energiát egy ilyen műszer beszerzésére. 

Az Intézet infrastruktúrájának kiépítése 

Az Intézet infrastruktúrájának a megalapozása rengeteg energiát 
emésztett föl. Az épülettömbnek az Intézet birtokába került részei nem 
szerves kémiai laboratórium céljára készültek és rendeztettek be. A Hőgyes 

8. ábra 
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Tömb „F" épületének földszinti helyiségei korábban iskolai osztálytermek 
voltak, az „ E" épület II. emeleti részei pedig a Gyógyszerészeti Intézet tevé
kenységének megfelelő, beépített bútorzattal voltak ellátva. Ez utóbbi rész
leg ugyan bizonyos mértékben alkalmas volt preparatív kémiai munka vég
zésére, de ideálisnak nem volt mondható. Lényeges változtatásra azonban 
azóta sem kerülhetett sor. A hallgatói és oktatói laboratóriumok felszerelé
sét szinte darabokban, vagy legalább is kis tételekben kellett összeszedni, 
sok esetben Clauder professzor úr kiterjedt ismeretsége révén. Szerencsére 
a preparatív laboratóriumi technika nem ment forradalmi változásokon ke
resztül. Az „F" épület földszinti részlegében a berendezés az 1960-as évek 
első felében készült, a kornak megfelelő technikával és színvonalon. 

A professzori (intézetigazgatói) szoba berendezése az új gazdára 
várt. A neokoloniális stílusú berendezés első és legfontosabb darabjait 
Clauder professzor különös szerencsével és nagyon jutányos áron 
megszerezte, az Intézet férfi munkatársai pedig összehordták. Utóbb 
néhány darabbal kiegészítve ma is irigyelik azok, akik ezt a stílust sze
retik. 

Külön említést érdemel a könyvtár, ami mindig szívügye volt a pro
fesszornak. Az Intézetnek szinte még semmije sem volt, de 1958-ben már 
8-10 vezető külföldi folyóirat járt, köztük az Angewandte Chemie és a four
nal of the American Chemical Society, valamint a Chemical Abstracts és a 
Chemisches Zentralblatt! Ez ma szinte hihetetlennek tűnik, amikor az Inté
zetbe egyetlen külföldi folyóirat sem jár, és csak legújabban vált hozzáfér
hetővé a Chemical Abstracts online adatbázis. Mint fiatal Intézetnek, ter
mészetesen nagy hátránya volt, hogy visszamenőleges évfolyamokkal 
nem rendelkezett, bár a Chemical Abstracts esetében sikerült néhány koráb
bi évfolyamot antikvár példányként megvásárolni. Annak idején a 
Chemisches Zentralblatt (már régen megszűnt) még olyan részletességgel 
referálta a cikkeket, hogy egy gyakorlott kémikus reprodukálni tudta a ve
gyületek preparatív előállítását. A szakkönyvek esetében is szerencsés 
helyzet alakult ki, mivel éppen abban az időben fejlődött ki az optikai rep
rint technika. A kommunista világ két nagyhatalma, a Szovjetunió és Kí
na egymással versenyezve, de teljesen illegálisan, ebben a formában, 
rendkívül ócska papíron és kötésben, de igen olcsón, kitűnő német és fő
ként angol nyelvű és kiadású könyveket hoztak ki. Így jutottunk hozzá 
például a Beilsteins Handbuch der organischen Chemie Hauptwerk, Erstes und 
Zweites Ergiinzungswerk sorozatához. Mivel a Drittes Ergiinzungswerk még 
csak abban az idó'ben indult, gyakorlatilag a teljes Beilstein állományt si
került megvenni szinte fillérekért. Aztán először az oroszoknak, majd az 
ENSZ-be történő felvételük után a kínaiaknak is be kellett szüntetniük ezt 
a nemzetközi jog szerint törvénytelen tevékenységet, és akkor a helyzet 
megváltozott. Clauder professzor úrnak azonban nagyon hosszú ideig 
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(tulajdonképpen még halála után is, a 1980-as évek közepéig) sikerült a 
Kar és az Egyetem vezetőivel hallgatólagosan elismertetnie az Intézet ki
váltásos helyzetét a folyóirat-beszerzés területén, így Intézetünknek volt 
az Egyetemen az egyik legmagasabb devizás könyv- és folyóirat-beszerzé
si kerete. 

Sajnos, nem ez volt a helyzet az Intézet technikai felszereltségével és 
vegyszerkészletével. Ez utóbbi szintén a semmiből indult, és akkor, ami
kor a külföldi vegyszerbeszerzés nagyon nehéz és hosszadalmas volt, az 
induló Intézet munkáját igen hátrányosan befolyásolta. Kis túlzással azt 
mondhatjuk, hogy abban az időben nem a témához kerestünk vegy
szert, hanem a vegyszerhez témát. Clauder professzor úr személyes kap
csolatai révén az első években, különösen a nagyobb mennyiségben 
szükséges hallgatói vegyszerek tekintetében nagy segítséget kaptunk, 
többnyire ingyen, a Kőbányai Gyógyszerárugyártól és a Vegyszerkészle
tező Vállalat elfekvő raktárából. Mindehhez szükség volt a professzor 
optimizmusára, energiájára és kitartására, de persze a munkatársak ön
feláldozására is. 

A műszerezettség szintén nulláról indult, és különösen hátrányos 
helyzetben voltunk, mivel akkor kezdődött világszerte a szerves vegyüle
tek műszeres szerkezetvizsgálatának korszaka. Az ország szinte teljes el
zártsága és a szigorúan kötött devizagazdálkodás az egész országot érin
tette, de a mi fiatal Intézetünket különösen is sújtotta. Így az első ultraibo
lya-látható spektrofotométer beszerzésére csak az 1960-as évek közepén, 
az első infravörös spektrofotométer megvásárlására pedig csak 1969-ben 
került sor. Clauder professzor igen fontosnak tartotta a helyzet javítását, 
ugyanakkor önállóságra törekedett, tehát nem preferálta közös müszerek 
vásárlását, hiszen a mindennap használt műszerek esetében az önállóság 
és önálló működtetés elengedhetetlen volt. Az első nagyműszer, egy mág
neses magrezonancia spektroszkóp beszerzésénél már kompromisszu
mot kellett kötnie, de ez szerencsés volt. 1972-ben, hosszas utánjárás, tár
gyalások és előkészület után sikerült egy, kiállításból visszamaradt, csak 
protonrezonancia mérésére alkalmas, tehát már akkor is kissé elavult, 100 
MHz-en működő készüléket beszerezni, ami azonban külső kooperáció 
kiegészítésével, húsz évig jól szolgálta az Intézet munkáját. Clauder pro
fesszor erőfeszítéseit különösen akkor tudjuk méltányolni, ha figyelembe 
vesszük, hogy erre a beszerzésre aktív periódusának utolsó részében ke
rült sor, amikor ő már tudta, hogy a műszer nem annyira személyes am
bícióit, hanem az Intézet jövőjét fogja szolgálni. 

Érdekes módon, az Intézet személyi állományának fejlesztése gyor
sabban, bár szintén nem kevés erőfeszítést követelve történt. A kezdeti 
két diplomás munkatárs mellé hamarosan újabb, rendszerint frissen 
végzett és nagyrészt, de nem kizárólag gyógyszerész diplomával rendel-
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kező munkatársak kerültek, és az 1960-as évek elejére számuk hatra 
emelkedett, majd az évtized végére beállt a ma is standard 10-12 főre. 
Ezzel párhuzamosan emelkedett az adminisztrációs és technikai sze
mélyzet létszáma is. E fokozatos fejlődés eredményeként az Intézet 
munkatársi gárdája nagyon fiatal volt, köztük jelentősebb hierarchia so
hasem alakult ki, s a feladatköröket is inkább a szükség határozta meg. 
A létszám emelkedésével a feladatok és felelősségek egyre inkább meg
osztódtak, a rangfokozatok száma is emelkedett, de válaszfalak sem 
egymás közé, sem az intézetigazgató és a munkatársak közé nem emel
kedtek. A professzor tekintélyét természetesen mindenki elismerte, és 
feladatát igyekezett jól ellátni. 

Clauder professzor egyéb tevékenysége 

Clauder professzor természetesen kezdettől fogva részt vett a Gyógy
szerésztudományi Kar életében és munkájában. Az Intézet a Kar egyetlen 
alaptárgyat oktató intézete volt, hiszen a többi (kémiai és biológiai) alap
tárgyat részben az Egyetem Általános Orvostudományi Kara, részben az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara oktatta. En
nek következtében az Intézet helyzete, ha nem is hivatalosan, de a gyakor
latban speciális volt. Clauder professzor igyekezett bevinni a Kar szemlé
letébe is egyrészt azt a molekuláris kémiai szemléletet, amely akkor már 
kibontakozóban volt világszerte, másrészt azokat a fontos gyógyszeripari 
szempontokat, amelyeket korábbi tevékenységéből jól ismert. Elveit meg
próbálta érvényesíteni akkor is, amikor a kari Tantervi Reformbizottság el
nökeként tevékenykedett. A Kar tagjaival szívélyes, kollegiális kapcsolat
ban igen, de Végh Antalt kivéve, baráti viszonyban nem volt. A Kar hiva-

talos életében veze
tő szerepet soha 
sem kapott. Tekin
télyét és tudását el
ismerték, de külön
leges szempontjait 
ritkán méltányol
ták. Egy kicsit 
mindig kültagnak 
számított, részben 
az Intézetnek fen
tebb említett pro
filja miatt, részben 
talán azért, mert 
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kívülről jött embernek 
tekintették, jóllehet 
gyógyszerész diplo
mával rendelkezett, és 
ezt a hivatást nagyra 
becsülte, a hallgatók 
és külső szervek előtt 
is mindig hangsú
lyozta. A kari szerve
zeti egységekkel közvet
len tudományos együtt
működés nem jött lét
re (ahogy most sincs), 
részben azok eltérő 

profilja, részben más 
irányú kötelezettsé-
gük következtében. 7 o. ,ibra 

Talán e helyzet 
részbeni oldására, 1972-ben a Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnökévé 
választották. Ebben a minőségében képviselte az országot a Nemzetközi 
Gyógyszerész Szövetség kongresszusán. Elnökségének kiemelkedő ese
ménye volt az 1974-ben, tehát már az enyhülés időszakában nagy sikerrel 
megrendezett, VII. Magyar Gyógyszerész Kongresszus, amely valóban az 
első jelentős nemzetközi részvétellel és reprezentációval Magyarországon 
megtartott tudományos gyógyszerészi összejövetel volt. Korábban éveken 
keresztül a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerkutatási Szakosztá
lyának elnöke volt. Ő kezdeményezte a Debrecenben rendszeresen megren
dezett Gyógyszerkutatási Konferenciákat, amelyeken a hazai gyógyszer
kutatás szinte valamennyi akadémiai és ipari kutatóhelye részt vett. Deb
recen egyetemi kampusza és a város atmoszférája igen alkalmas környe
zetet biztosított e tudományos összejöveteleknek. 

Az 1960-as évek elején Clauder professzor úr felkérést kapott a már 
előkészületben levő Természettudományi Lexikon heterociklusos címsza
vainak megírására. A felkérés Erdey-Grúz Tibortól, a Magyar Tudományos 
Akadémia akkori elnökétől érkezett, tehát nagy megtiszteltetésnek számí
tott, és azt Clauder professzor az Intézet érdekében elfogadta. A feladat 
azonban eléggé hálátlannak bizonyult. Már a címlista összeállítása sem 
volt könnyű, bár akkor még az információ-robbanás kezdetén voltunk. A 
címszavak kidolgozása még nehezebb volt. Jóllehet, az Intézet több mun
katársa is részt vett a munkában, az oroszlánrész a professzornak jutott. 
Amint az ilyen sokszerzős kiadványokban elkerülhetetlen, a lexikon meg
lehetősen heterogénre sikerült, de azt a kritikusok is elismerték, hogy ki-
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váló volt a heterociklusos címszavak kidolgozása, különösen pedig az al
kaloidoké, amelybe beledolgozta az e célra kialakított rendszerét is. Az 
egész vállalkozás azonban túl sok energiát vett igénybe. Viszont a munka 
az alkaloidok kémiájába - egy kissé a biogenezisébe és biológiai hatásai
ba is - mélyebb betekintést adott, amit azután az intézeti oktatási és kuta
tási tevékenységben lehetett kamatoztatni. 

Clauder professzor részt vett természetesen a hazai tudományos köz
életben. Amint azt a körülmények lehetővé tették, az Intézet eredményeit 
bemutatta a hazai rendezvényeken, ahol többször tartott plenáris elő
adást. Tevékenyen részt vett a tudományos minősítés munkájában, 
amennyiben többször kérték fel kandidátusi és akadémiai doktori mun
kák opponálására. Mivel a Budapesti Mlíszaki Egyetem Szerves Kémiai 
Intézetében Szántay Csaba vezetésével működő akadémiai munkacsoport 
is indolalkaloidokkal foglalkozott, számos munkatársának disszertációját 
ő bírálta. Ezen bírálatok elkészítésére jelentős energiát és időt fordított, az 
elért eredményeket örömmel méltányolta, a felvetődött problémák eseté
ben kérdései és megjegyzései a lényeget érintették és diszkréten fogalma
zódtak meg. Többször felkérték kényes kérdések elrendezésére is, amit 
nagy tapintattal és általában sikeresen oldott meg. 

Munkássága elismeréséül megkapta a Kiváló Gyógi;szerész kitüntetést 
és a Munka Érdemrend Arany Fokozatát, a Winkler, a Kabay és a Richter em
lékérmeket. Két ízben volt hosszabb tanulmányúton, 1969-ben Egyiptom
ban, 1972-ben pedig Nyugat-Európában. 

Mit tanultunk tőle? 

Tanultuk természetesen mindenekelőtt a szerves kémia elméletét és 
gyakorlatát. Egyetemi oktatói pályájának kezdete egybeesett a szerves és 
gyógyszerkémia nagy fellendülésével. Tehát személyesen is volt mit tanul
nia, de erre buzdította munkatársait is. Tanított és tanult egyetemi tanári 
működésének utolsó napjáig. 

