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Kabay János, a magyar morfingyártás megalapítója* ;(z o~ 
Dr. Hosztafi Sándor 

Az 1996-os év kettős évforduló az Alkaloida Vegyészeti Gyár Részvénytársaság törté
netében Száz éve született és hatvan éve hunyt el Kabay .Ján.os a gyár alapítója, aki
nek a felfedezése lehetővé tette, hogy létrejött a magyar morfingyártás Az alapítás óta 
az Alkaloida modern nagyüzemmé fejlődött és napjainkban a világ legnagyobb morfin, 
illetve kodein elöállitó vállalatai közé tartozik A dolgozat elsődleges célja Kabay Já
nos .felfedezésének szakmai bemutatása és értékelése, figyelembe véve a korabeli rea
gálásokat A Kabay eljárás rendkívüli jelentőséggel bír, amit az a tény is igazol, hogy 
a morfin mákszalmából való előál/ltása tudományos és technológiai szempontból je
lenleg is intenzíven művelt témakör. K"i kell emelni emellett a mákszalma eljárás fon
tosságát a kábítószer-ellenes küzdelemben, hiszen az utóbbi két évtizedben az. ópium
ból történő morfingyártás volumene csökkent, mivel egyre több országfelhagyott a le
gális ópiumtermelés se/ és áttért a mákszalma eljárásra 

Kab~y Jáno,s életrajzi adatai 

Kabay János életrajzával számos szerző foglalkozott, 
a teljesség igénye nélkül említhetjük dr. HalmaiJános, dr. 
Fazekas Árpád, ijj Menner Ödön és Hajdu Sándor nevét 
A szaklapokban megjelent tudományos igényű dolgoza
tok mellett számos ismeretterjesztő, népszerűsítő cikk je
lent meg Kabay Jánosról [1-12] 1972-ben Szentgyörgyi 
István Kabay életművét egyetemi doktori értekezésben 
dolgozta fel, melyet a szerző a SOTE Gyógyszerésztudo
mányi Karára nyújtott be 

1990-ben Kabay János fia, John J Kabay „ Ihe life of 
an inventor" címmel könyvet írt édesapja életéről, mely 
könyv 1992-ben magyar fordításban is (Kabay János ma
gyar feltaláló élete címmel) megjelent E könyv alapjául 
egyrészt Hajdu Sandor (személyesen ismerte Kabay Já
nost) könyve és gyűjteménye, másrészt Kabayné Kelp 
Ilona naplója szolgált 

Kabay János 1896 december 21-én született a Sza
bolcs megyei Büdszentmihály, ma Tiszavasvári község
ben Édesapja 40 éven át volt a falu köztiszteletben álló 
főjegyzője. Gimnáziumi tanulmányait Hajdúnánáson vé
gezte .. 1915-ben a Műegyetemre ment, gépészmérnöknek 
készült Fél év múlva bevonult katonának és a munkácsi 
önkéntes iskolában lett oktató A Központi Hatalmak ösz
szeomlásakor Prágából jött haza, és előbb gazdasági gya
kornok volt, majd Péter bátyja hívására a hajdúnánási 
gyógyszertárba ment gyakornoknak Szenvedélyes prepa
rativ természete volt, gyakran törte fejét azon, hogyan le
hetne a hiányzó vegyszereket a gyógyszertárban házilag 
előállítani Sikerült is néhány hiánycikket a laboratórium
ban elkészítenie 

*A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány által 
Kabay János emlékére kiírt felhívásra készített közlemény 

1920-ban Budapestre jött. 1924 május 4-én és 18-án 
tette le a zárószigor latot és ~gyanakkor gyógyszerészi es
küjét is A diploma megszerzése után visszament bátyja 
hajdúnánási gyógyszertárába, ahol szabadidejében prepa
ratív kémiai problémákkal foglalkozott .. Itt kezdett érdek
lődni bátyjával együtt az ópiumtermelés iránt, majd fog
lalkozott azzal a kérdéssel, hogyan lehetne az alkaloido
kat közvetlenül a máknövényből előállítani az ópium ki
kapcsolásával Kísérletező, kutató, szinte nyugtalan ter
mészete hajtotta tovább 

1924 szeptemberében a Gyógynövény Kísér Jeti Állo
másra ment asszisztensnek, és itt Augusztin professzor 
vezetése alatt növénykémiai kérdésekkel foglalkozott 
"Hazánkban termelt lris germanica rhizomájának összeté
tele" és "A Radix Althaeae kémiai összetételének változá
sa" címmel jelent meg két dolgozata [13-14]. Fokozott 
mértékben fordul érdeklődése az alkaloidok felé, és külö
nösképpen érdekelte a morfin meghatározása a zöld mák
növényben. Mint kiváló gyakorlati készséggel és érzékkel 
bíró kutatóban, rögtön felvetődött benne eljárás kidolgo
zása a morfin kinyerésére és az eredmények gyakorlati 
hasmosításának gondolata. Számos ez irányú kísérletet 
végzett .. E problémák tanulmányozásában és a későbbi 
eredményei elérésében is hűséges segítőtársa volt a ve
gyész Kelp Ilona doktor, akit később feleségül vett 

A fáradságos munkát siker koronázta, amikor Kabay 
kidolgozta laboratóriumi eljárását Ezután következett a 
nehezebbik feladat, a nagyszerű felfedezés gyakorlati al
kalmazása, Hihetetlen nehézséget okozott a gyár készülé
keinek és az üzem terveinek összeállítása Teljesen új fel
szerelésekre volt szükség, A gépeket nem lehetett készen 
kapni, mert ilyen rendeltetésűek még nem voltak Kabay 
ezeket egyenként maga tervezte meg, és sokszor egy-egy 
összekötő csap legjobb elhelyezése is napokig tartó gon
dot okozott, Ehhez járult még az is például, hogy egyes 
vegyszereket nem lehetett nagyobb mennyiségben besze-
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rezni és ezért az eljárást meg kellett változtatni .. A szüksé
ges pénz előteremtése is sok álmatlan ~jszakát okozott 
Végül sikerült kidolgoznia a megfelelő gyártástechnikai 
eljárást a morfinnak a zöld máknövényből történő előálli
tására„ 

Az eljárást 1925-ben szabadalmaztatta; megoldódott a 
financiális kérdés is A Kabay család és néhány jó barát 
1927-ben összeadta az alapításhoz szükséges tőkét, és 
megindult Büdszenttnihályon az Alkaloida Vegyészeti 
Gyár Rt üzem Kabay igazgatásával. A zöld máknövény 
átlagos morfintartalma még kevésnek bizonyult a rentábi
lis, nagybani üzemi gyártáshoz. Igen nagy akadályt jelen
tett abban az időben még a klorofill, mely vizes oldatban 
nehezen választható el, az organikus oldószerekbe vi
szont részben átmegy. 

