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1935 g:rii:ndete Kabay in Po~en ein a~liches _Vt~~rk. 
Spf.í.ter WUide das \.1erfahren we1terent w1okelt und oko-

-nornischer gestaltet. _ . . 
- - 1934 wurde das \Verk vom V'ölkerbund bes1cht1gt 
· d vollkommen anerkannt Kabay v.rurde nach Genf 

u;t1 geladen um seim \Terfahren und <lessen ~ontrolle 
em dem Völkerbund bekannt zugeben. Der Emladung 

-k~~nte er nic::ht mehr Folge ~e~sten, ?-a er· am 29. J a~uar 
l936 infolge einer Allgeme~n1~ekt1on dru.:?h :1=Iern1oto

·0 plötzlich verstarb. Be1 se1nem Begrabn1s \vohnte :-~ sch\vedischer· Gelehrt-e im N amen des Völker bundes 
bei 

Nach seinem Tode ent,vickélte sich die Alkaloida
Fabrik zu einem imposanten Grossbetrieb und ist heute 
unter den ersten Exportunternehmen Ungarns. 

Kabay's Andenken be>vahren in Ungarn eine Erinne
rungsroedaille, sowie Apotheken- und Strassennarnen„ 

(Budapesti Orvostudo;nányi Egyete1n, Gyógynöp_én,Y. 
és Drogismereti Intezet, Budapest _ V I I I , Ulloi 

út 26.) 
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A KABAY-SZABADALOM HARMINC :f:VE 
VALOVIOS GYULA 

Az 1930-as évekig az egész világon az olyan fon
tos, gyógyászati jele17tős~ggel bíró ópiumalkala,~
dok: morfin, kodeinfclesegek, etrlmorfin stb. elo
állításának egyetle11 fo1rása az ópii:m volt Az a~ 
ópium, mely:t 1endkí;ül nehé/z, .s~1nte i_abszo:g~r 
:fizikai munkaval sok t1zezer 111akfe1 megkarcolasa
val hvert és a növényen megszáradt tejnedv össze
gyűjtésével állítottak el6 

Az ópiumbegyűjtés nehezen ellenőrizhető volta, 
valamint az a ténv, hogy a különböző ópiumféle
ségek 8-16% n{orfint tartalmaznak; a fekete
piacon történő értékesítéshez és a kábítószerek 
tiltott élvezetéhez vezettek 

A kábítószerek tiltott élvezetének egészség- és 
erkölcsromboló l1atása n1indenki előtt ismeretes 

A fenti állapot n1cgszüntetésére nyitott új utat 
K ab a y J"ános szabadalma, amely új eljárást, 
új nyersanyagfonást adott az ópiumalkaloidok 
előállítására 

A szabadalom l92i-ben született meg és lénvege 
a következő volt: 

A virágzásban levő zöld máknövényt lekaszálták 
és szá1ítás nélkül préselték, a préslevet összegyűJt
vc feldolgozták Ez a művelet gyakm Iatilag úgy 
történt 11ogv az akkori gyá1 tól viszonylag nem 
nagy távolsigban levő, környező földeken talál
ható mák-vetéseket virágzásuk ütemében fokoza
tosan kaszálták le és a zöld tömeget szállították be 
az üzen1be, fűldolgozásra. 
Később Kabay~ és munkatársai egy úgynevezett 

mobil kivonatolót szerkesztettek, mellyel sm ba
já1 va a mák: v-etésterületekct, a hely-színen kipré
selték a zöld máknövényt, és a préslevet szállítot
ták be az üzem területére feldolgozásra 

Az akkori üzem fogaln1a 1endkívül szerén:~r, 
mondhatnánk szegényes feldolgozási lehetőséget 
jelentett, hiszen a kipréselt levet a feltaláló lakása 
alittti pincében tárnÍták bctonkádakban, a feldol
gozás pedig egy fészer alatt történt 

A zölden feldolgozás rendkívül nehézkesen volt 
meg\ralósítható több ok n1iatt: , . , 

1 A mák vetéstorületet a korlatozott anyagi es 
technikai feltételek miatt nem tudták idejében 
lea1at11i a mák lábon száladni kezdett, károsodás 
érte a t~rmelőket és a feldolgozót egvaránt, a ter-
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rneg'i ei szorv-ezeto által, 1966 áp11hs 29-cn, Sopronban 
rend"ezett I(a.bay János emlékülést'~n elhangzott előadás 

melőket a súlycsökkenés miatt, a feldolgozót pedig 
azért, mert a már részben megszáradt i1övényből 
nem tudták a megfelelő Iémennyiséget kíprésehu 

2 A zöld masszából kipréselt lé igen sok kloro
fillt tartalmazott (amit az ópiumalkaloidokkal pár
huzamosan ki is i1yertek) és ez a körülmény a fel
dolgozást és a végtermék tisztítását rendkívüli 
módon megnehezítette 

3 A zöld mák feldolgozását viszonylag rövid 
idő néhánv hét alatt kellett el végezni - még meg
fel~lő vetéSidő eltolása esetén is -, ezé1t a kipré:
selt zöld 11övény levét a kinyerés nehézségei és a 
munka kampány-jellege miatt nem tudták meg
felelő ütemben feldolgozni, így az erjedt, romlott. 