Tanultuk tőle a diákok tiszteletét és megbecsülését. Az oktatásban, a 
tananyag és a laboratóriumi gyakorlatok tematikájának kiválasztásában és 
lebonyolításában igényes volt. Előadásai nem voltak látványosak, mindent 
maga is a táblára írt, hogy ezzel is írásra szoktassa a hallgatókat. Megsze
rettette a szerves kémiát azokkal is, akiknek egyébként más volt az érdek
lődésük. Jóval nagyobb anyagot adott le, mint amit megkövetelt. Az volt a 
véleménye, hogy az érdeklődő hallgatók jelentősen többet kapjanak, mint 
ami feltétlenül szükséges. Ez persze a minimálisra törekvő hallgatóknál 
nehézséget jelentett, mert nem tudták pontosan, mi a szigorúan vett vizs
gaanyag. Rendszeresen bejárt a hallgatói gyakorlatokra és ott barátságo-
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san elbeszélgetett a diákokkal. Nehézségeiket megértette, és ahol tudott, 
segített nekik. A vizsgákon nagyon emberséges volt, kétes esetekben min
dig a jobbik jegyet adta. Azokat a hallgatókat, akiknek vizsgája éppen 
születésnapjukra esett, külön köszöntötte, néha valami kis ajándékkal 
meglepte. Nem szívesen buktatott, főként évismétlésre nem, de ez persze 
néha elkerülhetetlen volt. 

Tanultuk tőle a kutatás szeretetét, azt, hogy érte érdemes áldozatot 
hozni. A munka során persze mindig adódnak kellemetlen és nehéz fel
adatok, és az ő intézeti pályafutása során ilyesmi különösen is sokszor for
dult elő. De a felfedezés öröme megéri a fáradtságot. A kutatásban is igé
nyes volt. 

Tanultuk tőle az új dolgok meglátását. Ez nem a szenzációk hajszolá
sát jelentette. Különleges érzéke volt egy-egy új eredmény, módszer érté
kelésére már első megjelenésekor. Ezeket igyekezett oktató és kutató mun
kájába beépíteni, bár a technikai megvalósítással sokszor évekig várni kel
lett a szűkös anyagi viszonyok miatt. Amikor 1966-ban először mehettem 
külföldi tanulmányútra, a reakciókinetikát jelölte ki feladatként, amit Ma
gyarországon csak egy helyen műveltek. Kooperációban már akkor érde
kelte a mágneses magrezonancia-spektroszkópia, amikor az ilyen műszer 
birtoklása itthon még monopóliumnak számított. Amikor 1965-ben meg
jelent R. B. Merrifield első cikke a polimer hordozós szintézisről, megmu
tattam neki és mondtam, jól lenne megpróbálni az alkaloidkémiában is. 
Rögtön azt válaszolta: „Próbáld meg!" Nem volt elméleti szerves kémikus, 
de érdekelték az általános elméleti problémák, pl. az aromaticitás, a sav
bázis elmélet, az oldószerhatás, a lineáris szabad entalpia-összefüggések. 
Eredményeiket, ahol lehetett alkalmazta és ismertetésüket egyetemi elő
adásaiba bevezette. 1957-ben részt vett Párizsban a Francia Kémiai Társa
ság megalakulásának centenáriuma alkalmából rendezett szimpóziu
mon. Szeretett franciául olvasni, és több érdekes szakkönyvet hozott haza, 
többek között Jean Mathieu és André Allais „Principes de Synthi'se 
Organique" c. könyvét, amely a szerves kémiai reakcióknak azt a rendsze
rét fogalmazta meg, amit később kis módosítással a Nemzetközi Kémiai 
Unió (IUPAC) Szerves Kémiai Divíziója is elfogadott. A rendszert beépí
tette előadásaiba. Én akkor még nem tudtam franciául, de ez a könyv ösz
tönzött arra, hogy elkezdjek tanulni, amire ő nagyon bátorított. Intézeti 
szemináriumon már akkor szó volt a Woodward-Hoffmann szabályokról, 
amikor Magyarországon még alig esett szó róluk. Az új iránti érdeklődé
sét még életének késői szakaszában is megtartotta, amikor személyesen 
már kevésbé tudta a fejlődést követni. 

Tanultuk tőle a kitartást és küzdeni akarást mindvégig. Nem ismert re
ménytelen helyzetet, és optimizmusával, szívósságával, különösen az első 
időkben, sok nehézségen átsegített minket. Még utolsó éveiben is úgy 
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dolgozott, mintha soha sem akarná abbahagyni, jóllehet tisztában volt az
zal, hogy utolsó munkanapja 1977. június 30. lesz. Aztán másnap „letette 
a lantot''. Nyugdíjba vonulása után eleinte még be-belátogatott az Intézet
be, részt vett egy-egy intézeti szemináriumon vagy kiránduláson, de 
utódjának munkájába semmiféle formában nem avatkozott be. Ha véle
ményét egy-egy adott problémában megkérdeztük, szívesen elmondta, a 
szakirodalom olvasását sem hagyta abba, de korábbi tekintélyét nem akar
ta érvényesíteni. 

Személyes vonatkozások 

Clauder professzor úr szerényen élt családjával a Gellérthegyen a fele
sége szüleitől származó családi villában, később már csak mint bérlő, 
mert a házat természetesen államosították. Néhány alkalommal az Intézet 
munkatársai is élvezhették vendégszeretetét. Szerette a zenét, kedvenc ze
neszerzői Beethoven és Chopin voltak. Keveset sportolt, ismeretségünk 
ideje alatt erre alig maradt ideje, de lelkes szurkolója volt a korcsolya vi
lágbajnokságoknak. Politikáról keveset beszéltünk, ez abban az időben 
nem volt szokás. Véleményét azonban ismertük, és ez az igazi polgári ér
telmiségi értékek megbecsülése volt. Bár Morvaországból származott, 
egész élete és tevékenysége Magyarországhoz kötötte. Magyarnak vallotta 
magát, ha ezzel nem is kérkedett. 1957-ben március 15-e olyan napra esett, 
amelyen szerves kémia előadás volt és így rá hárult a megemlékezés köte
lessége. A forradalom utáni rendkívül feszült légkörben ezt úgy tette meg, 
hogy többen a hallgatóságból sírtak. Semmiféle megtorlás nem érte azon
ban emiatt. 

Családi élete kiegyensúlyozott volt. Több mint harminc évig élt harmo
nikus házasságban feleségével, aki szimpatikus, csinos, vékony, közvetlen 
modorú, művészhajlamú, amatőr festő volt. Sajnos, már megismerkedé
sünk elején beteg volt, és hosszú betegeskedés után 1967-ben hunyt el. El
vesztése nagy fájdalmat jelentett férjének. Korábban intenzív baráti kap
csolatokat ápoltak, szerény, de kiterjedt társasági életet éltek, ezután pedig 
egyre inkább elmagányosodott. Három leánygyermekük született, közü
lük azonban kettő néhány hetes korában meghalt, az egyik, Budapest ost
roma alatt. Így szemük fénye az elsőszülött Kati volt, aki fogorvos lett. Ve
je szintén fogorvos. Lányának két fiúgyermeke született. Átmenetileg ők 
jelentették számára az örömöt. Lányáék azonban, akikkel közös lakásban 
élt, 1975-ben elhagyták az országot és Hamburgban telepedtek le. Ez az 
akkori viszonyok között illegális volt és disszidálásnak számított. Bár emi
att őt akkor már inzultusok nem érték, a számonkérés és magyarázkodás 
kínos helyzetet teremtett. 1979 egy februári délutánján bejött az Intézetbe 
elbúcsúzni. Valamennyien meglepődtünk. Maga valószínűleg sohasem 
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gondolt arra, hogy ide
genbe költözzék, jólle
het idegenben szüle
tett. A helyzet azon
ban így alakult és az 
áttelepülés Hamburg
ba racionálisnak lát
szott. A költözés tech
nikailag és pszichikai
lag is megterhelést je
lentett számára. Mire 
kiért, unokái elfelej
tettek magyarul, pe
dig amikor kikerül
tek, 9 illetve 7 évesek 
voltak, és már jól be-
széltek magyarul. Lá- 11. ábra 

nya és családja min-
den kényelmet megadott, magányossága azonban csak kevéssé enyhült. 
Mivel a professzor legálisan települt át, már 11amarosan hazalátogathatott, 
és ezt haláláig rendszeresen meg is tette. 1979-ben megkapta Egyetemétől 
az aranydiplomát. 

Huszonnégy éven keresztül nagyon szoros kapcsolatban voltunk egy
mással. Amikor megismertem, nagy volt a kor- és rangkülönbség köz
tünk. Természetes, hogy az akkori értelmiségi szokásoknak megfelelően 
tegezett engem, nekem azonban eszembe sem jutott visszategezni (jólle
het ez volt az a korszak, amikor talán még Mag néni, a takarító laboráns 
is tegezte Straub F. Brúnót, az Akadémia tagját). Így maradtunk, szoros 
barátságunk ellenére is, jóllehet később ő már sok nálam fiatalabb külső 
kollégával kölcsönös tegezésben volt. Aztán egyszer, az 1970-es évek ele
jén, valamilyen különleges alkalomkor kérte, hogy ezentúl tegezzem. 
Nem tudtam megtenni. Azt mondtam, nem a forma fontos, hanem a kö
zöttünk lévő valóban baráti kapcsolat. Máig is restellem, hogy javaslatát 
visszautasítottam, mert valószínűleg rosszul esett neki. Nem ő volt hozzá 
öreg, hanem én. 

Nyugdíjba vonulása előtt pár héttel nagy szervezésbe kezdett az Inté
zet 20 éves fennállásának megünneplésére. Meggondolatlanul megkér
deztem tőle, miért, hiszen a 20 év nem kerek évforduló. ,,Így akarom'; volt 
a ritka válasz. Nagyon elszégyelltem magam, hiszen hirtelen megértet
tem, hogy az életművét akarja bemutatni az Egyetemen belüli és kívüli 
szakembereknek. 

Clauder professzor szívós, egészséges alkat volt és egészségesen élt. 
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Majdnem negyedszázados közös munkánk során egyszer volt hosszabb 
ideig távol az Intézettől, amikor az 1970-es évek elején vesekő műtéten 
esett át. 1985 augusztusának vége felé híreket kaptunk arról, hogy kór
házba került. Nem gondoltunk semmi rosszra. Hamarosan azonban meg
érkezett a szomorú hír, hogy szeptember 2-án veseelégtelenségben, Ham
burgban elhunyt. Mégsem lett hűtlen ahhoz az országhoz, amelyben élt 
és dolgozott: hamvai hazatértek és a budapesti Farkasréti Temetőben 
nyugszanak. 

Ebben a visszaemlékezésben nagyrészt a Semmelweis Egyetem Szer
ves Vegytani Intézetében kifejtett tevékenységéről volt szó. Ez talán érthe
tő, hiszen személyes élményeim csak erről az időszakról vannak. De talán 
menthető is ez az egyoldalúság. Hiszen ez az Intézet volt az életműve. 

Szabó László 

, , , 
MESZAROS ZOLTAN 

Kovács Gábor: 
Kedves Kollégák! Köszönöm ezt a szép alkalmat és 
a neves gyógyszerkutatókra való emlékezés hagyo
mányát. Ez emberileg szép és ugyanakkor hasznos 
is, mert sok dolgot át lehet gondolni és tanulságok 
is leszíírhetők. Magam is, készülve a mai előadásra, 
élveztem a visszapillantást ezekre a régi dolgokra. 
Tudatosan nem vállaltam, hogy „Mészáros Zoltán 
élete és munkássága" címmel tartsak ma előadást, in
kább a „ Visszaemlékezés Mészáros Zoltánra" címet 
választottam. Ennek a címnek az előadásom jobban 
meg fog felelni. 

Azoknak, akik nem ismerték Mészáros Zoltán 
dr.-t, az alábbiakban bemutatom a Magyar Elektro
nikus Könyvtárban a Magyar Életrajzi Lexikonban 
is megtalálható rövid életrajzát. E forrásmunkák mindazokat a híres ma
gyarokat tartalmazzák, akik napjainkban már nem élnek. 

Mészáros Zoltán (Karancskeszi, 1930. február 4. - Budapest, 1986. júli
us 7.): vegyészmérnök, Állami-díjas (1970), a kémiai tudományok dokto
ra (1981). Vegyészmérnöki oklevelét a budapesti műegyetemen szerezte 
meg 1952-ben. Pályafutását az Alkaloida Vegyészeti Gyárban kezdte meg, 
ahol 1952-53-ban üzemvezetőként, majd 1958-ig főmérnökként dolgozott. 
1958-ban került a Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Gyárba, ahol halálá
ig végzett tudományos és irányítói tevékenységet, mint a gyár technológu
sa (1958-1960), üzemvezetője (1960-1963), termelési főosztályvezetője 
(1963-1964), ill. főmérnöke (1964-1972). 1972-ben nevezték ki kutatási 

A „Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Szimpózium 2004"-en (Eger, 2004. szeptember 
20.) elhangzott előadás alapján. Ez a fejezet- a többitől eltérően - jegyzőkönyvszerűen, a szük
séges szerkesztéstechnikai korrekciókkal idézi fel a Mészáros Zoltánról elhangzott megemléke
zés szövegét. Az est háziasszonya Takácsné Novák Krisztina volt. A videofelvételen rögzített 
eredeti anyagot Lányi György jegyezte le. (A szerkesztők) 
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1. ábra: Kedvenc spánieljével 

igazgatóhelyettesnek, majd 1978-
ban kutatási igazgatónak. 1975-től 
egyetemi tanár. A gyógyszerkutatás 
területén fejtett ki széles körű tudo
mányos tevékenységet, különös te
kintettel az ópium alkaloidokra, a 
szintetikus izokinolin származé
kokra. Részt vett a N o-Spa és a 
Probon fájdalomcsillapító gyógy
szer kidolgozásában. Eredményes 
kutatásait 90 szabadalma és közel 
110 közleménye jelzi. Társszerző

ként 3 könyv megírásában vett 
részt. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexi
kon 1000-1990, Javított, átdolgozott 
kiadás. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes. 
Webcím: http:!www.mek.iifhulpor
ta/szintlegyeb/lexikonleletrajz!htmllin
dex.html) 

Mészáros Zoltán értelmiségi 
családból származott. Amint a hi
vatalos iratok írják, a Budapesti 
Műszaki Egyetemen szerezte meg a 
vegyészmérnöki diplomáját, majd 

az Alkaloidában kez
dett el dolgozni. A 2. 
képen látható Mezey 
Barna, a Chinoin ké
sőbbi vezérigazgatója 
- aki mint főmérnök 
került a Chinoinba -
hozta később Mészá
ros Zoltánt is magá
val az Alkaloidából. 

2. ábra: Mészáros Zoltán és Mezey Barna közös öröme egy sikeres kí
sérleti eredmény felett. 