1932-ben sikerült uj üzemi eljárást kidolgozni, mely 
alapján a morfint gazdaságosabban lehetett kinyerni a 
száraz, kicsépelt mákszalmából. Később rátértek az érté
kesebb száraz máktok gyári feldolgozására, mivel a szal
ma analízise azt mutatta, hogy a hosszú szárrész morfin
tartalma jelentéktelen 

A Népszövetség Kábítószerellenőrző Bizottsága láto
gatást tett a gyárban és tanulmányozta a gyártási folyama
tot. A látottak után meghívták Kabay Jánost Genfbe, hogy 
tartson előadást a tárgyról és dolgozzon ki eljárást a mor
fin meghatározására mákszalmából 

A Kabay-tele mákszalma-vizsgálati módszer a morfin
gyártással foglalkozó üzemek részére készült, inkább tech
nikai mint analitikai eljárás, viszont nagyon jól reprodu
kálható és a gyakorlatban elért kihasználással összhang
ban levő eredményeket adott Kiderült, hogy a Kabay-féie 
gyártási módszer a nyersanyagot csaknem kimeríti 

Az ]Íj gyártás menetét részletesebben kidolgozta, a 
gyár vezetését átadta bátyjának, Kabay Péternek, és 
1936-ban Budapestre költözött, hogy a Gyógynövény Kí
sérleti Állomáson a részére berendezett laboratóriumban 
folytathassa a hozam fokozására és a társalkaloidok izo
lálására irányuló kísérleteit Sajnos, csak néhány hétig 
dolgozhatott és naponta örömmel mutatta eredményeit 
Augusztin professzornak, midőn rövid időre megszakítot
ta munkáját, hogy aránylag kis operációt végezzenek raj
ta. A sérvműtét sikerült, azonban orbáncot kapott, a le
romlott szervezet minimális ellenállása következtében a 
fellépett komplikációk 1936. január 29-én véget vetettek 
pályafutásának 

A Farkasréti temetőben nagy részvét mellett temették 
el. A gyógyszerészi szaklapok nagy elismeréssel méltatták 
érdemeit Síremlékének leleplezésén egy svéd tudós kép
viselte a Nemzetek Szövetségét és tolmácsolta a népek el
ismerését, el nem múló háláját 5 évvel később a Buda
pesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészeti Intéze
tében helyezték el arcképét Ma számos gyógyszertárban 
láthatjuk arcképét és gyógyszertárakat, Veszprémben ut
cát neveztek el róla 

4 máknövény morfintartalma - Irodalmi áttekintés 

A morfin, illetve a társalkaloidok izolálása ópiumból 
folyt, és 1832-ben már ipari szintű módszer (Gregory el-

járás) kidolgozása is megtörtént. Kabay szabadalmának 
kidolgozása előtt számos kutató vizsgálta a zöld (éretlen) 
és az érett mák morfintartalmát Pfeifer közleményeiben 
rámutatott [15-17], hogy a közölt eredmények sok eset
ben jelentős eltéréseket mutatnak, ami azzal is magyaráz
ható, hogy az analitikai módszerek nem voltak megbízha
tók 1827-ben a francia M Tilloy majd 1831-ben a német 
F M Winckler közölte, hogy érett szárított mákfejből is 
kinyerhető a morfin 

Mindezek ellenére a morfin alkaloidok előállítására 
kizárólag az ópium jött szóba, amit az is befolyásolt, hogy 
olyan téves nézetek is elterjedtek, melyek szerint a mor
fin a növényben az ópiumtermelés során keletkezik A 
század elején az analitikai módszerek fejlődésével egyre 
több adat állt rendelkezésre az érett és éretlen mák analí
zisét illetően. 

W Heinr ici a zöld, éretlen máknövényt felapritotta, és 
a vízzel nedvesített növényt kipréselte A kapott nedvet 
töményítette vákuumban, majd mikroorganizmusokkal 
természetes erjesztésnek vetette alá Állás után a préslébe 
jutott alkaloidok mennyisége 5--6-szorosára nőtt Az er
jesztett lé ammóniás kezelése után kiváltak az alkaloidok, 
és szűréssel nyers alkaloidokhozjutott. Heimici szerint az 
eljárás a növény teljes alkaloidtartalmát kivonja, és ezért 
versenyképes az ópiumból történő alkaloid kinyeréssel. 
Bár az eljárást szabadalmaztatták, ipari termelésre soha 
nem használták 

Kabay kísérleteinek a megkezdése előtt többen vizs
gálták a zöld éretlen, illetve a száraz mákgubó morfintar
talmát és megállapították, hogy a zöld növény morfintar
talma magasabb A máknövény magjának fokozatos éré
sekor az alkaloidtartalom csökkenését észlelték 

Az akkori felfogás szerint a morfin a máknövény élet
folyamatának egy értéktelen mellékterméke. Az ópium
termelés során, azaz a zöld mákfej bemetszésekor a feles
leges morfin eltávozhat a növényből. 

Mivel jelentős (nagyságrendi) különbség van az ópi
um és a zöld vagy száraz máknövény morfintartalma kö
zött, a kutatók nem is foglalkoztak a növény ipari léptékű 
extrakciójával A keleti ópium ezenkívül olcsó volt és a 
feldolgozására hatékony, jól bevált módszereket alkal
maztak. 

Malin-Punkalaidun vizsgálatai alapján a zöld mák 
morfin tartalma több mint kétszerese az érett mákénak 
[ 18] 

Müller tanulmányozta a mák morfin (alkaloid) össze
tétel változását a növény fejlődése során és megállapítot
ta, hogy a magok érésével az alkaloidtartalom fokozottan 
csökken .. Ugyanakkor rámutatott, hogy az alkaloidtartal
mat jelentősen befolyásolja az éghajlat (napsütéses órák 
száma, csapadék) és a talaj minősége [19]. 

Zörnig rámutatott (1918), hogy az érett, száraz mák
tokból készült teafózet jelentős mennyiségű morfmt tar
talmaz, és ezért különösen gyerekek számára be kell tilta
ni a hasmálatát [20]. 