Ezze1 a körülménn·vel magyarázható, hogy __ a.z 
1927-től 1931-ig előállftott késztermék mennyisége 
csak kg-okban fejezhető ki, és az éves termelés 
maximumában is alig éri el a 100 kg-ot, a gyártás 
gazdaságosságáról nen1 is beszélve 

A zöldfeldolgozásnak egy nagy haszna volt: 
Ez alatt az idő alatt jutott el a feltaláló ahhoz 

a felisme1éshez, amit szó szerü1t idézünk az e1edeti 
szabadalmi szövegből: „meglepő módon azt 
találtuk, hogy a málmövényből az ópiumalkaloi
dok akkor is gazdasagosan kitermelhetők, ha a le
a.ratott és kicsépelt mák.növény már megszáradt. ". 

Ennek a felis1nerésnek alapján -hallatlan anya
gi nehézségek és nélkülöz~sek_ k~zött -, sz~let~tt 
inea Kabav- János szaraz es k1csepelt n1akbol tor
tén'6 m01fi;1 előállítást biztosító szabadalma: „El
járás ópiumalkaloidák előállítására", melyet 1~31: 
novembei hó 30-án jelentett be a ~fagyar Knaly1 
Szabadalmi .Bírósághoz, s melyről ma már bátran 
elmondhatjuk, hogy világ-jelentőségű volt és ezen 
világjelentőségét n1ég 11apjainkban is érezzük, me1 t 
meatörte az ópiun1 n1onopóliun1át, lehetővé tette, 

O fi , , 11 N , lltt • hogy a mor ngyartas e cnorzes rnc e , \.TJ.ssza-
élési lehetőségek nélkül töi ténhessen 

Óriási 111űszaki jelentősége mellett éppe11 ezért 
igen n1agas1a é1 tékele11dő a szabadalom ezen hu
má11us oldala is 

A szabadalom szerint az extrakciót betonkádak
ban végezték, a.z ellenáram elv-ét alkalmazva,, mal~ 
az ígv nvert áztatólevet rézüstökben, több lepcso
be11. ~űrŰ, lekvá.n~zerű anyaggá pá1ologtatták, ~s 
ehből nz ün ,)1!'lg:1lekvár"-lJól ellená-12„11'.!lJ~n e

1

t1l
alkohollal extrahálták a mmfint és a mellckalka
loidokat, majd alkoholmentesítés után a vi2es ma-
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radékból nyerték ki a morfint A gyár műszaki fej .. 

készültsége ebben az időben elég alacsony volt. 
El kell mondani, hogy Kabay János feleségének, 

mint vegyésznek igen nagy része volt a szabada
lom kidolgozásában és további tökéletesítésében 

A Kabay-szabadalom szerinti gyártás az évek 
során ugyan rendkívüli mértékben fejlődött, de a 
mai napig is az eredeti Kabay-szabadalom alap
elvei szerint történilc Ez a tén:y is fé11yesen bizo
nyítja, hogy a maga idejében milyen zseniális volt 
Kabay János felismerése és a felismerés alapján 
milyen jó technológiai alapelveket dolgozott ki 

Ezeket az alapelveket fejlesztette és fejleszti to
vább az üzem kicsiny, de lelkes műszaki kollektí
vája, amely igyekszik Kabay János szellemében 
dolgozni és a világhírűvé vált magyar ópiumalka
loid gyártást továbbfejleszteni. 

Az elmúlt 30 év során tökéletesítették a kivona
tolás módját, ma már meleg vízzel, teljes ellen
áramban végzik, hasonlóképpen tökéletesítették 
a besűrítés módját is, mely ma Roberst-rendszerű 
bepárló battériákban történik A feldolgozás többi 
lépése is finomodott és ez a munka most is rend
szeresen folvik 

Jelentős ~zerepet játszott a vállalat fejlődése 
szempontjából az a tény, hogy a vállalat kollektí
vája megvalósította és világszínvonalra fejlesztette 
a mákgubóból előállított morfin alapú kodein, 
etilmorfin, dicodid, paracodin és még sok más kész
termék előállítását 

A fenti munka effektivitásának jellemzőjére el 
kell mondanunk, hogy amíg az 1930-as években 
100 q mákgubóból 10 kg morfint nyertek ki, addig 
ma ez a szám már 23-25 kg, és ezt még tovább 
kívánjuk növelni 