Akkor épült a 
Chinoinban az un. 
„AH csarnok'; amiről 
tudni kell, hogy itt 
folyt a papaverin és a 
perparin gyártása. Ér
dekes módon a papa
verin végigkíséri a 
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Chinoin közel száz-

MeO~ Et<>~ 

M,o~N Eto~N 
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éves történetét. A 
vállalat indulása
kor - a 20. század 
elején - a vállalat 
eredeti szerének a 
novatropinnak a 
nagyon jó kombi
nációja már papa
verin t tartalmaz. 
1930-ban, amikor a 
növényi eredetű 

Á ~ yoMe yoEt 
CH 

<iOEt 
Dihidro-perparin OEt OMe OEt 

Papa,•erin Perparin NO-SPA (drutaverin) 

papaverin beszer-
zése nehézségbe 
ütközött, Földi Zoltán megoldotta a papaverin első ipari totálszintézisét. 
Ebben az időben született az eredeti perparin is, mely abban különbözik 
a papaverintől, hogy nem tetrametoxi-, hanem tetraetoxi származék. A 
perparinról kiderült, hogy sok tekintetben erősebb spazmolitikum, mint 
a papaverin. Sok országban vizsgálták és törzskönyvezésre is került. 

A papaverin szintézis következő nagy fejezete volt, amikor a vállalat ki
váló vegyésztechnikusa, Kollonisch János, 1947-ben teljesen új szintézist 
dolgozott ki. A Kollonisch-féle szintézis üzemesítése az „AH csarnok" -
ban folyt. Az üzemesítést - mint üzemvezető - Mészáros dr. irányította, 
majd 1963-ban mint főosztályvezető, majd mint főmérnök, 1972-ig megbí
zást kapott a termelés koordinálásra. Ezután - sajnálatosan nagyon korán 
bekövetkezett haláláig - a kutatást vezette különböző beosztásban. Ered
ményes kutatásait 90 szabadalma és mintegy 110 közleménye jellemzi. A 
közlemények közül Mészáros az első közleményére volt a legbüszkébb, 
amelyet Zemplén Gézával közösen publikált még 1955-ben a Magyar Kémiai 
Folyóirat-ban [Zemplén G„ Dóry I„ Mészáros Z.: Magyar Kémiai Folyóirat 61, 
113-116 (1955)]. 

Mit tanulhattunk Mészáros Zoltántól? A kérdés megválaszolásaképpen 
sok mindenről lehetne beszélni. Visszatekintésemben, mint vegyészről, 

mint termékfejlesztőről, mint üzemi emberről és mint tudományos menedzser
ről fogok emlékezni. 

Mészáros Zoltán, mint vegyész. Elmélyülten két kémiai területtel, az 
izokinolin-származékokkal és a homopirimidazol-származékokkal foglal
kozott. Azt gondolom, hogy ezeknek a munkáknak - különösen a 
homopirimidazol-származékok esetében - nálam sokkal avatottabb tolmá
csolói lennének a közvetlen munkatársak közül. A homopirimidazol csa
ládhoz, a mindjárt szóba kerülő nalidixsav egyik szintézisének interme
dierjéből egy új gyűrűzárási reakciójával jutottak. Mészáros és Hermecz Ist-

3. ábra 
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ván ezen a területen nagy
számú közleménnyel, sok 
új molekula előállításával 

művelték a kémiát és ennek 
a tevékenységnek az össze
foglalását tartalmazta Mé
száros Zoltán 1981-es aka
démiai doktori értekezése 
is. 

CH O H3C N N 
' H homopirimidazol 

pil'idof 1,2- a ]pirimidin 1,8-naftiridin 

Mészáros Zoltán, mint 
termékfejlesztő, üzemi ember. 
Az eredeti gyógyszerek kö
zött az egyik a No-Spa 

4. ábra 

124 

(drotaverin), ami tulajdon
képpen a perparin utolsó 

intermedierje. Spazmolitikus hatása felülmúlja a perparinét. Mészáros és 
Szentmiklósi Péter e terápiásan is előnyös hatás alapján a dihidro vegyüle
tet gyógyszerré fejlesztette. A No-Spa azóta a Chinoinnak - ahogy az an
golok mondják - a „money maker" terméke lett. A Chinoinnak a No-Spa 
olyan, mint a Richter Gedeon Rt.-nek a Cavinton. Ezért az eredményért 
1970-ben Mészáros Zoltán Szentmiklósi Péterrel Állami-díjat kapott. Érde
mes volna egyszer kiszámolni, hogy mennyit keresett ezen a molekulán a 
vállalat. Nem hivatalos információim szerint 2003-as árbevétele 50 millió 
euro volt, ami 12,5 milliárd forint és ezt kell a 60-70 milliárd forintos be
csült teljes vállalati árbevételhez viszonyítani. A N o-Spa több mint 40 éve 
(!) a piacon van. 

A másik eredeti készítmény a Probon (rimazolium), amely a homopi
rimidazol családból származik és Knoll professzor és munkatársai segít
ségével kiválasztott eredeti fájdalomcsillapító molekula. Ebből sajnos nem 
lett No-Spa nagyságú termék. 

A reprodukciós kutatásról ma már sokszor elhangzik, hogy „szégyell
ni való" dolog. Nekem nem ez a véleményem, mert amit a törvények meg
engednek, az nem tilos. Ezt a gyakorlatot nálunk fejlettebb országokban is 
folytatták és ez nem hiba. A magyar gyógyszeripar, a magyar gazdaság 
ennek sokat köszönhet: a reprodukciós gyógyszerek sokasága került elő
állításra. A Nevigramon (nalidixsav) is ide tartozik, amely Mészáros dr. 
által fejlesztett anyag. 

Itt hadd említsek meg egy személyes történetet. 1962-ben a Műegye
tem Vegyészmérnöki Karának negyedik évfolyamos hallgatójaként kötele
ző üzemi gyakorlatra kerültem a Chinoinba, ebbe a bizonyos AH csarnok
ba. Nagyon tetszett Mészáros dr. és az egész üzemi kollektíva tevékenysé
ge. Kértem, hadd készítsem el ott a diplomamunkámat 1963-ban. Mészá-
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ros dr. készséggel adott egy témát. Már nem emlékszem pontosan rá, de 
valamilyen izokinolin szintézis volt. Február elsején Mészáros dr. laborán
sával, Czibula Irénnel (Babival) elkezdtünk dolgozni az AH csarnok egy kis 
laborjában. Két hete dolgozhattam a diplomamunkán, amikor hivatott 
Mészáros dr. és egy kis sárga cédulát adott. Erre csak annyi volt írva, hogy 
WIN-18320. Azt mondta, hogy mostantól fogva ezt kell csinálni, mert na
gyon érdekes téma. Rövidesen kiderült, hogy ez a Sterling-Winthrop 
(USA) 1961-es szabadalma, többek mellett nalidixsav előállítására. A 
nalidixsav jelentősége abban állt, hogy egyrészt új szerkezetet, másrészt 
új hatásmechanizmust képviselt a gyógyszerek között. Különösen a 
Gram-negatív kórokozókra hatott a húgyúti fertőzésekben. Hiánypótló 
volt, mert a Chinoin erre a területre a Nitrofurantoint gyártotta, de sok 
mellékhatása volt. A nalidixsav korszerűbb gyógyszernek számított. A 
szabadalom szerint a naftiridin-észtert kellett az egyes nitrogénen etilez
ni, az igénypont szerint etilező szerrel 0° és 200° között. Mészáros dr.-nak 
az volt a stratégiája, hogy vagy 0° alatt, vagy 200° fölött kell etilezni. Így 
került elő a trietil-foszfát, amit már a tanszéki gyakorlatban is használtak 
reagensként és amivel megoldódott az etilezés. Így egy nagyon tisztessé
ges magyar szabadalmat lehetett szerezni. Ezek szép idők voltak. 

Mészáros Zoltán, mint tudományos menedzser. A környezetről, a kutatási 
profil kialakításáról, a külső kutatóhelyekkel való együttműködésről, a 
kutatás-szervezés projekt menedzsmentről és a beruházásokról fogok a 
következőkben beszélni. 

Elsősorban a légkör nehezítette meg Mészáros munkáját: nevezetesen 
a gyógyszer- és a növényvédőszer ágazat harca a Chinoinban. (A relatív 
kis volumenű nagy átlagárú gyógyszerek és a nagy volumenű kis átlag
árú növényvédő szerek más-más üzleti stratégiát igényelnek!) Ez egy ösz
szetett kérdés, mert a magyar-szovjet ún. „agrokémiai egyezmény" - ami 
akkor Magyarországnak nyilván hasznos volt - nem biztosított magas 
szovjet árat és a termékben jelentős volt az importanyag hányad, de az eh
hez kapott állami támogatással a Chinoin nem fizetett rá, legalábbis nem 
ebben a formában. „A Chinoin története" c. könyvből származó adat sze-

5. áhra 
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rint - 1975 és 1980 között - öt év alatt 20%-ról 30%-ra nőtt a 
növényvédőszerek aránya a termelésben. Ehhez az igen jelentős növeke
déshez óriási mennyiségű erőforrásra volt szükség és ezért nagymérték
ben át kellett szervezni az egész gyárat. Azt gondolom, hogy a 
növényvédőszer gyártás értékelése messze vezetne, de annyi leszögezhe
tő, hogy ez a későbbi években jelentős problémákat okozott. Mészáros dr. 
nagyon sokat harcolt e kérdésben. 

További nehézséget jelentettek az iparági és a vállalati kutatás ellent
mondásai. Ezzel minden kutatásvezető 1950 és 1990 között találkozott. A 
központi állami kutatás - ami a Gyógyszerkutató Intézetben zajlott - és az 
egyes vállalatoknál a gyárkapun belül folyó kutatások viszonyáról a fiata
loknak el kell mondani, hogy a Gyógyszerkutató Intézetet Gyógyszeripa
ri Kutatóintézet néven 1950-ben hozták létre és más iparágakban is hason
lókat létesítettek. Sok iparági kutatóintézet jött létre Magyarországon. Azt 
mondták, hogy ez a „szovjet példa''. Ez ugyan egy pejoratív megjegyzés, de 
meg kell jegyeznem, hogy az elgondolásban volt gazdasági racionalitás is, 
hiszen egy helyen könnyebb jelentős infrastruktúrát létrehozni, mint egy
szerre öt-hat helyen. A Gyógyszerkutató Intézet létrejött és eredményesen 
fejlődött. Amikor 1987-ben odakerültem igazgatónak, európai viszonylat
ban is jelentős intézmény volt, ahol mintegy 900 ember dolgozott. Kapcso
latban volt a Hoechts céggel (ma Aventis-nek hívják), az ICI-val és a 
Montedison-nal. Mára már egyik sem önálló vállalat, de így változik a vi
lág! A Gyógyszerkutató Intézet tehát nagyon jelentős erőt képviselt, 
ugyanakkor voltak problémáink is. A legnagyobb probléma akkor kelet
kezett, amikor 1968-ban a vállalatok a Vállalati Önállósági Törvény szerint 
önállóságot kaptak. Minden vállalat fokozatosan létrehozta saját kutatási 
egységét és számos preklinikai fejlesztési kapacitás épült ki, ami tulajdon
képpen túlzás volt. A magyarországi vállalatok nem tudtak annyi kutatá
si eredményt prezentálni, hogy a teljes preklinikai fejlesztési apparátusu
kat állandó munkában tartsák. A Gyógyszerkutató Intézetben is gondot 
jelentett, hogy nagyon sokirányú volt a kutatás, és míg a preklinikai fej
lesztést tudta biztosítani, a klinikai vizsgálatok területen már ő is gyenge 
volt. Volt ugyan egy klinikai osztályunk, de ez kevés volt az eredményes
séghez, a boldoguláshoz. 

Még egy harmadik tényezőt is figyelembe kell venni, mégpedig a törzs
könyvezési követelmények nemzetközi szigorodását. Az 1960-196,1-es tal
idomid botrány után két USA szenátor kiegészítette az Egyesült Allamok 
Gyógyszertörvényét. Az 1962-es kiegészítés két nagyon fontos dolgot írt 
elő. Egyrészt kimondta, hogy a gyógyszerek hatékonyságát szigorúan 
kontrollált klinikai kísérlettel bizonyítani kell, másrészt nagymértékben 
megszigorította a biztonsági toxikológiai vizsgálatokat. Ez a követelmény 
1962-től fokozatosan átkerült Európába, Japánba majd az egész világra. 

MÉSZÁROS ZOLTÁN 

Magyarországon ebben az időben egy központi fejlesztési program 
volt érvényben, mely szerint a tervidőszak végén a magyar gyógyszeripar 
3-5 eredeti gyógyszert fog letenni az asztalra. Ma azt gondolom, hogy ez 
nagy félreértés volt. Ha jól tudom, a kilencvenes években egyedül a Rich
ter Gedeon Rt. fejlesztett ki egy eredeti nem-szisztémás készítményt, a 
Curiosint, lábszárfekély kezelésére. 

Hogy milyen profilt adott Mészáros dr. a kutatásnak, azt Korbonits De
zsőkönyvéből idézem, ami szerint az egyik fő téma az arilalkilaminok ku
tatása volt, és a Deprenyl (selegilin) pedig a vezető készítmény. Ezzel kap
csolatos szervizmunkák voltak a kémián, klinikai vizsgálatokat végez
tünk, és folyt a nemzetközi bevezetés. A másik klasszikus Chinoin terület 
a különféle nitrogén-heterociklusok kutatása volt. E mellett - abból kifo
lyólag, hogy a kémiában erősebbek voltunk, mint a biológiában - új té
mák indultak. Ezeknek általában nem volt hagyományuk a Chinoinban. 
Ilyen volt a ciklodextrin származékok kutatása - Szejtli dr.-nak és csapatá
nak a kutatásai - és ilyen volt a prosztaglandin kutatás is. Ez utóbbiból in
dult ki a gyógyszer (az állatgyógyászati, ill. a humán) és a növényvédő
szer irány (a piretroidok ). 

Mészáros dr. kutatási stílusát nagyon jellemezte a külső kutatóhelyek
kel való szoros együttműködés. Ez sokkal erősebb és dominánsabb volt, 
mint a mai gyógyszergyárak ez irányú gyakorlata: a belső és a külső költ
ségek aránya megközelítette az 1:1 arányt. Elsősorban egyetemi tanszékek
kel volt együttműködés. Az egyéb 
nagy intézeteket, a Gyógyszerkutató 
Intézetet, a KKKI-t kiegészítő munká
ra, különböző spektroszkópiai, bioké
miai és egyéb vizsgálatok elvégzésére, 
és nem utolsó sorban a toxikológiai 
vizsgálatokra vettük igénybe. Akkor 
jellemző volt tanszéki státuszok finan
szírozása - például Fülöp Ferenc pro
fesszorral is megesett, hogy úgy tu
dott a SZOTE Gyógyszerkémiai Inté
zetben maradni az egyetem elvégzése 
után, hogy a státuszt a Chinoin fizette. 
Mindezzel kapcsolatban azonban Mé
száros dr. alapelve szerint a vállalati 
irányításnak kellett dominálnia. 