Heiduschka a száraz mákfej morfintartalmát meghatá
rozva átlagosan 0,017% értéket kapott [21].. Grabowska 
és Weil 1 kg zöld mákfejből szárítás (100 °C) után extrak
cióval 0,808 g morfint nyert ki [22] 



1997.január GYÓGYSZERÉSZET 27 

Bennett és Garratt vizsgálatai alapján a mák.fej mor
fintartalma 0, 16-0,28% között változik [23] 

Rojahn és FGchmann éretlen mákf~j extrakcióját vizs
gálták. és a morfintartalmat 0,0144%-nak találták, ami 
elég alacsonynak tűnik [24] 

Baggesgaard-Rasmussen és Salomansen 1936-ban 
összefoglaló közleményükben áttekintették a morfin elő
állítási lehetőségeit mákszalmából, illetve ismertetik a 
módszereket, melyekkel a mák morfintartalma meghatá
rozható [25] 

A máknövény morfintartalmával foglalkozó közlemé
nyek pontos és megbízható analitikai módszerek kidol
gozásáig jelentős mértékben eltérő eredményeket közöl
tek Az érett és száraz mákfojben 0,0 l 9~0,36% morfint 
találtak átlagosan, a szélső határ 0,017 és 0,5% között 
volt 

Kabay először mind a zöld, mind a száraz eljárásban 
mákszalmát hasmált nyersanyagként, de hamarosan kide
rült, hogy csak a száraz mákfoj, a mák gubója tartalmaz 
jelentős mennyiségű morfint, a szár vagy a gyökér mor
fintartalma jelentéktelen, nem érdemes foldolgomi .. Ha
sonló eredményeket közölt később Küssno is a máknö
vény különböző részeinek a morfintartalmáról, amit az 1. 

táblázat mutat be [26] 

L táblázat 
A nwrjin megoszlása az érett máknövényben 

Szemnélküli rnákfej 
A szár felső harmada(+ levél) 
A szár középső harmada(+ levél) 
A szár alsó harmada(+ levél) 
Gyökerek 

Morfin(%) 

0,354 
0,038 
0,021 
0,018 
0,032 

Pfeifer és munkatársai [27, 28], valamint Neubauer 
[29] vizsgálatai alapján a máknövény morfin (alkaloid) 
tartalma jelentősen változhat a vegetáció során és ez szá
mos tényezőtől függ E között említhetők az éghajlati vi
szonyok, különös tekintettel a napsütéses órák számára, 
valamint a csapadékta, illetve a talajviszonyokta. A mor
fmtartalom változása jelentős lehet akár nappal-éüel vi
szonylatban vizsgálva is Amennyiben tehát az egyes 
szerzők eredményei eltéréseket mutatnak, ha a zöld éret
len és a száraz érett máktok morfintartalmát adják meg, ez 
a font említett tényezők hatásaival is magyarázható. 

Tookey él munkatársai konttollált körülmények kö
zött termesztett máknövény tokjában 6,7 kg morfin/hektár 
hozamot találtak 29-33 nappal a virágzás után (érett ma
gok) elvégezve az aratást Az aratást 4-6 nappal a virág
zás után végezve a morfinhozam 5,4 kg/hektár volt, azaz 
a különbség nem szignifikáns [30] 

Bernáth vizsgálatai alapján a máktok alkaloidszintje a 
tok száradása (vízvesztés) során 20-40% csökkenést 
eredményez [31] 

Laughlin a Tasmania szigetén termesztett mák eseté
ben azt tapasztalta, hogy az aratási idő elérése után a mák
tok morfintartalma csökken. Hasonló csökkenést észlelt a 

szár és levelek esetében is, de ez a fOlyamat gyorsabb volt 
[32] 

Svéd kutatók azt találták, hogy amennyiben a bemet
szett mákfejből (2-5-szöri metszés) hagyták kifolyni a 
latexet, a szárított mákfoj még jelentős mennyiségű 
(0,15-0,34%) morfmt tartalmazott Hasonló eredménye
ket közöltek indiai szerzők is, akik az ópium előállítás 
után vizsgálták a mákfej morfmtartalmát, és 0,2-0,3%-ot 
kaptak Mindezekből azt a következtetést vonták le, hogy 
az ópiumtermelésre felhasmált száraz mákgubóból még 
további morfin nyerhető ki a Kabay eljárással [33]. 

A „zöld eljárás" 

Kabay János bátyja, Kabay Péter hajdúnánási pati
kájában kezdte el kisérleteit a morfinnal és a mákkal 
Először a morfin tisztításával foglalkozott, ugyanis a ke
reskedelemben kapható morfin szürke színű volt Át
kristályosítással próbálkozott és hamarosan sikerrel 
megoldotta a problémát Gyógyszerészi tanulmányai so
rán megismerte az ópium előállitásának móqját, és fel
vetődött benne a kérdés, hogy lehet-e a morfint extrahál
ni a zöld máknövényből közvetlenül" Amennyiben 
ugyanis ez kivitelezhető, akk.or nincs szükség az ópium 
előállitására, amely nemcsak fontos gyógyszeripari 
alapanyag, de rendkívül veszélyes kábítószer is Dr. 
Augusztin Béla, a Gyógynövény Kísérleti Állomás igaz
gatója Kabay ötletét jónak találta és szakmai tanácsaival 
segítette Kabayt 

Kabay János tulajdonképpen a hajdúnánási patikában 
kezdetleges feltételek között dolgozta ki a „zöld eljárás" 
alapjait 1924. szeptember l,jén a Gyógynövény Kísérle
ti Állomáson kezdett el dolgomi, ahol Augusztin profesz
szor kutatási témaként a morfm kivonását jelölte meg a 
zöld máknövénybőL Viszonylag gyorsan sikerült célhoz 
érni, mivel 1925 május l-jén már bejelentették a szaba
dalmat „Eljárás ópium alkaloidok előállítására" cimmel, 
és 1927-ben megalapította az Alkaloida Vegyészeti Gyár 
Részvénytársaságot Büdszenttnihályon. Megindult a ma
gyar morfmgyártás [34] 

Az igazi nehézségek azonban csak ezután kezdődtek 
A nyomasztó tőkehiány miatt az új üzem állandó pénz
ügyi nehézségekkel küszködött. Elsősorban amiatt, hogy 
a hivatalos szaktnai körök nem ismerték el felfedezését 
tudományos szempontból, sem erkölcsi, sem szakmai tá
mogatást nem kapott Ugyanakkor Kabay családi gondjai 
is nőttek, két gyermeke (János 1926; Ilona 1927) szüle
tett. Felesége a háztartás napi gondjai között ott állt mel
lette és nemcsak az analitikai laboratóriumban végzett 
munkájával segítette, hanem életük ktitikus pillanataiban 
ambicionálta és támogatta a terjét 

Szabadalmát, amely szerint a zöld máknövényböl 
morfint tudott előállítani, 1930-ban a Magyar Gyógysze
résztudományi Társaság előadóülésén ismerteti. Az elő
adás kivonata magyar nyelven és németül is megjelent 
[35, 36]. A szakmai közvélemény ezután belátta, hogy va
lóban nagy jelentőség'J felfedezésről van szó, és ezek után 
sikerült a találmány megvalósításához állami támogatást 