Ennek: az aránynak a javulásához a technológiai 
korszerűsítésén kívül hozzájárul az a tény is, hogy 
a hazai máknemesítők főleg dr S á r k á n y 
Sándor professzor és munkatársai tevékenységénel{ 
nyomán a kiindulási nyersanyag hatóanyagtarta). 
ma is növekedett 

A mai technológia lehetővé teszi, hogy a morfin 
kinyeréssel párl1uzan1osan jelentős mennyiségű 

mellékalkaloid (természetes kodein, tebain, narko
tin) kinyerését is Ez dr. Bognár Rezső akadé
mikus és munkatársai, valamint a gyár m-űszaki 

gárdájának közös eredménye. 
Lényeges változás az Alkaloida Vegyészeti Gyár 

fejlődésében a felszabadulás után állt be, mikor 
az államosítás után ko1mányu11k jelentős beruhá
zásokkal fejlesztette a gyárat, manufakturális jel
legű üzemből komoly, modern berendezésekkel 
dolgozó gyógyszergyárrá 

Így a 3 éves tervben 2,4 millió, az első 5 éves 
tervben további 10,4 millió, 1956-ben 8 millió, 
a 2. hároméves tervben 21,8 millió fmintot ruhá
zott be az üzem a termelés, a nyersanyagtá1olás 
korszerűsítésére, valamint a dolgozók munkakörül
mén3reinek javítására 

A gJrár történetében a 2. ötéves terv során vég
iehaj tott rekonstrukció a legjelentősebb, melynek 
sorá11 mintegy 80 millió fori11tos beruházással meg
épült: 

a Lmgi cég által gyártott korszerű folyarnafos 
extrakciós bere11dezés, 

az új pneumatikus gubó-szállító be1e11dezés, 
az új készáru üzem, 
az ú,j vegyszer- és műszaki a11yag1aktár, 
az új karbantartó műhely, 
az új irodaépület 

Ez alatt az idő alatt épültek a korszerű lakó .. 
házak á vállalat lakótelepén, ahol az üzem műszaki 
és fizikai dolgozóinak egy része lakik, minden igényt 
kielégítő összkomfortos lakásokban 

A Kabay-szabadalom alapján történő ópiumal
kaloid előállitás fejlődését még a következő adatok 
jellemzik: 

Az Alkaloida Vegyészeti Gyár ópiumalkaloid 
termelése az 1930-as évek teimelésének 100-szoto
sára nőtt, kapacitása még ennél is nagyobb 

Míg a Kabay-szabadalom bevezetése idején a 
morfin és a1mak sósavas sója volt a Yállalat föter
méke, ma a termékösszetétel a késztermékek _ 
kodein sói, etilmorfin sósavas sója, dicodid, para-· 
codin, eucodal, és más egyéb termékek, mintegy 
30-féle egyéb termék - felé tolódott el. 

Örvendetes az a tény is, hogy az Alkaloida az 
utóbbi időben már gyógyszerformákat is gyárt, 
ilyenek Noscapin-, Hydrocodin-, Coderit- stb. tab
letták 

]\'[ég egy jellemző adat ís bizonyítja, hogy a Ka
bay-szabadalom szerint gyártás fejlesztésére, kor
szerűsítésére államunk mennvit áldozott: 

amíg a gyár állóeszköz-értéke 1948-ban mintegy 
10 millió forint volt, addig a múlt évben befeje
ződött rekonstrukció után ez az összeg 160 millió 
forintot tesz ki. 

A Kabay szabadalom szerinti morfin előállítás 
az elmúlt 30 esztendő alatt nagyot fejlődött. Az 
„Alkaloida" kollektívája i1agy erőfeszítéseket tesz, 
hogy a morfingyártást továbbfejlessze úgy, hogy 
a klasszikus Kabay-föle feldolgozást módosítva 
modern módszerek alkalmazásával még tovább ja
vítja a gyártás mutatóit, ezzel még több ember 
gyógyulását szolgálhassa, szerte az egész világon 
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Bo Biopoit qacTH cnoero goKna;::r.a asrop ronopHJI o pa3~ 
BHrHH saBO;J.a „A.nKa.lOH;~a", 06 YCTICUIHOi1 pa6ore saBO,T_\
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ZUSA11MENF ASSUNG 

ln seinem Denkvortrag anliisslich der J ahres\\ ende 
-.;;·on J, Kabay besp1t'tch der Verfasser Kabay's \!erfah„ 
ren zur l\ícirphinherstellun __ g unter \\Tfudigung dessen 
bahnbrcchende Bedeutung 

lm z\\·eitcn Teil des \Tortrages schilderte der Red;ier 
die Ent\vicklung de1 Alkaloida-Fabrik, die Ergehn1sse 
dcr zielbewussten Tatigkeit der KollektiVe Er schil~erte 
ausfűilllich die Resultate in der Herstellung der Op1UD1" 
Nebenalka.loide und sonstiger Produkte. 

(.AlkalrJida. VPgj_;PJ~zeh: Gyár, Tiszavasvári) 
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