Kutatás-szervezés projekt-menedzs
ment. Mészáros dr. hozta létre az ipar
ág első kutatás-szervezési osztályát. 

Ma a projekt-menedzsment és az 6. ábra 
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innovációs tevékenység teljesen természetes, akkor azonban nem így volt. 
Amikor pl. a Gyógyszerkutató Intézetbe kerültem, az volt az első, hogy 
próbáljunk meg valami innovációs rendet kialakítani. Mészáros dr. egy 
sor kitűnő szakembert nevelt ki. Például Somody Imre ebben az időben egy 
rövid ideig szintén a Chinoin kutatás szervezési egységnél dolgozott és 
kutatás-gazdasági kérdésekkel foglalkozott. Mellette még sokan mások 
voltak ott. Az előbb említett szemléleti korlátok áttörése és a kutatás-szer
vezés osztálya miatt sokan támadták Mészárost. 

A beruházásokról. 1972-től, amikor megbízást kapott a kutatás irányítá
sára, hangsúlyozta: „egy új kutatási épület kell''. A tervek szerint ez egy „le
pényből" és egy „toronyból" állt volna. A tervekből csak a „lepény" valósult 
meg a torony nélkül, ez is sajnos csak fél évvel Mészáros Zoltán váratlan 
halála után. Törekedtünk arra, hogy próbáljunk klinikákkal, kórházakkal 
közelebbi kapcsolatot létrehozni. Ebben az időben a Chinoin farmakoki
netikai osztálya Szűts Tamás vezetésével az Onkológiai Intézetben dolgo
zott, illetve a Chinoin klinikai biokémiai labort épített a Róbert Károly 
Kórház területén. Különböző okok miatt az eredeti elképzelések ezekkel 
az egységekkel kapcsolatban nem váltak valóra. 

Az elért eredményekről. A selegilin (Deprenyl) Magyarországon - úgy 
tudom, hogy az 1980-as évek végéig - elég kalandos utat járt be, de végül 
is 1989-ben az USA-ban, mint a régióból a II. világháború után az első ere
deti gyógyszer, törzskönyvezésre került. Az osteochint (Ipriflavon) a 
Takeda cég hozta forgalomba Japánban, méghozzá nem is arra a területre, 
amire ez eredetileg kifejlesztésre került, hanem az osteoporosis ellen. A 
Chinoin Prosztaglandin üzletág kialakítása mellett különböző vállalatok 
váltak ki a Chinoin kutatásból. !gy a Cyclolab Kft. ciklodextrin kutatások 
üzleti alkalmazására, illetve az Agrochemie a Chinoin volt nagytétényi 
gyáregysége, Székely dr. vezetésével a növényvédőszerek gyártására. 

Az eredményekről a prosztaglandin területről hozok még példákat. 
Azzal kell kezdenem, 

1. táblázat 
hogy a prosztaglan
din kutatást Szántay 
Csaba akadémikus és 

A Chinoin prosztaglandin kutatás fegidézettebb közleményei 

Szerző Közlemény Aktuális Idézettség Mészáros dr. gondol-
i1npakt faktor (2004. 9.15.) ták ki. Először a a ter-

Tömösközi 1. Tctrahedron Lett. mészetes anyagokból 
és mtsai 4639-4642 (1976) 1,770 69 

kiindulva próbáltuk Tömösközi 1. Tetrahedron Lett. 
és mtsai 2627-2628 (1977) 2,517 35 előállítani a PGF2-al-

Simonidesz V. }. An1. Chem. Soc. 100, fát. Szerencsénk volt, 
és mtsai 6756-6757 (1978) 5,327 12 hogy 1970-1971-ben, 

Kovács G. }. Med. Chem. 25, amikor elkezdődött és mtsai 105-107 (1982) 2, 184 28 
az igazi kémiai mun-
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HQ fH{ 
ka, E.G. Corey pro
fesszor a Harward 
egyetemről igen 
gyorsan JO pár 
szintézist kidolgo
zott a természetes 
prosztaglandinok
ra. Volt egy, amire 
ő is úgy gondolt, 
hogy ez az ipari 
szintézis. Mi ezt a 
szintézist 1976-ban 
reprodukáltuk a 
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öt évvel később már volt annyi PGF2-alfa, hogy Európában az elsők között 
sikerült törzskönyvezni abortusz-elősegítő szernek. 1976-ban Tömösközi dr. 
új szintézist dolgozott ki. Ezt még a Központi Kémiai Kutató Intézetben 
kezdte, de 1976-ban, mikor az erről írt közlemény megjelent, már a 
Chinoin munkatársa volt. E szerint egy regio-specifikus Prins-reakció al
kalmazásával közel egy nagyságrenddel olcsóbb szintézist dolgozott ki. 
Erről szóló cikkük rövid időn belül kiemelkedő számú idézettséget kapott 
(1. táblázat). Ez azt mutatja, hogy nagy volt a nemzetközi visszhangja en
nek az új szintézisnek. 

Az azonnal nagy érdeklődést keltő második, 1977-es közleményük az 
1976-ban felfedezett prosztaciklin totálszintézisével foglalkozott. 1976-ban 
írták le, hogy a prosztaciklin az endotel sejtek által termelt endokrin anyag, 
amely részben értágító, részben pedig aggregáció gátló tulajdonságú. A 
prosztaciklin első szintézise Corey és munkatársai, köztük a magyar Szelely 
István nevével jelent meg. A mi szintézisünk ezt három hónappal követte! 

Tekintettel arra, hogy a prosztaciklin egy enoléter és emiatt nagyon 
könnyen hidrolizál, a kutatás fő iránya világszerte stabilizált származékok 
előállításával foglalkozott. Nekünk is rövid időn belül sikerült egy stabili
zált 7-oxo-származékot előállítanunk, amelynek a szintézisét a J. Am. 
Chem. Soc.-ben, és utána a biológiáját a f. Med. Chem.-ben publikáltuk. 
Szokatlan és új dolog volt, hogy egy gyógyszeripari vállalatnál sok közle
mény készüljön. 

Nemcsak tudományos sikereket értünk el, hanem szeretném megmu
tatni azt is, hogy mi lett mára a prosztaglandin kutatásból. Először a 
PGF2-alfáról, amelynek - úgy tudom - a Chinoin a világpiacon a legna
gyobb gyártója, többszáz kilós nagyságrenddel. A lefektetett alapokra 
épült a nyolcvanas évek végén az a svéd Pharmacia gyógyszergyárral foly
tatott együttműködés, amely a jelentős üzleti sikereket eredményező glau-

7. ábra 
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2. táblázat 
A latanaproszt fedezeti összege a Chinoinban 

Év 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Fedezeti összeg MFt-ban 473,2 728,6 1732,8 1229,5 2769,5 2229,9 2021,8 

Forrás: vezérigazgatói levél, 2004. május 16. 

130 

kóma ellenes hatású prosztaglandin származék, a latanaprost kifejlesztésé
hez vezetett (2. táblázat). 

A latanaprost fejlesztésének története egy magyar származású profesz
szor nevéhez fűződik. Bitó László Amerikában a Columbia Egyetemen is
merte fel, hogy az a prosztaglandin-dehidrogenáz enzim, amelyik min
den sejtben nagyon rövid idő alatt eliminálja a természetes prosz
taglandinokat, nincs jelen a szemben és ezért ott jól lehet használni prosz
taglandin származékokat. Így teljesen új terápiás területre tevődött át a 
prosztaglandin kutatás, ahol a cél az intraokuláris nyomás csökkentése. 
Mint említettem, a svéd Pharmacia céggel kezdődött ebben a témában 
együttműködés. Napjainkban a Chinoin az iparágvezető Pfizer-ral áll 
kapcsolatban, mert miután a Pharmacia egyesült az Upjohn céggel, az 
egyesült vállalatot a Pfizer 1999-ben felvásárolta. Jelenleg a latanaproszt
ból kifejlesztett készítmény (a Xalatan) a legjobb tudomásom szerint kb. 1 
milliárd dolláros árbevételt ért el ezen a terápiás területen, és lassan kiszo
rítja a timololt. 

Kétségtelen, hogy óriási munkát végzett a Chinoin fejlesztés az eljárá
sok üzemi megvalósításakor Szabó Tibor és Hermecz István vezetésével, de 
ezek alapja a Tömösközi-féle szintézis volt. 

A tanulságokról. A gyógyszerkutatásban sokféle stratégia követhető, de 
az ember úgy érzi, hogy a kiugró eredményességhez még véletlenszerű
ség (angolul serendipity) is szükséges. A véletlenszerűség nélkül a gyógy
szerkutatásban a kutató kitartó, fáradtságos, szorgalmas, tudatos munká
val jó átlagszínvonalat érhet el, de a nagyon nagy eredményekhez sok-sok 
véletlen egybeesése szükséges. Mészáros dr.-tól tanulni lehet a tudomány 
tiszteletét és azt, hogy bátran kell külső erőforrásokat használni a gyógy
szervállalatoknak, de a vállalati irányítást biztosítani kell. Az eredmények 
beérésére pedig általában elég sokat kell várni. 

Szántay Csaba: 
Hölgyeim és Uraim! Én ugyan nem tanítványa voltam Mészáros Zol

tánnak, hanem ez egy picit fordítva alakult, bár a korkülönbség nem volt 
jelentős. Salgótarjánban születtem és a nagyszüleim Karancskesziben 
voltak gazdálkodók. Ahogy a tisztelt hallgatóság már hallotta, Mészáros 
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Zoltán Karancskesziben született, édesapja ott volt jegyző. Mind a ketten 
palócok, nógrádiak voltunk, és Zolival egészen a haláláig nagyon benső
séges viszonyt ápoltam. Nagyon jó barátok voltunk. 

Amikor elvégezte a Műszaki Egyetemet és megkapta a vegyészmérnö
ki diplomáját, rögtön kézhez kapott egy papírt is, mert akkor az volt a 
szokás, hogy megírták: mi a végzős munkahelye, hova kell me1mie. Zoli 
kibontotta a borítékot, amiben azt közölték, hogy ez az Alkaloida Gyár, 
valahol a messzeségben, a Tiszántúlon. Akkor ilyet még nem nagyon lát
tam felnőtt férfitől, de Zolinak elkezdtek potyogni a könnyei. Sírva fakadt. 
Olyan borzasztó érzés volt számára, hogy elrakják valahová az Isten háta 
mögé, ahol az égvilágon semmi nincs, csak egy gyár - az Alkaloida Gyár 
- és körülötte a nagy pusztaság. Utóbb kiderült, hogy az Isten útjai kifür
készhetetlenek. Végül is ez nagyon szerencsés fordulat lett az életében, 
mert az Alkaloida főmérnöke akkoriban Mezey Barna volt, aki később a 
Chinoin igazgatója lett, és miután feljött Pestre, rövidesen felhozta Mészá
ros Zolit is a Chinoinba. Mészáros Zoltán itt fényes karriert futott be -
amit már Kovács Gábor bemutatott - és Mezey Barna mindig maximálisan 
támogatta elképzeléseit. 

Zoli nagyon szabadon működhetett, mint kutatási igazgató. Ahogy 
Gábor imént említette, az egyik koncepciója az volt, hogy szoros viszonyt 
alakítson ki az egyetemi tanszékekkel, többek között velünk, a Műegye
tem Szerves Kémiai Tanszékével is. Kezdettől fogva sok kutatási megbízás 
keretében működtünk együtt. Eleinte főleg izokinolin származékok és ha
sonló témákban, majd ezután jött a sokat emlegetett prosztaglandin
terület. Eredetileg a ]ACS-ben olvastam egy Corey-cikket a prosztaglan
dinról. Nekem elsősorban a szerkezete tetszett meg. Mindig szerettem 
azokat a vegyületeket, ahol sok aszimmetria-centrum található és azokat 
szintetizálni kell. Emellett olvastam, hogy érdekes biológiai hatásai is van
nak. Még aznap este felhívtam Zolit: „Zoli van egy érdekes új család, mit 
szólsz hozzá?" Zoli még nem is hallott akkor a prosztaglandinokról és azt 
mondta: „Jó, majd utánanézek''. Aztán két nap múlva nagyon lelkesen visz
szahívott:„ Ez igen! Ez a szteroidokkal vetekedő új család'.' Amilyen óriási kar
riert futottak be annak idején a szteroidok, ez lesz most a prosztaglandi
nokkal is, mondták neki a biológus ismerősei, barátai, orvosok és így to
vább. Hát utóbb kiderült, hogy ez sajnos nem jött be, mert végül is nem 
lett „szteroid család" a prosztaglandinokból. 

Zoli sokat küszködött ezzel a problémával. Emlékszem, hogy egymás 
mellett futott három elképzelés arról, hogyan is kellene a prosztaglandi
nokat előállítani. Az első kettő biológiai úton történt volna, ha jól emlék
szem, birkaheréből kellett izolálni. Ez nekem nem tetszett. Nemcsak a 
szegény birkákat sajnáltam, hanem hiányoltam, hogy hol van ott a kémia? 
Én ugyan kezdettől fogva nagyon ellene voltam ennek az eljárásnak, de a 
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Chinoinon belül voltak, akik ezt messzemenően támogatták. Egy másik 
biológiai megközelítéssel is elkezdtek foglalkozni a Chinoinban - Rádóczi 
Ibolya kapta ezt a feladatot. Nekem kezdettől a Corey-féle eljárás tetszett a 
legjobban, mert úgy ítéltem meg, hogy méretnövelhető és jól ki lehet fej
leszteni. Miután Zoli szerette az új dolgokat - így a prosztaglandinokat is 
- eleinte talán kicsit aránytalanul sok pénzt költött rá. Magyarországon 
mindenfelé megbízásokat adott, ami szerintem fölösleges volt, de ha ő 
egyszer belelkesedett, nem lehetett megállítani. 

Ebben az időben a Chinoinon belül nagyon sok támadás érte. Ha jól 
emlékszem, vagy 200 millió forintot költött el, ami abban az időben ren
geteg pénz volt. Nagyon sajnálom, hogy ilyen fiatalon ment el közülünk, 
mert nem érhette meg azt az időpontot, amikor a prosztaglandinokból -
ha nem is szteroid-szerű, de - nagyszerű üzlet lett. Ez teljes mértékben re
habilitálta volna és átérezhette volna, hogy nem fogott mellé, hanem a 
prosztaglandinok igenis nagyon jó projekt volt. 