28 GYÓGYSZERÉSZET 1997. január 

szerezni Jelentős támogatást kapott a gyár Augusztin pro
fesszortól is, aki a gyár szakfelügyelője lett 

A zöld növényt virágzás után aratták le, de az exttahá
ló készülék is a helyszínen volt, hogy a zöld növényt ne 

kelljen szállítani Az apróra vágott növényt préselés után 

az exttakciós készülékbe helyezték és a kivonatolás! vi
zes náttium hidrogénszulfit oldattal végezték, amely egy

ben konzerválta a rendszert és megakadályozta a meleg
ben fellépő oxidációs és erjedési folyamatokat. Az ext

raktlét a gyárba szállították, ahol a folyadék bepárlásával 

egy nyers pasztaszerű exttaktumot kaptak, melynek a 

morfintartalma 0,4-0,8%. Az így kapott nyersanyag táro

lása nem vezet bomláshoz a konzerválószer miatt Ezután 
az alkaloidok kioldása benzol-butanol oldószereleggyel 

történt, és ekkor választották el a klorofillt 
Következett a morfin-hidroklorid tisztítása átkristá

lyosítással: ez kezdetben amilalkoholból történt, majd 
később rátértek az etilalkoholos átkristályosításra. A 

„zöld eljárás" azonban mint kiderült gazdaságtalan, és 

számos technikai nehézséget kellett megoldani az aratás 
és feldolgozás során .. Ezenkívül az eljárás szezonális az 

aratást a virágzás után gyorsan el kell végezni, de jelen
tős költségtényező az extraktlé szállítása nagyobb távol

ságokról 
A zöld növényben jelenlévő klorofill nagymértékben 

nehezíti a feldolgozást, bár maga a klorofill is értékesíthe
tő volt fovábbi hátránya a módszernek, hogy így a mák
mag teljesen elvész (a mákolaj is befolyásolja a morfin ki
nyerés!), pedig Magyarországon a mákszem fontos éle] .. 
miszer 

Kabay János megkísérelte a mákfajták jobb megvá
lasztásával gazdaságosabbá tenni a termelést A vetésterü
let egyharmadán korábban érő fehér (ún. ópium) mákot, a 

kétharmadán pedig kék (ún francia) mákot vetett. Ezzel 

meghosszabbította az aratás idejét: a korán érő fehér faj
ta aratását korábban kezdhette el, míg a később érő kék 

fajta (melynek jellegzetes tulajdonsága, hogy vastagabb 
képletei a talajnedvességet sokáig megőrzik) tovább al

kalmas a feldolgozásra. Így a feldolgozás első fázisát 
(learatás, aprítás, kivonás, bepárlás) kb. 2 hónapra nyúj
totta, és ez idő alatt már sikerült annyi zöld növényt be

gyűjteni, hogy a már bepárolt szirupsűrűségű masszából 

egész évben folyamatosan tudott nyers alkaloidokat ki
vonni és ezzel párhuzamosan tisztítani. 

A száraz eljárás 

A zöld eljárás hátrányait ismerve Kabay figyelme 

arra irányult, vajon lehetséges-e morfint előállítani szá
raz mákszalmából? Hamarosan egy új eljárást dolgozott 
ki, és 1931-ben benyújtotta újabb szabadalmát „Eljárás 

ópiumalkaloidák előállítására" címmel [37].. Az új eljá

rás - tudományos és technikai jelentőségén túl - egyben 
megmentette a gazdaságilag majdnem csődbe jutott vál
lalatot is, melynek legjelentősebb tőkéje Kabay tudása, 

gyakorlati érzéke és alkotó készsége volt Hiányzott vi
szont a pénzügyi és kereskedelmi ügyekben való jártas

sága 

Az új nagyüzemi eljárás legfontosabb technikai elő
nyei a régivel szemben: megszüntette a zöld mák feldol

gozásának idényjellegét; felhasználhatóvá tette a mező

gazdaság számára a korábban kárba ment mákszemter
mést; megoldotta az alapanyag, a mákszalma tárolhatósá

gát, ezzel megvalósítva a folyamatos, akár egész éven át 

való gyártás lehetőségét Mivel a máknövényt elsősorban 

a szemterméséért termelték, így tulajdonképpen a Kabay 

eljárás egy korábban értéktelen, mezőgazdasági hulladé

kot használt 
Kabay folfedezésének az a lényege, hogy a száraz ki

csépelt máknövény elegendő koncentrációban tartalmaz 
morfint, amely a korábbi zöld eljárás változtatásával ki

nyerhető. fovábbi előnye a száraz eljárásnak, hogy nem 

kell számolni a morfin izolálás során a klorofill-la!, mint 
melléktermékkel 

Az eredetileg kidolgozott módszer szerint a száraz és 

felaprított mákfejeket vizes nátrium-hidrogén-szulfittal 
extrahálják [38] A kapott kivonatot vákuumban bepárol

ják, amikor is egy szirupszerű konzisztenci~jú anyagot 
kapnak Ennek a morfintartalma 1-1,2%. Ezt alkohollal 

extrahálják, melyet bepárolva a kapott extraktum 2-4% 
morfint tartalmaz L úgosítás után a morfm bázist benzol 

jelenlétében anunónium-szulfüttal csapják ki A nyerster-
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mék morfintartalma jóval 50 % felett van A nyersmorfin 
kristályosítással tisztítható (1„ ábra),. 

A „száraz eUárás" meghozta számára a világhírnevet, 
mivel módszerét több országban szabadalmaztatták [37]. 
Jjj Kabay János könyvéből az is kiderül, hogy a szaba
dalmak megszerzése nem ment könnyen, a rendkívüli 
konkurencia miatt Kabay János komoly szellemi erőfe
szítéseket tett arra, hogy szabadalmát külföldön is beje
gyezzék 

A Kabay János által kidolgozott morfin-meghatározá
si módszert a száraz mákfejben 1936-ban felesége publi
kálta a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesí
tőjében [39].. A módszer hosszú évek során rendkívül 
megbízhatónak bizonyult. A fmoman felaprított mákgu
bót nátrimn-hidrogénszulfit oldatban áztatták 12 órát, 
majd szűrték. A szűr lel be pár lásával kapott semleges 
kémhatású szirupot 80-90%-os alkohollal extrahálták há
romszor Az alkoholos kivonatok bepárlása után a mara
dékhoz lúgot adva, majd ammónium-karbonáttal semle
gesítve a morfint kloroform-alkohol-paraffin olaj 
(60o/o--20%-20%) oldószereleggyel extrahálták 