Zoli - hogy egy kicsit szubjektív legyek - nagyon izgága volt és ehhez 
járult napi 50 cigaretta, 25 feketekávé és egyéb stimulánsok. Ő volt az a tí
pusú ember, akire azt mondják, hogy két végén égeti a gyertyát. Próbál
tam többször beszélgetni vele. Mondtam neki, Zoli, te el fogsz égni. Próbálj 
egy kicsit relaxálni. Amikor elmenti.ink az Adriához nyaralni, szerettem le
dőlni egy fa alá az árnyékba, úsztam egyet, aztán megint visszaültem, de 
ő egy napnál tovább egy helyen nem tudott megmaradni. Azonnal beült 
a kocsijába és ment valahová, szóval nyughatatlan természet volt szegény. 
Ez nagymértékben hozzájárulhatott a korai halálához is. 

Nagyon nagy szeretettel emlékszem rá. Nagyon jó barátom volt, na
gyon aranyos, barátságos ember volt és azt hiszem, mindenki szerette őt, 
aki kicsit közelebb került hozzá. 

Korbonits Dezső: 
Ahogy itt körülnéztem a teremben, valószínű, hogy én ismertem meg 

Zoltánt - Szántay Csabát kivéve - először a jelenlévők közül. Pontosan 56 
évvel ezelőtt. A napra is pontosan emlékszem, mert elég nevezetes volt. 
Minket 1948-ban vettek föl a Műegyetemre és az volt az utolsó év, amikor 
még az évfolyam nagy része a klasszikus egyházi iskolákból jött. Például 
a Fasori Gimnáziumból nyolcan, a ciszterektől, a piaristáktól, a bencések
től többen is jöttek. Hihetetlen magas volt a színvonal. Csak jellemzésként 
mondom, hogy évfolyamtársunk volt a Műegyetem négy professzora: 
Szebényi Imre, Nagy József Földes Péter, Nyeste László. Erlangenben lett elmé
leti kémia professzor Ladik János; Horváth Csaba az USA-ban a Yale egyete
men. Pavláth Attila 1992-ben az Amerikai Kémiai Társaság elnöke lett, aki 
az ötvenes évek elején a későbbi Nobel-díjas Oláh György első munkatár
saként tanársegéd kollégám volt a Zemplén-tanszéken. A legérdekesebb 
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karriert valószínű Szelke Mi
hály futotta be, aki egy gyógy
szeripari szabadalmáért egy 
kutatóintézetet épített Dél
Angliában. Évfolyamtársunk 
volt Bodor Géza a Műanyagku
tató igazgatója, megemlítem 
Simon Pált is, aki nehézipari 
miniszter lett. Legtöbben Bu
dapestről jöttek, kevesebben 
voltunk vidékről. A pestiek 
már voltak az Operában, szín
házban, szépen beszéltek ma
gyarul. Mi, akik vidékről jöt
tünk, tájszólásban beszéltünk, 
hiszen nem volt televízió, rádió 
is alig volt még a háború után. 
Egy szeptemberi napon, Vendl 
ásványtan professzor óráján 
történt, hogy Mészáros Zoli, 
aki Nógrádból jött, beült mel-
lém, a Hevesből jött mellé és 

H. L.o~v„, 

azt mondta: „Látod ezeket a pestieket? Mi pálócokfogjunk össze!" Attól kezd
ve élete végéig nagyon jó barátom volt. A „ vidékiek" összefogását annak 
idején egy ivászattal ünnepeltük meg Horváth Csabával és Kindler József
fel, aki késó1Jb közgazdász professzor lett. 

Kovács Gábor és Szántay Csaba sem említette, hogy Zoli a komoly dol
gokat nem a Chinoinban beszélte meg velünk, hanem az Angelika Cuk
rászdában. Most nem akarok belemenni részletekbe, de roppant kedves, 
humoros, aranyos gyerek volt Mészáros Zoltán és szeretetre méltó. Nem le
hetett olyasmivel hozzá fordulni még magánügyben sem, amit ne teljesített 
volna. Mint magánembert, mint barátot, valóban nagyon magas polcra kell 
tenni őt. Én csak meghatottan tudok rá emlékezni. 

Élete utolsó periódusában együtt voltunk Kovács Gábor, Simay Antal, 
Hermecz István barátaimmal Honoluluban és ott rajzoltam ezt a karika
túrát róla (8. ábra), mint utóbb sajnos kiderült, öt hónappal a halála előtt. 

Még egy dolgot elmesélek. 1984 őszén a ciklodextrin laborban, fönn az 
Endrődi Sándor utcában, a volt Földi laborban volt egy kutatásértékelő ér
tekezlet, ahol Zoli majdnem minden originális témát - hogy úgy mond
jam - kiirtott. Kovács Gábor volt a főosztályvezető, ő nagy lelkesen mindig 
azt mondta, hogy az „out put" -ot odaadjuk Mészáros Zolinak, ő meg ab
ból gyógyszert készít. Zoli meg ezeket a témákat mind kinyírta. Akkor el-

8. ábra 
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9. ábra 
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keseredésemben ott a 
helyszínen rajzoltam 
egy karikatúrát (9. 
ábra). A baloldali ré
szén vannak a rab
szolgák, akik a gyógy
szerkutatási témákat 
bányásszák, ezek a te
niszlabdák, mert Gá
bor nagyon jó tenisze
ző volt, és odadobtuk 
neki. Látszik, hogy ezt 
továbbpasszolja Zoli
nak, aki rögtön a Tai
getoszba üti le. Ez a 
görög mitológiában 
köztudomásúan a vég
zet. 

Az egésszel csak azt akarom érzékeltetni, hogy mi ugyan nagyon sze
rettük Zolit, de ő tudott nagyon kemény is lenni, ha erre indokot látott. 
Azt tudom összefoglalva mondani, mint előttem Gábor és Csaba, hogy 
csak a legnagyobb szeretettel és tisztelettel lehet Mészáros Zoltánról meg
emlékezni. 

Hermecz István: 
Mészáros Zoltánnal egy nyári gyakorlaton találkoztam, amikor a Ké

mia VII. üzemben voltam. Ő akkor már az „ENSZ palotában" volt - így 
nevezzük az Irodaházat. Simonidesz Vilmossal és Dörnyei Gáborral fölhívott 
bennünket és megkérdezte: nem akarunk-e a Chinoinban diplomázni? 
Hármunk közül én kerültem hozzá és elkezdtünk dolgozni. Zoli elkötele
zett volt a kutatás iránt. Nem érzékeltük azt a távolságot, ami egy kutatást 
vezető ember és egy, még nem végzett negyedéves hallgató között volt. 
Szinte mindenki úgy emlékszik rá vissza, hogy „Mészáros Zoli'; függetle
nül attól, hogy milyen váll-lapok voltak a vállán. Nagyon közvetlen volt, 
aho9y Korbonits Dezső mondta, nagyon szeretetre méltó ember volt. 

En két esetet szeretnék fölidézni. A pirido-pirimidin témában 3-kar
bonsav homológokat állítottunk elő. Az ecetsav származékokat Horváth 
Ági kapta diplomamunkája témájául. A szintetizált vegyület elkerült 
Knoll professzorhoz farmakológiai vizsgálatokra. Mikor Zoli megtudta az 
eredményeket, szinte magán kívül volt. A vegyületnek olyan fantasztikus 
analgetikus hatása volt, amilyennel még Knoll professzor sem találkozott. 
Később én is láttam: ha a patkányok hátát megcsípik, vagy felemelik őket, 
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akkor visítanak. Ha ezt a vegyületet patkányok farok vénájába injekcióz
ták, visítás nélkül laparotomiát hajthattak rajtuk végre. A patkányok kö
zönyösen tűrték, amikor a hasukat fölvágták majd összevarrták, és utána 
még szaladgáltak is. Ez az anyag elfogyott, újat kellett csinálni. Előállítot
tunk egy nagyobb me1myiséget és ez az anyag egyáltalán nem hatott. Még 
egy kevés volt a régiből. Akkor Kovács Verát - akkoriban kezdődött a vé
konyréteg-kromatográfia bevezetése - megkérték, hogy elemezze, vajon 
mi lehet ebben az anyagban. Vera azt mondta, hogy elég tiszta, legalább 
99%-os. Knoll professzor lelkesedve azt mondta, hogy akkor még fantasz
tikusabb, mert ha ez az 1 °/o-ban, vagy 0, 1 °/o-ban jelenlévő szennyező anyag 
ilyen hatású, akkor a hatása sokszorosan felülmúlja a morfinét is. Ennek 
utána kell járni. Nagyon sokféle reakciót próbáltunk ki és amikor már 
nem ment semmi, akkor egyik nap Zoli azt kérte, hogy maradjunk bent 
éjszakára. Az RCC negyedik emeletére 5 napi élelemmel bevonultunk, és 
Babikával (Czibula Irénnel) lestük, hogy mit mond. Ő mindig kért valamit, 
azt gyorsan elvégeztük, az elkészített anyagot becsomagoltuk. Akkor 
mondott megint valami mást. Másnap reggel elgyötörve mentünk be 
Knoll professzorhoz. Kicsit szakállasan és izgatottan vártuk, hogy vajon 
melyik preparátum fog megszólalni és úgy hatni, mint az első. Sajnos 
egyik sem. Knoll professzor örök bánata, hogy egyszer a kezében volt egy 
fantasztikus anyag, amit a vegyészek nem tudtak még egyszer reprodu
kálni. Tulajdonképpen az a tanulság és megható ebből, hogy Zoli nem volt 
rest visszamenni és megpróbálni az ötleteit, amikor már neki ezt nem kel
lett volna tenni. Ezt azért mondtam el, hogy lássuk, hogy a kutatás iránt 
mennyire elkötelezett volt. 

Még egy rövid történet a fordított tanár-diák viszonyról. Ötödik évben 
Zoli „Gyártervezés" 
címmel tartott speci
álkollégiumot. Fel
adatként kaptam, 
hogy egy Bischler
N apirailski izokino
lin gyűrűzáráshoz 
tervezzek egy üze
met. Foszforil klorid
dal végrehajtott gyű
rűzáráskor nagy
mennyiségű hidro
gén-klorid szabadult 
fel. Ma már tudom, 
hogy ez a No-Spa 
gyártás kulcslépése. 1 o. ábra 
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Mivel korábban a technikumi nyári gyakorlat 
során az Egyesült Vegyiművekben voltam, 
ahol megismertem a sósavgyártást, az egyes 
reaktorokból távozó hidrogén-klorid gázt az 
ott megismert „ turill" -okban nyelettem el. 
Környezetvédelmi szempontból szinte töké
letes rendszert terveztem, de azt hiszem, a 
megoldásommal a hidegvízre valót sem le
hetett volna megkeresni. Ezzel a tervvel ér
keztem Zolihoz vizsgára. Gyorsan átnézte és 
egy kicsit beszélgettünk róla. Nagyon megdi
csért, hogy milyen nagyszerű elgondolás és 
közölte, hogy ötöst fog adni, majd elkezd
tünk beszélgetni. Egyszer csak egy nagyot 
sóhajtott, hogy a dékániban megint le fogják 
szúrni. Kérdem, hogy miért? Mondja, hogy 
mert mindenkinek megint ötöst ad. Egy 
gyors fejszámolás után, hogy vajon milyen 

11. ábra jegy nem befolyásolja lényegesen a tanulmá-
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nyi átlagomat, azt ajánlottam, hogy adjon ne
kem hármast. Szemlátomást nagyon mérges lett. Hogyan gondolom, 
hogy erre a kiváló dolgozatra ilyen jegyet lehetne adni? Azért, hogy old
jam a feszültséget, engedékenyen azt javasoltam, hogy jó, akkor legyen né
gyes. Erre szomorúan rám nézett és azt mondta, hogy ő ezt nem teheti. 
Kérdem, miért? Azért, mert ő mindig ötöst szokott adni - mondta. Hát 
mit tehettem, végül is elfogadtam azt a jegyet. 

ISSEKUTZ BÉLA 

Ha Issekutz Béla személyiségét, munkásságát akar
juk felidézni és hűek akarunk maradni emlékéhez, 
tartózkodnunk kell a nagy szavaktól, frázisoktól, 
ömlengésektől. Racionális, egyszerűen, praktiku
san gondolkodó elme volt. A szállongó, csapongó 
gondolatok, tetszetős teóriák elébe helyezte a meg
alapozott, szilárdan bizonyított tények pontos is
meretét, a valóban fontos, haladást jelentő új isme
retek gyors, laboratóriumi ellenőrzését. Mindig a 
módszerekre, azok lehetséges továbbfejlesztésére 
koncentrált. Minden újat azonnal a gyógyszertan 
színvonalas tanítása szempontjából is mérlegelt, 
hogy minél jobban szolgálhassa a gyakorlati orvos
tudományt, a gyógyítást. Olyan időkben, amikor 
még a „nagy'; „szent" tudomány patetikus szemlélete volt magától értető
dő, és mondjuk, az akadémiai berkekben tartott kémiai előadásokban 
gyakorlati aspektusok, például a gyógyszeres felhasználás tudatos kuta
tása, vagy akárcsak egy ilyen lehetőség érdemként való hangsúlyozása va
lósággal szentségtörésnek számított, Issekutz Béla nyíltan vallott mottója 
volt, hogy nem baj, ha a tudománynak gyakorlati haszna is van. 

Mondhatjuk, hogy az idő őt igazolta, hiszen manapság az az ildomos 
szemlélet, hogy a tudománynak minél hatékonyabban kell a gyakorlatot 
szolgálnia. Még aki hajlamánál fogva az elvontabb felé hajlik is, ma azt ke
resi, hogyan lehetne valamilyen praktikus aspektus megfogalmazásával 
vonzóbbá, jobban támogatottá tenni témáját. Az idő tehát a szent tudo
mány valamikori patetikus szemléletét elmosta, ennyiben Issekutz Bélát 
igazolta, de mintha kezdenénk a ló másik, prakticista oldalára csúszni, ami 
viszont távol állt Issekutz Bélától, aki biztonsággal hajózott a steril tudo
mány Scillája és a prakticizmus Charibdise között. 