A szerves fázisból az alkaloidot 0, 1 n sósavval vonták 
ki, melynek bepárlása után ammóniával kicsapták a mor
fin bázist Szűrés után a morfint 0, 1 n sósavban oldották, 
és metilvörös indikátor jelenlétében titrálták A módszer 
alapján meghatározott morfintartalom a következő volt: 
mákszahna: 0,075-0,19%; mákfoj 0,228-0,409%; szár: 
0,018-0, 168% (A mákszalmán itt a szárat, valamint a le
velet és mákf".jtörmeléket értették ) 

Kabay életrajzírói korábban nem említették, hogy fog~ 
lalkozott a morfin kodein átalakítással is. Már 1930-
ban felmerült, hogy az Alkaloida által előállított morfin 
egy részét kodeinné kellene alakítani (metilemi) és ez 
egyrészt kielégítené a hazai szükségleteket, valamint a 
kodein! is lehetne exportálni 

A morfin kodein metilezési reakcióra szabadalom-
mal védett eljárást hasmáltak, melyet Merek licence alap
ján pl a konkurens svájci Hoffinann La Roche cég is al
kalmazott. Az eljárás féltve őrzött titok volt, és a kért 
rendkívül magas licencdíj miatt elérhetetlen volt az Alka
loida számára. Kabay János ennek ellenére megpróbálko
zott a feladattal, Augusztin professzor intézetében kezdett 
dolgozni iíjra. A kemény, megfeszített munka 1931 janu
ár végére meghozta az első eredményeket, sikerült a ko
dein előállítása A módszer még nem volt gazdaságos, mi
vel a reakció kitermelése nem érte el az 50o/o-ot sem. 

Segítséget jelentett később, hogy a külföldi nagyke
reskedők készek voltak kodeinre cserélni a Kabay által 
gyártott jó minőségű morfint 1933-ban azonban már a 
magyar kormány sürgette Kabay!, hogy próbálkozzon 
meg a kodein gyártással.. Közben felkérték a legnagyobb 
hazai gyógyszervállalat, a Chinoin kutatóit, hogy próbál
ják meg javítani a Kabay által kidolgozott módszert, de a 
hozamot nem sikerült 50% fölé emelni 

Kabayné Kelp Ilona ekkor régi egyetemi professzora, 
Zemplén Géza, a világhírű szénhidrátkémikus segítségét 
kérte. Zemplén professzor 1933 júniusában meglátogatta 
a gyárat és Kabay Jáno«al is hosszasan elbeszélgetett. A 
tényleges segítséghez az idő rövid volt, de a professzor 

meghívta a házaspárt, hogy a Műegyetem jól felszerelt la
boratóriumában folytassák kísérleteiket 

Az ajánlat rendkívül csábító volt Kabay számára, akit 
elsősorban a kutatómunka vonzott. Ennek ellenére a gyár
ban maradt, mivel a termeléshez az irányítás miatt nélkü
lözhetetlen volt 

1933 őszén a morfm kartell felfüggesztette a morfin -
kodein cserét, és a kormány ekkor felszólította az Alkalo
idát, hogy gyártson és szállítson kodein! 

Kabay el is kezdte a rossz hozamú átalakítást, bár 
rendkívül sajnált minden kg elpazarolt morfint Hamaro
san levelet út a minisztériumnak, melyben tiltakozott, 
hogy ha folytatni kell a kodein előállítását, ez a vállalatot 
csődbe juttatja A minisztérium végül további egy év ha
ladékot adott az Alkaloidának, hogy megtalálja a megol
dást 

1934 telére Kabay, felesége segítségével már jó hoza
mú eljárást (-75%) dolgozott ki a morfin metilezésére a 
dirnetilszulfütos módszerrel, és nagytisztaságú kodein bá
zist és kodein-foszfátot kapott. Végre nem volt akadálya 
az exportnak Emellett párhuzamosan megoldotta az etil
morfin (dionin) előállítását is morfinból dietilszulfat se
gítségével 

Kabay 1934-ben a szabadalma alapján Lengyelor
szágban egy közös vállalatot alapított Motor-Alkaloida 
néven .. A mák exttakcióját Kutnoban végezték, míg a 
morfin kinyerését egy varsói vállalatnál hajtották végre. 
Utóbbi helyen kezdték el a félszintetikus kodein, 
dihidrokodein és etilmorfin gyártását is. A kutnoi üzem
ben évente kb. 400 tonna mákot dolgoztak fel (40] 

1933 márciusában a magyar parlament elfogadta és 
ratifikálta azt a törvényt, amely megtiltotta a morfm beho
zatalát az országba Az Alkaloida így egyedüli szállító 
lett, és a többi ópium alkaloidot (pl. kodein, noscapin) 
csak a belföldi készítésű morfin cseréje ellenében lehetett 
importálni Ettől a vállalati termelésnek elvben fennaka
dás nélkül kellett volna haladni, hogy ellássa a belföldi 
igényeket Az Alkaloida azonban kevés hitelt kapott, és 
készpénz hiányában a vegyszer- és oldószerellátás is aka
dozott, ami befolyásolta a zökkenőmentes termelést Ka
bay ekkor általában Augusztin professzor segítségét kér
te, aki megpróbált közbenjárni a hatóságoknál. 

fovábbi fejlemény volt, hogy 1931 április 10-én a 
magyar országgyülés beiktatta a második kábítószer meg
állapodást, és ennek alapján a kormánynak az országban 
előállított alkaloidok mennyiségéről éves becslést kellett 
továbbítani a Népszövetséghez 

A Népszövetség Kábítószerellenörző Bizottsága 
1934-ben tartott ülésén tárgyalta azt az 4j felfedezést, 
mely szerint az ópimn alkaloidok közvetlenül exttahálha
tók az érett, száraz mákfejből (mákszalma), és nincs szük
ség az ópimn előállítására Mivel erre az időszakra esett 
az ópium és heroin abuzus világméretű elte:r:jedése, a 
Népszövetség közbenjárására megszületett a Nemzetközi 
Ópimnegyezmény (l 925, Genf), amely a kábítószerek 
előállítását, felhasználását és forgahnazását jelentős mér
tékben szigorította és szabályozta 

A Kábítószerellenőrző Bizottság ülésén már a máso
dik, az ún. „száraz" eUárást ismertették. A „lancet"-ben 

1 
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megjelent cikk szerint a „feltaláló Mr. de Kabay" és az 
előállító üzem neve Alkaloida Co. Ltd., melyben a fő 
részvényesek a Magyar Királyi Földművelési Minisztéri
um és a Kabay család Kiemeli a cikk, hogy a „mákszal
ma" könnyen tárolható, szállítható, nem szükséges azon
nal frldolgomi. Korábban ezt, mint mezőgazdasági hulla
dékot a mákszem eltávolítása után elégették [41, 42). 

Magyarországon ekkor 13 ezer tonna mákszalma kép
ződött évente és 1 tonna nyersanyagból 800 g morfin és 
80 g kodein bázis nyerhető. A mákszahnábril előállított 
morfin és kodein minősége azonos az ópiumból kapottal
kaloid minőségével. Az ismertető kiemeli, hogy a „száraz 
mákszalma" eljárás nem olyan veszélyes kiindulási anya
got hasmál, mint az ópiumból történő előállítás, ami 
könnyíti a nemzetközi ellenőrzést 

1935 áprilisában KabayJáno1 a vállalati igazgatósági 
döntés és megegyezés alapján átadta a vállalati igazgatói 
pozíciót bátyjának, Kabay Péternek Ez tulajdonképpen 
egy családi döntés volt Péter, akit a féltékenység és irigy
ség motivált maga mellé állította a családot Jánossal 
szemben. 

Kabay János a vállalat elnöke lett, és az év hátralevő 
részében többször járt Kutnoban a Motor-Alkaloidában 
Ezenkívül a Gyógynövény Kísérleti Állomáson egy labo
ratóriumot béreltek, ahol folytatni ákarta a kísérleteit Eb
ben megakadályozta tragikus hirtelenséggel bekövetke
zett halála. A sors kegyetlen tragédiája, hogy mindez nagy 
szenvedések között történt éppen azzal az emberrel, aki 
egész életét a fájdalomcsillapító gyógyszerek kutatásának 
szentelte 

Külföldi reagáláwk 

Kabay 1934-35-ben már több száz kg morfint próbált 
értékesíteni a lengyel piacon, ami komolyan veszélyeztet-
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2. ábra. A Hoffmann L.a Roche eljárása 

te az addig ott monopolhelyzetben levő Hoffinann La 
Roche érdekeit Ekkor a svájci cég is felismerte a mód
szer jelentőségét, és számos eUárást dolgoztak ki az érett 
mákfej extrakciójára [43--45]. Az eljárások eltérnek Ka
bay módszerétől, mivel a megőrölt mákfejek extrakciriját 
lúgos közegben (Ca(OH) ; Na CO.; (NH ) CO.) végez
ték, majd a vizes kivonatból szerves oldószerekkel (klo
roform, butanol, amilalkohol) nyerték ki az alkaloidokat 
(2. ábra).. 

Wüest és Frey 1936-ban közölték, hogy Kabay eljárá
sa alkalmatlan morfin gyártására, ezzel szemben a 
Hoffinann La Roche szabadalomban közölt módszer le
hetővé teszi a morfin kereskedelmi volumenű gyártását 
[46). Analitikai módszert közölnek a morfin meghatáro
zására a máknövényben, mely szerint a megőrölt mákgu
bót savas alkohollal extrahálják Az extraktum bepárlása 
után a morfin bázist kicsapják meszes vízzel, majd 
extrahálják benzol-butanol oldószereleggyel A szerves 
fázist híg kénsavval extrahálják, majd ebből szódával ki
csapják a morfm bázist, amelyet súly szerint mérnek 

Wüe1t és Fr~y a Kabay szabadalom alapján kritizálták 
a száraz mákszahna eljárást az alacsony (0,07--0,08%) 
morfin hozam alapján .. Számításaik szerint ez hatalmas 
tömegű és térfogatú mákszalmát igényel, valamint az ext
raháló folyadék térfogata is jelentős Ez utóbbi bepárlása 
is nehézkes, illetve nagy térfogatú készülékeket igényel 
[ 46] Wüe.st és Frey szerint Kabay eljárása gazdaságosság, 
ipari megvalósíthatóság és morfin hozam alapján nem 
versenyképes az ópiumból történő morfin gyártással. A 
Hoffmann La Roche cég igyekezett megakadályozni min·· 
den eszközzel, hogy Kabay szabadalmát külföldön is be
jegyezzék. Ezenkívül ana is hivatkoztak, hogy a 
Hoffinann La Roche jóval Kabay második szabadalmá
nak a bejelentése előtt már gyártotr morfint száraz rnák
tokból. 

A Gor is (1938, 1939) két cikkben ismerteti a morfin 
új előállítási lehetőségét mákszalmából, és az ópium-fá
zis elhagyását hangsúlyozta. Kiemeli, hogy ez a régóta 
megoldatlan kérdés Kabay János munkájának köszönhe
tően realizálódott. Beszámol a lengyelországi Motor Al
kaloida megalapításáról, illetve a svájci Hoffinan La 
Roche cég által kidolgozott alternatív eljárásról. Össze
hasonlította a svájci és a lengyel üzem módszerét a mor
fin előállítására és megadja, hogy a svájci üzem 0,2%-os, 
míg a lengyel gyár 0,03%-os hozammal nyeri ki a mor
fint [47, 48] 

Kabay eljárásának értékelésekor a Népszövetség Ká
bítószerellenőrző Bizottsága kiemelte, hogy a száraz 
mákft:jből történő morfin előállítás nem teszi lehetővé, 
hogy e módszerrel illegálisan nyerjenek morfint A száraz 
mákfej morfintartalma ugyanis oly alacsony az ópiumhoz 
viszonyítva, hogy rendkívül nagy tömegű alapanyagot 
kellene feldolgomí. Számításba kell venni, hogy a mák
gubót jól fel kell aprítani és ez különleges berendezést 
igényel, ezenkívül az extraháló folyadék térfogata is je
lentős, ami nagy készülékek hasmálatát igényli. fövábbi 
problémát jelent még ezen nagy térfogatú oldatok bepár
lása [26). Mindezek a tények tehát kizárják, hogy száraz 
mákfejböl „házilag" állítsanak elő morfint Ezzel szem-
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ben a szakirodalomból ismert, hogy ópiumból akár 
„konyhai" házilagos laboratóriumban is könnyen lehet 
nyersmorfint kg-os tételekben előállítani 

Heumann 1957-ben összefoglaló közleményében is
mertette a mákalkaloidok előállítását ópiumból és to
vábbi módosításokat javasolt, melyek a morfin és a társ
alkaloidok hozamának a növekedését eredményezték 
[ 49]. Megemlíti, hogy a mákszalmából történő morfin 
előállítás is egyre nagyobb jelentőségűvé válik. A Kabay 
eljárás hátrányai közé sorolja, hogy a máktok nagy tér
fűgatú és alacsony morfintartalmú, és ezért a szá1lítása 
gazdaságtalanná teszi a módszert Azokban az országok
ban, ahol a mákot elsősorban a mákszemért termelik, ott 
a száraz máktok mezőgazdasági hulladék és olcsó kiin
dulási anyag. Heumann szerint ezért a mákszalma eljá
rás csak néhány országra korlátozódik, és jóslata szerint 
nem versenyképes az ópiumból történő alkaloid kinye
réssel. 