A 11 Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Szimpózium 2005"-re (Hévíz, 2005. szeptem
ber 12.) készített előadás alapján. 
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Amiként távol állt tőle a fel
színes csillogás, messze volt tőle 
a vibrálás, az ideges nyugtalan
ság, a lázas sietség is. Mintha 
csak egész életében tudta volna, 
hogy elegendő idő áll rendelke
zésére, nyugodtan, kiegyensú
lyozottan dolgozott. Ebben való
színűleg veleszületett adottsá
gok mellett része volt annak is, 
hogy még az!. világháború rém
ségeivel fertőzetlen Európában 
vált érett emberré, amikor még 
emberi léptékű volt az életrit
mus. Az ő ifjú korában a közgon-

2. ábra dolkodástól még fényévnyi tá-
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volságra állt az a világ, amelyet 
az !. világháború szörnyűségei kezdtek formálni, majd a II. világháború 
minden emberi mértéket és képzeletet felülmúló borzalmai, kegyetlensé
gei teljesítettek ki, és csak remélni tudjuk, hogy nem irreverzibilisen. 

Issekutz ahhoz a nagy magyar orvostudós generációhoz tartozott, 
mely a 19. század korszakalkotó fiziológiai felfedezéseivel elvetett termé
keny magok gyorsan kalászba szökkent vetésének a 20. század elejei dús 
aratását in statu nascendi érte meg. Mint középiskolás diák, majd egyete
mista, részese volt annak az időszaknak, mikor a 19. század nagy termé
szettudósainak, köztük Claude Bernard-nak, az experimentális fiziológia 
egyik legzseniálisabb tudósának hatására az orvostudomány gyakorlatát 
is kezdte áthatni, majd mélyen átalakítani, a természetfilozófiai spekulá
ció helyébe lépő egzakt tudományosság. A 20. század nyitó évtizedében a 
kemoterápia és a hormonológia születését már tettre kész ifjú kutatóként fi
gyelhette. A gyógyszertan művelését választó érett tudóssá pedig oly mó
don vált, hogy nagyszerű metodikai érzékével, az egyéniségéből fakadó 
hittel, optimizmussal, mindig a legújabb, a legígéretesebb eredmények to
vábbmunkálásába kapcsolódott be. 

Amikor Issekutz Béla 1886-ban Erdélyben, Kőhalmon megszületett, 
választott tárgya, a gyógyszertan, még csak anyatudományának, a fizioló
giának egészséges fejlődést ígérő, nagy reményű hajtása volt. Issekutz 
születése előtt mindössze 36 évvel végezte el Claude Bernard első farmako
lógiai hatásmód elemzését, a kurare támadáspontjának meghatározását. 
Születését csak 26 évvel előzte meg a nagy esemény, hogy Bucheim meg
alapította az első önálló farmakológiai tanszéket Dorpat-ban. Amikor 
Issekutz Béla diák volt, még az első nagy experimentális farmakológus 
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Schmiedeberg könyvéből, a „Grundriss der Arzneimittel Lehre" -bői, az első 
modern értelemben vett gyógyszertan tankönyvből tanult. Már aktív ku
tató volt, amikor a Naunyn és Schmiedeberg által, 1873-ban alapított első 
farmakológiai szaklap, az Archív für experimentelle Pathologie und 
Pharmakologie még nagyon fiatal folyóirat volt, melyben Schmiedeberg 
klasszikus cikkeit megjelenésükkor olvashatta. 

Kolozsvárott, 1908-ban avatták orvosdoktorrá. Már medikus korában, 
1907-ben elkezdett dolgozni a Gyógyszertani Intézetben, hogy azután 
hosszú, alkotó munkás életét a gyógyszerkutatásnak szentelje. Nagy felfe
dezésként vezették be ekkor az 1886-ban szintetizált heroint, mint a mor
finnál előnyösebb légzés- és köhögéscsillapítót. Nagy vita bontakozott ki 
a heroinról az irodalomban. 1911-12-ben Issekutz kimutatja, hogy nincs 
kvalitatív különbség a morfin és heroin légzésre gyakorolt hatásában, 
egyben leírja a természetes ópium alkaloidok, a morfin, narkotin és papa
verin közötti szinergizmust. 

1917-ben állapítja meg, hogy az atropin, illetve homatropin kvaterner
ré alakítása erősíti a perifériás és csökkenti a centrális hatásokat, így agya
korlat számára előnyös paraszimpatolitikumokhoz jutunk. A Novatropint 
máig használják. Ez volt az első gyakorlati sikere, mely a hatás és kémiai 
szerkezet összefüggésének analízisére épült. Majd 1950-58 között tanítvá
nyaival vissza fog térni ehhez a felismeréshez, és új tropeineket fognak a 
hatás és szerkezet összefüggésének kutatása eredményeként szintetizálni, 
melynek gyakorlati eredménye lesz a Gastropin, illetve a Mydeton. 

Az 1920-as években a jód terápiás értékét kutatják az arterioszklerózis és 
vérnyomás emelkedés 
gyógyításában. 1924-
ben Issekutz az Aljo
dannal kapcsolódik eh
hez az akkor időszerú 
kísérleti irányhoz. 

1922 nevezetes dá
tum az orvostudo
mány történetében, 
ebben az évben alkal
mazzák először a kli
nikailag használható 
inzulin preparátumot 
és a nagy áttörést je
lentő sikert bizonyítja 
Banting és Macleod 
Nobel-díja 1923-ban. 
Az inzulin hatásmód-

3. ábra 
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ja természetesen még alapjaiban is tisztázatlan volt ekkor. Issekutz már 
1924-ben két dolgozatban foglalkozik a kérdéssel. 1924-34 között kísérle
tes bizonyítékokat szolgáltak ahhoz, hogy inzulin hatására nő a glikogén 
építés a májban. 

1928-ban gyakorlati szempontból jelentős közleményben állapítja meg 
munkatársával, hogy a teofillin és az akkor újonnan bevezetett higanyos 
húgyhajtók kombinációja előnyös. A hatékonyság növekszik, a lokális ir
ritáló hatás csökken. Nálunk a Földi által kidolgozott Novurit kerül majd a 
gyógyszertárakba teofillinnel kombinálva, de mások is átveszik ezt a 
módszert és világszerte így hozzák forgalomba a higanyos húgyhajtókat. 
Amiként az 1917-es felismerése, az atropin kvaternerezése nyomán e mű
velet általános gyakorlattá vált a centrális és perifériás hatások elválasztá
sára, úgy vált az 1928-as teofilinnel való kombináció is széles körben hasz
nálatossá. Még ma is tanúi vagyunk annak, hogy egy vegyülethez teofil
lint kapcsolnak, új szabadalmat remélve, bár ma már a réginél tetszető
sebb magyarázatok kíséretében. 

Az 1930-as években számos munkát ír a spazmolitikus hatás és kapil
lár aktivitás összefüggéséről. Konkrét 
gyakorlati eredményt ér el a kémiai 
szerkezet és hatás összefiiggésének 
kutatásával. A Chinoinnal együttmű
ködve megszületik a Perparin és 
Ethaverin, majd az 1960-as években, 
ennek a munkának folytatásaként a 
No-Spa. 

Az 1930-as évek eleje az orvostudo
mány történetének ismét egyik nagy 
fordulópontját, a Prontosil coccus fertő
zésre kifejtett hatásának felfedezését 
hozza. Bár a próba-szerencse módsze
re vezeti Domagk-ot a sikerhez, az 
eredmény, az Ehrlich által kiszabott 
iránynak, a bakteriális fertőzések 

gyógyszeres gyógyítása elméletileg 
megalapozott útjának, a kemoterápia el
vének helyességét bizonyítja. Trefouel, 
Nitti és Bovet 1935-ben tisztázták a 
szulfonamidok hatásmódját, kezdetét 
vette az antivitaminok, antimetaboli
tok oly sok nagy sikert eredményező 
kutatási iránya. Issekutz ezidőben írt 

4. ábra dolgozatai és tanítványának, Jancsó 
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Miklósnak a munkái 
bizonyítják, hogy 
milyen érzékenység
gel ragadta meg idő
ben a lényeges prob
lémákat és tette hoz
zá az új kutatási út
hoz a maga tégláját. 
1933-ban Jancsóval 
írja le, hogy a ger-
1nanin a tripanoszó
mák oxigén- és cu
korfogyasztását gá
tolja, mint specifikus 
fermentméreg hat, 
és a degenerálódó 
parazita a RES áldo

l. táblázat 
Issekutz Béla nevéhe;: fűződő jcfcnlős gyógyszerkutatási eredmények 

Év Kutatási eredmények 

1916-17 Kvaterner tropcinck csökkent központi idegrendszeri 
hatásainak felismerése. Novatropin, valamint a 
tropeinek és papaverin kombinációjának bevezetése 

1924 Glikogenolízis inzulinnal történő gátolhatóságának 
kimutatása átáramoltatott májon 

1927 Novurit 

1932 Perparin 

1933-.15 Sura1nin specifikusan csökkenti a tripanosomák oxi-
gén és g!ukóz fogyasztását Uancsó Miklóssal) 

1937 Tiroxin hatásmódjának analízise. Centrális támadás-
pontjának igazolása 

1952 Kuráre-hatású tropcinek kidolgozása (Nádor Károly-
lyal) 

zatává válik. Az 1931-36 között Jancsóval írt dolgozatok pontosan azok
kal, a parazita szervezetét szelektív módon károsító mechanizmusokkal, 
anyagcsere effektusokkal foglalkoznak, melyek egybeesnek a szulfonami
dok hatásmódjának megismeréséből fakadó tanulságokkal. 

Az 1940-es években két, tulajdonképpen összefüggő problémakör, a 
tiroxin és a központi idegrendszert stimuláló amfetamin hatásmódja foglal
koztatja. 1937-48 között számos dolgozatban elemzi a tiroxin hatását, bi
zonyítva centrális támadáspontját. 1942-48 között az amfetamin anyagcsere
és hőmérsékletemelő hatásának agyalapi támadáspontját igazolja. Ezek
hez a kutatásokhoz dolgozza ki szellemes, egyszerű, máig is jól használ
ható anyagcseremérő készülékét, mely a sejtlégzés méréséhez kidolgozott 
Warburg-módszer sikeres adaptálása egy patkányméretű állatra. Szereti 
az egyszerű módszereket és mindig szívesen kapcsolódik be módszertani 
problémák megoldásának kutatásába, amint azt a Digitalis purpurea titrá
lásával kapcsolatos 1915-ben, illetve az ergot-alkaloidok titrálásával foglal
kozó 1928-ban leírt dolgozatai bizonyítják. 

Az áttekinthetőség kedvéért az 1. táblázat mutatja be az Issekutz Béla 
nevéhez fűződő jelentős gyógyszerkutatási eredményeket; a 2. táblázat ta
nítványainak olyan eredményeit mutatja be, melyeket még akkor értek el, 
amikor Issekutz Béla volt az intézet igazgatója. 

A II. világháború után főleg a hatás-szerkezet összefüggésének problé
mái foglalkoztatják. Régi témáit vizsgálja új feltételek mellett, az új eredmé
nyek fényében, és számos új gyógyszert eredményeznek ezek a kutatások. 

Talán jó természetéből, bölcsességéből, alkalmazkodóképességéből fa
kadt, hogy hosszú élete alatt a legbonyolultabb, legellentmondásosabb 
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2. tcíb/ázat történelmi szaka-
Issekutz Béla tanítványainak, még az ő vezetése alatt álló szegedi, il
letve budapesti intézetben elért jelentős gyógyszerkutatási credrnényei 

szakban sem zök
kent ki egyensúlyá
ból, mindig konflik
tusok nélkül maradt 
helyén, sőt, amikor 
közéleti szerepet is 
juttattak számára, 
nem feledte, hogy a 
kutató biztos bázisa 
a laboratórium. Ami 
valószínűleg legjob
ban megóvta a na
gyobb konfliktusok
tól, a tudósoknál és 
művészeknél elég 
gyakori kveruláns 
magatartás teljes hiá
nya volt. Néha meg
alkuvónak tűnhetett 

lobogó korszakok 
borzas ifjai előtt, pe
dig csak megértően 
és messze tekiI1tően 

bölcs volt. Elkerülte 
a veszélyt azzal is, 
hogy nem tartozott 
az önimádó, önfel
mutató, öntömjénező 
alkotók oly népes 
családjába. Bár tud

Év Kutatási eredmények Kutatók 

1927-32 Új hisztokémiai eljárások kidol- Jancsó 

1935 

1951-

1955-

1955-

1955-

1961-
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gozása kemoterápiás kutatások 
számára. Annak bizonyítása, hogy a 
tripaflavin és solganal bejut a 
tripanosomákba és a neosalvarsan 
a retikuloendo1helben raktározódik 

Synthalin tripanocid halásának Jancsó 
felfedezése 

Egy ismeretlen kardiotonikus anyag Knoll, 
felfedezése a máj-perfuzátumban. Kelemen, 
Cellulinok: az ingerlékeny sejtmem- Kecskeméti, 
brán nyugalomból ingerületbe történő Kalász, 
lranszformációjában szereplő endogén Nagy, 
anyag kutatása Kerecsen 

Pszichofarmakonok (trankvillánsok, Knoll, 
stimulánsok) specifikus hatásának Kelemen, 
mérésére szolgáló új módszerek Knoll Berta 
kidolgozása 

Tropeinek hatás-szerkezet összefüg- Nádor, 
gésének kulatása. Gaslropin, gastrixon Gyermek, 
és centrális kolino!itikumok György 
kimunkálása. Ko!inoreceptorok 
tennészetének, oxolremorin 
hatásmódjának kutatása 

Aininoketonok hatás-szerkezet össze- Pórszász, 
függésének analízise. Mydeton és Nádor 
spiractin kimunkálása 
Trankvilláns hatású aminoketonok Knoll, 
kidolgozása Nádor 

ta, mit ér, inkább szerény volt megnyilatkozásaiban. Sokszor mondta in
terjúban, hogy ő téglahordója a tudománynak. Következtetéseiben is min
dig óvatos volt, nem szerette a harangokat kongatni. Nem gyűjtötte az el
lenségeket, nem növelte erőszakosan irigyei számát. Szerencsés ember 
volt abban is, hogy egész életét jó egészségben töltötte, 93 évesen halt meg, 
végig megőrizve kedélyét, szellemi frissességét. 

~unkáját mindig elismerték és támogatták. 
Eletpályájának állomásai, az a sebesség, ahogy a ranglétrán előre ha

ladt, az ő esetében eredményes munkásságának jó mutatója. 28 évesen a 
kolozsvári egyetem magántanára. Ekkor került kapcsolatba a Chinoinnal, 
mellyel sok évtizedes töretlen együttműködése gyógyszerek sorának 
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megszületéséhez vezetett. 31 éves, amikor a máig is gyógyszerként hasz
.nálatos Novatropint, első originális vegyületét publikálja. 33 éves, amikor 
1919-ben Károlyi Mihály kormánya professzorrá nevezi ki. Csak fél évig 
működik Kolozsvárott, majd Szegeden folytatja munkáját. Az ott életre hí
vott új orvosi egyetemen szervezi meg a Gyógyszertan tanszéket. 42 éves, 
amikor az egyetem rektora lesz. 