A Kabay eljárás a szakirodalomban közismert, a szá
raz máknövény alkaloidtartalmával foglalkozó közlemé
nyek korrekt módon idézik Kabay János cikkeit, szaba
dalmait. Sajnálatos módon az egyik legismertebb kézi
könyv szerzője K W Bentley 1953-ban megjelent köny
vében (Ihe chemistry ofthe morphine alkaloids) a mor
fin alkaloidok előállítására csak az ópiumból kiinduló 
módszereket ismerteti [50]. Ezzel szemben T A Henry 
1949-ben kiadott „ Ihe plant alkaloids" e könyvében 
részletesen beszámol Kabay János eredményeiről [51] 
Egy újabb közlemény (1988) a Chemistry and Industry 
folyóiratban szintén hangsúlyozza és kiemeli Kabay sze
repét [52], hogy a morfin alkaloidok előállítására új mód
szert dolgozotr ki, amely az utóbbi években egyre na
gyobb jelentőséggel bír 
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A Kabay eljárás módosítása 

A második világháború alatt a németek számára a blo
kád miatt a keleti ópium nem volt hozzáférhető, és ezért 
a nagy német gyógyszergyárak, mint pi a Merek vagy 
Boehringer [52] kénytelenek voltak alternatív eljárást ki
dolgozni a morfin előállítására száraz mákft'jből Az új 
módszereket a 3. é5 4.. ábra muta~ja be A száraz mákgu
bó extrakciójára Kabay eljárásának a kidolgozása óta 
több módosítással próbálkoztak [53-56] 

Ismeretesek olyan módszerek melyek savas közegben 
végzik az extrakcicit, de több eljárás a lúgos feltárást al
kalmazza Ezzel összefüggésben megemlíthető a korábbi 
Motor-Alkaloida (Kutno; Polfa) gyár kutatóinak a vizsgá
lata, amikor is összehasonlították a különböző extrakciós 
módszerek hatékonyságát [40] Amennyiben az eredeti 
Kabay módszert alkalmazták (vizes nátrium-biszulfit) azt 

tapasztalták. hogy az extrakció viszonylag lassú. az össz
morfin tartalom 40-SOo/o-a nem kerül a vizes kivonatba A 
Hoffmann la Roche eUárás során a meszes-vizes extrak
ció gyors, a mákfejben található morfin több mint 90%-a 
extrahálódik A lengyel kutatók hasonló extrakciós hatás
fokot értek el: a mákgubó kivonatolását kezdetben eny
hén savas (pH 5---0), majd erősen lúgos (pH 11-12) 
közegben végzik (mész hozzáadás). 

Számos kísérlet történt a mákgubó extrakciójára kü
lönböző oldószereket alkalmazva [53-56] Ezek között 
említést érdemel a Gerecs és munkatársai által kidolgo
zott eljárás. amely 60%-os acetont használ [57] 

i 
l 
/ 
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A morfin alkaloidok ópiumból történő kinyerésére és 

elválasztására több módszert dolgoztak ki ioncserélő 

gyantákat alkalmazva Ezt az eljárást alkalmasnak találták 
a száraz mákfej esetében is. A finoman felaprított mákgu

bót ammónia jelenlétében vizes izobutanollal exttahálták 
50--{)0 °C-on. A kivonatból az alkaloidokat kationcserélő 

gyantán kötötték meg, gyakorlatilag kvantitatíve A mor
fint ezután a gyantáról híg (4%) náttium-hidroxiddal 

mosták le [58] 
Román kutatók 1957-ben vizsgálták a mortm előállí

tási lehetőségét száraz mákfejből, amely mezőgazdasági 
hulladék A Kabay módszert jól reprodukálhatónak talál

ták, és a kinyert morfin 86--90%-os tisztaságú volt [59] 

A társalkaloidok izolálása 

A negyvenes évek végéig a száraz máktokra kidolgo

zott eljárások elsősorban a morfin, mint legfontosabb ópi

um alkaloid előállítását célozták meg. Az ötvenes évek 
elején az ópiumból történő morfm és társalkaloidok elő

állítása terén lényeges előrehaladás történt, a többkompo
nensű alkaloidkeverék szétválasztására számos új, haté
kony módszert dolgoztak ki Kézenfekvőnek látszott, 
hogy azokban az országokban, melyek a Kabay eljárást 

használták morfintermelésre, megvizsgálják a morfin 
társalkaloidok izolálását is. Ez először Lengyelországban 

és Magyarországon történt meg 
Bognár R és munkatársai számos módszert dolgoztak 

ki a Kabay eljárás rnódosításával a morfin társalkaloidjai
nak az izolálására [60--{)7] A Kabay eljárás során a mor
fint benzol (toluol) és ammónium-szulfiít jelenlétében vá

lasztják le lugosítással, amikor is a morfin szilárd formá
ban kiválik, a társalkaloidok fő tömege pedig a benzolos 

oldatban marad 
A morfin vizes anyalúgjából állás után szilárd anyag 

válik ki, melyet vízből átkristályosítva tiszta narcein 
nyerhető A benzolos oldatból (mellékalkaloid-benzol) to
vábbi alkaloidok izolálhatók Az eljárás lényege azon ala
pul, hogy az egyes mákalkaloidok eltérő savas, illetve bá

zikus jelleggel rendelkeznek, másrészt lúggal, illetve kü

lönböző savakkal képzett sóik oldékonysága adott oldó

szerben eltérő 
A benzolos oldatot tömény nátrium hidroxiddal kiráz

va a fenolos termékek a lúgos-vizes fázisba kerülnek A 

kénsavas semlegesítéskor kapott sötétbarna kristályos 
anyagot forró vízzel mosva a nátrium-szulfüt eltávolítha
tó, m~jd a maradékot alkoholból kristályosítva narkotolin 

nyerhető 
A lúggal kezelt benzolos oldatot vízzel mossák, majd 

titrálás után számított mennyiségű kénsavval kivonatol
ják A savas oldatból megfelelő pH értéken hűtésre kikris
tályosodik a kodein-szulfát A benzolos oldatot ezután fe
leslegben vett híg savval extrahálják A savas oldatot 
egyesítik a kodein-szulfát anyalúgjával, majd lúgosítják 
A kapott csapadékot alkoholból kristályosítva tiszta nar
kotin válik ki, majd ennek anyalúgját borkősavval kezel

ve tebain-bitartarát kristályosodik ki (5. ábra)„ 
Az eljárás egyik módosítása az, amikor a savas olda-
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tok lúgosításakor kapott csapadékot ecetsavval eldolgoz
zák. Az erősebb bázis tebain az ecetsavval sót képez és 
oldatba megy, míg a narkotin oldatlanul marad A narko
tin alkoholból kristályosítható, a tebain pedig borkősav

val tisztán kinyerhető. A két változat kb. azonos értékű. A 
módszer előnye az, hogy a Kabay-féle morfingyártást jól 
egészíti ki, annak módosítása nélkül alkalmazható és an
nak melléktermékéből indul ki. A társalkaloidok kereske

delmi mennyiségben értékesíthetők, vagy célszerűen to
vább alakíthatók, ami gazdasági szempontból jelentős (6„ 