Közéleti szereplésére jellemző, hogy biztos érzékkel válogatja ki a te
hetségeket és azok előrehaladása érdekében minden befolyását latba veti. 
Ennek illusztrálására hadd említsek két példát. 

Szegedi rektorként, amikor az új egyetem építkezése a döntő szakaszá
ba lép, fontos szerepe van nemcsak e folyamatnak a katalizálásában, ha
nem abban is, hogy kik fognak majd Szegeden az új épületegyüttesben 
dolgozni. Rektori tisztségében javasolja, hogy hívják meg Szent-Györgyi 
Albertet- az új épületben megalapítandó Biokémiai Tanszék élére. Szent
Györgyi Albert elfogadja a meghívást, bár 2 évi szabadságot kér, hogy a 
Mayo klinikán, a később C-vitaminnak elnevezett anyagával kísérleteit el
végezhesse. Issekutz Béla személyes érdeme, hogy Szent-Györgyi Albert 
Szegeden professzor lett. 

Másik törekvése, hogy 
Jancsó Miklósnak bizto
sítson jó helyet. Jancsó 
Miklós Issekutz Béla rek
torsága idején éppen Ber
linben, a Kochról elneve
zett Preusisches lnstitut 
fiir Infektionsheilkunde
ban, az akkori idők 

egyik legnagyobb intéze
tében dolgozik, itt írja ki
váló tanulmányát a reti
kuloendotheliális rend
szerrel kapcsolatban. 
Issekutz Béla minden 
erejét arra fordítja, hogy 
hazatérése után megfele
lő laboratóriumot bizto
sítson számára a Gyógy
szertani Intézetben. 

Bár nagy nevelő egyé
nisége a szegedi években 
is kitűnik, ez csak a II. 
világháború utáni esz- 5. ábra 
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tendők objektíve kedvező új feltételei között válik nyilvánvalóvá. 51 éves, 
amikor elfogadja a Pázmány Péter Tudományegi;etem meghívását. Előbb a 
Gyógyszerismereti Tanszéken tanít, majd 1939-ben átveszi Vámossy Zol
tántól az orvoskar nagymúltú, 1776-ban alapított tanszékének vezetését. 
Elődei 1872-től Balogh Kálmán, Bókay Árpád és Vámossy Zoltán tekintélyes 
tudósok és közéleti személyiségek voltak, mindhárman a Magyar Tudo
mányos Akadémia tagjai. A tanszék átvételének évében, 1939-ben az Aka
démia levelező tagjává, majd 1945-ben rendes tagjává választja. 

A háborús évek tartaléklángra állítják a kutatást, de 1948-49-ben olyan 
intenzitással indul meg a munka, amilyenre a múltban nem volt példa. Az 
újjászületett Magyar Tudományos Akadémia, történetében először kapar
ra lehetőséget, hogy addig elképzelhetetlen bőkezűséggel serkentheti és 
támogathatja a kutatást. Ez a támogatás eredményezte azt, hogy ezekben 
az években tömegesen áramlanak lelkes fiatalok, főleg orvostanhallgatók 
az Issekutz intézetbe, ahol a vezető megértése, bölcsessége, a jó légkör, 
szabad utat nyit előttük. Ezekben az években indul útjára az a gárda, 
amelyből azután olyan sok magyar és külföldi farmakológiai kutatóhely 
vezetője került ki. Jórészük ma már halott, az élők nyugdíjban vannak. Ma 
már szinte valamennyi egyetemi farmakológiai tanszéken és egyéb gyógy
szertani kt1tatóhelyen Issek11tz tanítványainak tanítványai, sőt lassa11 már 
az utóbbiak tanítványai vannak vezető posztokon. A nemzetközi kutatás
ban is évtizedekig találkozhattunk olyanokkal, akik Issekutz intézetében 
kapták az életre szóló első lökést, és megőrizték munkásságuk során az ott 
töltött évek lelkes, tudományt szerető hangulatát. Ma már külföldön is sok 
intézetben az Issekutz tanítványok tanítványaival találkozhatunk. Issekutz 
kedves mondása: „ Tanítványaim feje fölött soha nem nyugszik le a nap'; a jo-

gos megelégedés érzésé
nek kifejezése. 

Az 1950-es évek elejére 
érnek be a gyógyszertani ha
tás és kémiai szerkezet össze
függésére vonatkozó kísérle
teinek gyakorlati eredmé
nyei. 1952-ben kapja meg 
a Kossuth-díjat. 

Mi volt az Issekutz inté
zet szellemiségének lényege? 
A fogékonyak számára a 
tudomány, a kutatás szen
vedélyes szeretetére és 
alázatos szolgálatára ne-

6. ábra velődés. Annak élmény-
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szerű és egy életen át ki
olthatatlan megértése, 
hogy a kutató jutalma 
maga a kutatás gyönyö-
rűsége, és soha nem sza-
bad a labort elhagyni. 

Az is az Intézet szel
lemiségéhez tartozott, 
hogy igazán kutatni 
egyetemi intézetben le
het, mivel tanítani is 
kell, a tárgyat egészében 
kell látni, ez inspiráló, és 
tanítás közben tanul az 
ember legtöbbet. Mind
nyájunk számára, akik 
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abban az intézetben 7. ábra 

nőttünk fel, természetes 
volt ezért a ragaszkodás az egyetemhez, a tanításhoz. Legtöbben közü
lünk sohasem hagytuk el az egyetemet, mert máig is hisszük és valljuk, 
hogy ez az intézmény képviseli a legjobban, a legkomplexebb módon az 
alkotó tudomány szellemét. 

Az Issekutz intézetben mindenki megtanulta, hogy a módszereket ko
molyan kell venni. Mindig a legjobb, a legkorszerűbb metodikák alkalma
zására kell törekedni és nem szabad sohasem erőszakot venni a tényeken. 
Nem szabad a kutatásban elgondolásaink, teóriáink bizonyítását minden
áron hajszolni, nem szabad arra törekedni, hogy az adatok lehetőleg il
leszkedjenek várakozásainkhoz, ellenkezőleg, kételkedni kell, igyekezni 
kell cáfolni magunkat, működni kell bennünk az advocatus diaboli-nak, és 
ha semmiképpen sem sikerül bebizonyítani, hogy nincs igazunk, akkor 
talán helyes az elgondolásunk. 

A tények, a valóság mindenek felett való tisztelete vezet csak a mód
szerek becsületes használatához, a tudományos igazsághoz történő pe
dáns ragaszkodáshoz. Százszorosan fontos ez a megbízhatóság éppen a 
gyógyszerkutatásban, melynek gyakorlati célja az ember egészségének 
legközvetlenebb szolgálata, így a pontatlan, megbízhatatlan kutatásból 
származó veszély különösen nagy. A heti referáló ülések, melyek örökké 
emlékezetesek maradtak mindazok számára, akiknek szerencséjük volt 
hosszú időt tölteni az intézetben, ezt a szellemiséget sugározták, mert ez 
volt Issekutz Béla hitvallása. 

Megértettük az Issekutz intézetben, hogy alap- és alkalmazott-kutatás eró1-
tetett konstrukció. Csak kutatás van, melyben mindig és szükségszerűen alap-
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kérdések, elvek, teóriák és az azokból folyó gyakorlati következtetések egybeve
gyülnek, harmónikus és elválaszthatatlan egységet képeznek. Így és csak így 
válik a kutatásban elért eredményből jó gyakorlat, és a gyakorlatból új kérdés a 
kutató számára, új módszerekre, új megközelítésre sarkallva a kutatót, hogy 
azután az új eredmény jobb gyakorlattá váljék, és így tovább a végtelenségig. 
Így szoríthatja csak ki egyre nagyobb sebességgel a jó gyógyszert a jobb. 

Végül, ha az Issekutz-iskola tanulságait idézzük, nem feledkezhetünk 
meg arról, hogy akik ott dolgoztak, azok korán megértették és megtanul
ták a team-work fontosságát, hiszen elmélet és gyakorlat összefüggése a 
komplex problémákon dolgozó, különböző képzettségű kutatók együtt
működését, együttgondolkodását, és egymás megértését tételezi. A kémi
kus és farmakológus szoros együttműködése azokban az 1950-es években 
Issekutz akadémikus iniciatívájára terjedt el nálunk, és ugyancsak ő adta 
a gondolati impulzusokat a speciálisan képzett klinikus, a klinikai farma
kológus bekapcsolására a közös kutatómunkába. 

Az emberi alkotómunka minden területén vannak nagy géniuszok, 
rombolva újat hozó nagy egyéniségek, és vannak nagyszerű megtartók, 
akik a valódi értékeket gazdagítják: elválasztják az álmokat a valóságtól. 
A megszilárdított ismereteket, kicsit talán mindig szimplifikálva formál
ják tananyaggá, így teszik világossá, érthetővé a még avatatlan elme szá
mára az éppen akkor érvényesnek vélt, nevelésre alkalmas igazságot. 
Issekutz Béla a megtartók, a továbbfejlesztők közé tartozó kutató, tanító 
volt. Igazi professzor, aki szerette összegezni amit feltártak, és szerette 
rendszerezve átadni a tudást azoknak, akik tanulni vágytak. A „Gyógysze
rek és gyógyítás" háromkötetes tankönyve, melynek első kötete volt a 
Gyógyszertan, évtizedeken át a medikus oktatás egyik kézikönyve és agya
korló orvosok nélkülözhetetlen kiskátéja volt. A „kis Issekutz" még formá
tumában is olyan volt, hogy be lehessen tenni az orvosi táskába. 

Külön elemzést érdemel, hogy élete alkonyán a rák kérdéséről írt mo
nográfiát, tehát olyan területre hatolt, melyen sohasem dolgozott. Ez lát
szólag ellentmondott addigi magatartásának. Azért is különösen figye
lemre méltó és magyarázatot érdemlő ez a lépése, mert monográfiát kü
lönben sohasem írt. A könyv nagy küzdelmek, heves viták után 1969-ben 
látott napvilágot. E különös kirándulás okát abban látom, hogy rendület
lenül hívője volt a tudomány mindenhatóságának. Az 1950-es évek elején, 
amikor egyébként a tudomány végtelen hatalmába vetett hit kulminált, 
hangoztatta, hogy a rákkérdést a tudomány 10 év alatt meg fogja oldani. 
Ez nála szokatlan állásfoglalás volt, de tükrözte határtalan bizalmát a kuta
tás erejében. Sajnos mint tudjuk, mind ez ideig sem lett igaza. Ő is kereste 
a kudarc okát és módszertani hibában vélte az megtalálni, a rákkutatók
nak új kutatási utat ajánlott, ezért írta meg könyvét. Ez a könyv is tükrözi 
haláláig töretlen tarútani akaró szellemét. 
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Életének alkonyán, közel hét évtizedes kutatási tapasztalatai alapján a 
„Die Geschichte der Arzneimitteiforschung" című utolsó művével, mely 1971-
ben, 85 éves korában jelent meg, beírta nevét a tudománytörténetbe is. Ez 
a könyv felbecsülhetetlen értékű, személyes emlékből fakadó, már jórészt 
feledésbe ment, és részben jószerint feltárhatatlan adatot, összefüggést 
tartalmaz, melyből még sokan és sokat fognak meríteni. 

Nem hagyhatom említés nélkül a két kiváló magyar orvostudósról, a 
két jancsóról, apáról és fiáról írt könyvét. Ifjú Jancsó Miklós rajongásig sze
retett tanítványa volt. Alighanem példátlan, hogy mester úgy írjon tanít
ványáról, ahogyan Issekutz írt Jancsó Miklósról, hiszen jól ismert, hogy 
milyen ritka az olyan jellem, aki maradéktalanul örülni tud pályatársa si
kereinek és igaz hittel elismeri és hirdeti annak tehetségét. 

Az élőknek méltányossággal, a holtaknak az igazsággal tartozunk. Mér
legre tehetjük hát ma, kicsit már történelmi távlatból, igaz-e, amit Issekutz 
Béla 90. születésnapja alkalmából egy újságírónak mondott: „ .. . kutató vol
tam, akinek az a feladat jutott, hogy megszervezze a gyógyszerkutatást az ország
ban. Az én eredményem az, hogy a gyógyszerkutatás folyik; szinte minden tanszé
ken, gyárban, intézetben tanítványaim, vagy az ő tanítványaik vannak. Életem 
eredménye: hogy a magyar gyógyszeripar ott áll, ahol áll. Ami tőlem tellett, meg
tettem, és azt hiszem, a legjobban tettem meg, ahogy csak tudtam'~ 

Ha figyelembe vesszük a magyar gyógyszerkutatás előkelő helyét, 
rangját a világban, és objektivitással elemezzük Issekutz szerepét abban, 
amire ma büszkék vagyunk, megerősíthetjük, amit az idézett interjúban 
mondott. Szelleme szervesen és eliminálhatatlanul beépült a magyar 
gyógyszerkutatás és gyógyszeripar kapcsolatának egész együttműködési 
mechanizmusába és máig kifejti pozitív hatását. Vajon tehet-e tudós töb
bet a hazájáért? Páratlan ívű életpályájára emlékezve, erőt merítően gon
dolhatunk arra, milyen nagyszerű dolog a tudományos kutatás múltat és 
jelent egybeépítő, a jövőt meghatározó kontinuitása, és arra, hogy milyen 
hatalmas szerepe van nagyszerű tudósok életmíívének e folyamatosság 
biztosításában. 

Knoll József 
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A több mint szazeves múltra visszatekintő hazai gyógyszerkutatás és 
gyógyszergyártás világszerte elismert eredmények birtokosa. Ezen ered
mények megalkotásában kiemelkedő kutatók és vezetők játszottak meg
határozó szerepet, iparágon belül és azon kívül, egyetemeken, akadémiai 
kutatóhelyeken. A magyar gyógyszeripart alkotó vállalatok e hatalmas 
szellemi bázisra támaszkodva és azzal együttműködve tudták a vetélytár
sakkal a versenyt felvenni, és az adott kor kihívásaira a megoldásokat 
megtalálni. 

A kelet-európai térségben kiemelkedő, de az államosítás után elszige
telt magyar gyógyszergyárak a rendszerváltás után különböző utakon in
dultak el, de mind arra törekednek, hogy ismét a nemzetközi gyógyszer
ipar innovatív részévé váljanak, számarányunkat is meghaladó mérték
ben. 

E nemes törekvésben erőt kölcsönözhet nekünk, ha visszatekintünk a 
magyar gyógyszerkutatás és gyógyszeripar kiemelkedő alakjaira és mun
kásságukra. Az ő példájuk is segíthet abban, hogy a hagyományok folyta
tói lehessünk az egyre gyorsuló XXI. században. 

Az MTA Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottsága 
ezt szem előtt tartva, fontos feladatának tekinti, hogy a múlt eredményei
nek elérésében kiemelkedő szerepet játszó hazai szakemberek életét, 
munkásságát megismerje, megismertesse. 

A Munkabizottság éves összejövetelein, a vacsora után megrendezett 
„Esti Beszélgetés"-ek keretében egykori tanítványok, közvetlen munkatár
sak emlékeznek vissza nagyjainkra. A személyes hangvételű és sokszor 
megható visszaemlékezések során a vezető egyéniség és a kutatói pálya 
mellett az adott kor atmoszférája is felelevenedik. 

Kedves Olvasó! Reméljük, hogy elolvasva az eddig „ véletlenszerűen'' 
kiválasztott nagy egyéniségek életútját és munkásságát, korábban nem is
mert részletekre bukkant, és a könyv lapjainak forgatása kellemes időtöl
tésnek bizonyult. Ha úgy érzi, hogy valaki „hiányzik" e tiszteletre méltó 
körből, kérjük jelezze, hogy e hiányt mielőbb megszüntethessük. 
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A Munkabizottság Vezetősége e könyv lapjain is köszönetet mond 
mindazon kollégáknak, akik egykori mentoruk, vezetőjük alakját az „Esti 
Beszélgetés" során felidézték, és ezzel lehetővé tették, hogy a visszaemlé
kezések könyv formájában mindenki számára elérhetőek legyenek. 

Az „ Esti Beszélgetés" immár 8 éves hagyományát a Munkabizottság, a 
tagok aktív támogatásával a jövőben is folytatni kívánja. 

Hermecz István 
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Hermecz István vegyészmérnök, a kémiai tudomány 
doktora. 1968 óta a Chinoin Rt.-ben különböző vezető 
beosztásokban dolgozik. 1988 és 1991 között az Igazga
tó Tanács tagja. Fó'bb kutatási területe biológiailag aktív 
nitrogén hídfős vegyületek, antibakteriális kinolon-kar
bonsavak, prosztaglandinok (PGEl, PGE2) ipari totál 
szintézise. Több eredeti gyógyszer (Probon, Jumex, 
latanoproszt) kifejlesztésében vett részt. Jelenleg új ha
tóanyagok szintézisének kidolgozását és első méretnö
velését irányítja. Számos hazai tudományos társaság vezetőségében tevé
kenykedik, illetve több nemzetközi szervezetben látja el képviseletüket. 
1996 óta az MTA Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabi
zottság elnöke, 2000 óta az MTA Kémiai Osztályán doktor képviselő. A 
Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem és a Szegedi Egyetem c. egyetemi tanára ill. magántanára. 

Munkásságát Zemplén Géza-díjjal (1984), Kiváló Feltaláló Arany foko
zattal (1985), a Földművelési Miniszter Innovációs Díjával (1994), Gábor 
Dénes-díjjal (1996), Jedlik Ányos-díjjal (1997), Preisich Miklós-díjjal 
(2000), az MFT Farmakokinetikai és Metabolizmus Szakosztály Emlékér
mével (2002) és Széchenyi-díjjal (2005) ismerték el. 

ifj. Kabay János József (1926., Budapest) első tíz évét a 
tiszavasvári gyárhoz épült lakásban töltötte szüleivel. 
Édesapja halála után Budapesten élt, a Szent Imre Gim
náziumban érettségizett, majd a Műegyetem vegyész
mérnöki karán kezdte meg tanulmányait. Miután ottho
nukat egy bomba porig rombolta, 1946-ban elhagyta az 
országot és Salzburgban dolgozott 4 évig egy laborató
riumban. 1950-ben édesanyjával és húgával kivándorolt 
Ausztráliába, ahol útjavítástól egy nagy italüzlet vezeté
séig, 20 különböző foglalkozást űzött. Végül egy nagy gyógyszergyár mi-

151 



SZERZŐINKRŐL 

152 

nőségbiztosítási laboratóriumából ment nyugdíjba. Akkor állította össze 
és adta ki édesapja életének történetét. 1975-ben, 30 év után látogatott ha
za először Magyarországra holland feleségével és lányával, majd még 11-
szer, ezzel megtett félmillió km-t. 77 évesen, felesége halála után vissza
költözött Magyarországra. Úgy érzi, hogy hazatért. 

Knoll József orvos, akadémikus, professzor emeritus. 
1949-től a Semmelweis Egyetem Gyógyszertani Intézeté
ben dolgozik. 1962-től 1995-ig intézetvezető. Több mint 10 
évig Issekutz Béla közvetlen munkatársa. 1964-1970 között 
rektorhelyettes. 1967-1976 között az MTA Orvosi Osztály 
elnökhelyettese, 1967-től 1982-ig az MFT elnöke, 1982-től 
örökös elnöke. 1981-től 1984-ig a Nemzetközi Farmakológi
ai Tarsaság Vezető Testiiletének tanácsosa, 1984 és 1987 kö
zött első elnökhelyettese. 1970 óta tagja az MTA-nak. Szá

mos külföldi tudományos társaság tiszteleti tagja 
Több nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztő bizottsági tagja. 

Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket ért el a pszichoneurofiziológia 
és a farmakológia területén. Több endogén anyagot ( cellulin, angiohipo
tenzin, szatietin) fedezett fel. Elméleti és gyakorlati munkássága új gyógy
szerek kidolgozását eredményezte. A szelektív MAO-B bénító (-)-depre
nil a Parkinson-kór kezelés alapterápiájának részévé vált, világ-vegyület
ként az USA-tól Japánig több mint 80 országban bevezették a gyógyá
szatba. 

Kivételes munkásságát számos hazai és külföldi díjjal ismerték el: Aka
démiai Díj (1961, 1964) Semmelweis-díj (1984), Issekutz-díj (1982), Állami
díj (1985), az Európai Farmakológiai Társaság „Award far Distinguished 
Servicé' kitüntetése (1999), az Arany János-nagydíj (2000), az „Award far 
Outstanding Contributions to Anti-Aging Medicine" kitüntetés (2001) és 
a Széchenyi-díj (2003). 

Korbonits Dezső vegyészmérnök, gyógyszerkémikus, 
a kémiai tudomány doktora. 1953-tól 1960-ig a BME 
Zemplén Géza professzor vezette Szerves Kémiai Tanszék 
munkatársa. 1960-tól a Chinoin K+F szervezetében kü
lönböző vezető beosztásokat tölt be. Több mint 10 évig 
Földi Zoltán közelében dolgozik. 1980 és 1993 között az 
ELTE TTK előadó tanára. Az MTA Alkaloid Kémiai és 
Heterociklusos Kémiai Munkabizottságok tagja 

(1977-1993). A Magyar Kémikusok Egyesülete Szerves és Gyógyszerkémiai 
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Szakosztály vezetőségi tagja. Gazdaságilag is kiemelkedő eredményeket 
ér el számos gyógyszer, köztük a libexin és szenzit eredeti gyógyszermo
lekulák kidolgozásával. Nemzetközileg elismert a heterociklusos vegyü
letek gyűrű-transzformációja és gyűrú-lánc tautomériája területén vég
zett munkássága. Többszörös Kiváló Feltaláló (1966, 1975, 1982). Az Eöt
vös Loránd-díj (1990), a Zemplén Géza-fődíj (2002) és a Pfeiffer Ignác-díj 
(2004) tulajdonosa. 

Kovács Gábor vegyészmérnök, a kémiai tudomány dok
tora. 1963-tól 1986-ig a Chinoin Rt.-ben különböző vezető 
beosztásokban dolgozik. Mindvégig Mészáros Zoltán köz
vetlen munkatársa. Számos új termék kidolgozását irá
nyítja, köztük a természetes prosztaglandinok (PGF2", 

prosztaciklin) ipari totálszintézisének megvalósítását, és 
stabilizált prosztaciklin származékok kutatását. 1974-ben 
ösztöndíjas a Nobel-díjas E. J. Corey intézetében a Harvard 
Egyetemen (USA). 1987-től 1996-ig a Gyógyszerkutató In
tézet igazgatója. Jelentős szerepet vállal az Intézet korszerúsítésében, meg
újításában, amely lehetővé teszi vezető nyugati gyógyszergyárakkal az 
együttműködést. 1999-ben megalapítja a gyógyszeripari információra sza
kosodott Info-PHARM Kft. vállalatot. Címzetes egyetemi tanár. 1990-ben Ki
váló Feltaláló, 1995-ben Eötvös Loránd-díjjal tüntették ki. 

Kuszmann János kémikus, a kémiai tudomány dokto
ra. 1957-től a Gyógyszerkutató Intézetben dolgozik. Var
gha Lászlónak, az Intézet igazgatójának közeli munkatár
sa. 1966-1967-ben a londoni Chester Beatty Kutató Inté
zetben, a WHO ösztöndíjasaként 1988-1989-ben a 
Zürich-i Egyetemen dolgozik. Magyarországot képviseli 
az Európai Szénhidrátkémiai Szervezetben. Nemzetkö
zileg jelentős eredményeket ért el a szénhidrátkémia te
rületén a rákellenes, antibakteriális, antivirális és véral
vadásgátló biológiailag aktív vegyületek előállításában, a hatás és szerke
zet közötti összefüggések felderítésében. Tagja az MTA Szerves és 
Biomolekuláris Kémiai Bizottságnak és a Magyar Ösztöndíj Bizottságnak. 
1984-ben Zemplén Géza-fődíjjal tüntették ki. 

Lőw Miklós kémikus, a kémiai tudományok doktora. 1959-től dolgozik 
a Richter Gedeon Rt.-ben, különböző vezető beosztásokban. Közel 30 évig 
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Kisfaludy Lajos közeli munkatársa. Kiemelkedő eredmé
nyeket ért el a peptid gyógyszerek kutatásában. 1994-től 
2000-ig az MTA doktor közgyűlési képviselője. 1973 és 
1990 között az MTA Peptidkémiai Munkabizottság tit
kára. 1990 óta az MTA Szerves és Biomolekuláris Kémiai 
Bizottság tagja. Jelentős tudományos eredményeit 
Zemplén Géza-fődíjjal (1994) és Náray-Szabó Díjjal 
(2000) jutalmazták. 

Pillich Lajos vegyészmérnök, a magyar gyógyszeripar 
doyen-e. 1935-től szolgálja a Richter Gedeon Rt.-t külön
böző vezető beosztásokban. Több mint 10 évig Richter 
Gedeon közeli munkatársa. 1942-től 1976-ig műszaki 
igazgató, majd 1990 és 1999 között a Richter Gedeon Rt. 
igazgatóságának elnöki tisztét töltötte be. 1999-től örökös 
tiszteletbeli elnök. Több új gyógyszerkészítmény, köztük 
a B12 vitamin gyártásának fejlesztésében működött köz
re. Kiemelkedő értékteremtő munkásságát 1954-ben Kos

suth-díjjal ismerték el. 1993-ban Kőbánya Díszpolgárává választották. 

Szabó László Ferenc gyógyszerész, professzor emeri
tus, a kémiai tudomány kandidátusa. 1953 óta a Sem
melweis Egyetem Szerves Vegytani Intézetében dolgo
zik. 1953-tól 1977-ig Clauder Ottó közvetlen munkatársa. 
1977 és 1996 között az intézet igazgatója. Tagja az MTA 
Alkaloid Kémiai Munkabizottságának és Elméleti Szer
ves Kémiai Munkabizottságának. Nemzetközileg ma
gasra értékelik a természetes vegyületek, különböző al
kaloidok és iridoidok tanulmányozása során elért ered

ményeit. Hazai meghonosítója a polimer hordozón végzett kémiai átala
kítások alkalmazásának a kombinatorikus kémiában. 1977-ben eredmé
nyeit Kiváló Gyógyszerész kitüntetéssel ismerik el. 

Szántay Csaba kémikus, akadémikus. Magasan ívelő tudományos pá
lyáját Zemplén Géza irányításával kezdte 1950-ben a BME Szerves Kémiai 
Tanszéken. Mészáros Zoltán közeli pályatársa. 1979 és 1997 között a tan
székvezetői feladatokat látja el. 1965-1966-ban a New York-i Egyetem ok
tatója. 1970 óta tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. Nemzetközi
leg magasra értékelt eredményeket ért el a természetes anyagok totálszin-
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tézisének területén. Kezdeményezésére a hazai gyógy
szervállalatokkal kialakított együttműködésekben sike
resen ülteti át tudományos eredményeit a gyakorlatba. 
Az eredeti Cavinton (Richter Gedeon Rt.) gyógyszeripa
ri szintézisének kidolgozója, meghatározó szerepet töl
tött be az emetin, a prosztanoidok és piretroidok 
(Chinoin Rt.) ipari totálszintézisének megvalósításában. 
Amerikából hazatérve kezdeményezi az iparral szoros 
kapcsolatot tartó akadémiai munkabizottságok megala
kítását. Az MTA Szerves és Biomolekuláris Kémiai Bizottság tagja, az 
Alkaloidkémiai Munkabizottság örökös, tiszteletbeli elnöke. Több vezető 
nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. A Magyar Feltalálók 
Egyesületének elnöke. Kivételes munkásságát Allami-díjjal (1975), Szent
Györgyi Albert-díjjal (1993), a Magyar Köztársasági Erdemrend középke
resztjével (1996), Széchenyi-díjjal (1999) és az Arany János Közalapítvány 
Nagydíjával ismerték el. 

Vigné Kis Ágnes (1964, Debrecen) agrármérnök, nö
vényvédelmi szakmérnök. 1988-tól 13 évig dolgozott az 
Alkaloida Vegyészeti Gyár marketing osztályán, 
Tiszavasváriban. A gyár szelleme már kezdetben meg
érintette, részt vett a kutatóbázis főbejáratánál elhelye
zett Kabay kiállítás felépítésében, a Kabay centenárium 
országszerte megrendezett eseményeinek szervezésé
ben és - miután az Alkaloida eladta a növényvédőszer 
üzletágat - még évekig a gyár PR részlegénél maradt. 
Nagy örömmel fogadta a megtisztelő felkérést a dobogókői Kabay meg
emlékezés megtartására, melyet most is a legszebb emlékei közt tart szá
mon. 
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