ábra) 
Izolálható a módszerrel a természetes papaverin is, 

amely a narkotinhoz hasonlóan ecetsavban nem oldódik 
A narkotin-papaverin keveréket benzolban oldják, majd a 
narkotin laktongyűrűjét alkoholos kálilúggal felnyitva a 

gyűrű nyílt termék extrakcióval eltávolítható. A benzolos 
oldatot bepárolva a papaverin kikristályosodik 

A későbbiek során kiderült, hogy a viszonylag tömény 

savas közegben a tebain jelentős mértékben bomlik, ezért 
olyan módszert dolgoztak ki, melyben nem használnak 
kénsavat Ebben a változatban a mellékalkaloid-benzolt 
bróm-krezolzöld indikátor jelenlétében 3%-os oxálsavval 

titrálják, majd számított mennyiségű 3%-os oxálsavval 
extrahálják. Ezt 1%-os oxálsavval ismétlik, és a két savas 
oldatot egyesítve ebből nyerik ki a kodein! és tebaint. Az 
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oxálsavas oldatból 0-5 °C-on 24 óra után a kodein-oxalát 
kikristályosodik, amit kiszűrnek, majd a szűr lel lúgositá
sával nyerik a nyers tebaint, amit bitartarátképzéssel tisz
títanak A kodein-oxalátot vízben oldva benzol jelenlét
ében erősen lúgosítják, majd a benzolból híg kénsavval 
kinyerik a tiszta kodein-szulfátot 

Az eredeti mellékalkaloid-benzolt tovább extrahálva 
feleslegben vett 3%-os oxálsavval izolálható a narkotin és 
papaverin. A savas oldatot lúgosítva narkotin és papave
rin keveréke válik ki, amit alkoholból kristályosítanak A 
narkotin tisztán kikristályosodik, az anyalúgot bepárlása 
után alkoholos oxálsavval kezelik A papaverin-oxalát jól 
kristályosítható 

A morfin társalkaloidjainak kinyerésére a fenti mód
szerek mellett további ötféle variációt dolgoztak ki, me
lyek elsősorban abban térnek el egymástól, hogy az egyes 
alkaloidok kinyerése más-más sorrendben történik 

Az „A" változat szerint a kodein-szulfát leválasztása 
és a nyers alkaloid keverék előállítása megegyezik az 
alapmódszerrel. A narkotint itt is a keverék etanolos át
kristályosításával nyerik, de az anyalúgot bepárolják és a 
maradékot benzolban oldják A benzolt 2%-os ecetsavval 
extrahálják, ilyenkor a tebain bázikusságának megfelelő
en a vizes-savas fázisba kerül, melyből ammóniával nyer-

hető a nyers tebain bázis .. Ez bitartarát-képzéssel tisztítha
tó .. A benzolos oldatot 15%-os kálilúggal kezelve a narko
tin a laktol\gyűrü felnyílása miatt a vizes fázisba megy át, 
s ebből savval kapható a narkotin bázis. A benzolos oldat 
besűrítése után papaverin kristályosodik ki 

A „B" változat szerint a nyers alkaloid keveréket az 
ismert módon nyerik, és a narkotin leválasztását itt híg 
savas-alkoholos oldatból hajtják végre úgy, hogy ammó
niával a pH-t 6,5-re állítják. A narkotin anyalúgját ben
zollal extrahálják, m~jd a benzolt ecetsavval. Az ecetsa
vas oldatból előállítható a tebain (lásd „A" változat), míg 
a benzol bepárlásával pedig a papaverin Itt elhagyható a 
narkotin lakton-nyitással történő eltávolítása, mivel tö
kéletesebb a narkotin leválasztás, bár az „A" változat 
esetén is elmaradhat a laktongyűrű nyitása, ugyanis az 
oldatban jelenlévő kis mennyiségű narkotin a papaverin 
leválását, illetve annak tisztaságát gyakorlatilag nem be
folyásolja 

A „C" változat menete is azonos az alapmódszerével 
a nyers alkaloid keverék leválasztásáig. Ezt a keveréket 
ecetsavval extrahá\ják, ilyenkor csak a tebain oldódik és 
a savas oldatból kapják a tebaint A visszamaradó alkalo
idokat alkoholból kristályosítják, ekkor leválik a narkotin 
Az anyalúg bepárlásakor előbb narkotin, majd papaverin 
válik ki Utóbbi oxalátképzéssel tisztítható 

A „D" változamál a kodein és tebain leválasztása az 
előbbivel azonos módon történik A visszamaradó alkalo
id-keverékből a narkotin leválasztása híg savas-alkoholos 
oldatból ammóniával történik. Az anyalúgot benzollal 
extrahálva, az oldat bepárlásával kapható a papaverin 

Az „E" változat esetén az eddigiektől eltérően nem a 
kodein leválasztásával kezdik az alkaloidok elválasztását 
A benzolból híg savval kivonják az összes alkaloidot, 
majd a savas oldatból leválasztják a nyers alkaloid-keve
réket Ezt híg savas etanol elegyében oldva ammóniával 
leválasztják a narkotint Az anyalúgot benzollal extrahál
ják, majd a benzolt pedig híg ecetsavval A kodein és te
bain a savas fázisba kerül, a benzol bepárlásakor kiválik 
a papaverin A savas oldatot tömény anunóniával kezelve 
kiválik a nyers tebain, amit borkősavas sóképzéssel tisz
títanak A tömény ammónia oldja a kodein!, amely az 
anyalúgból benzollal kinyerhető. Ezt bepárolva híg kén
savval jól kristályosodik a kodein-szulfiit 

A nyolcvanas évek közepén sikerült megoldani a szá
raz mákfejből egy újabb alkaloid, a neopin izolálását is A 
kodein-szulfát anyalúgjában található kodein-neopin ke
verék könnyen szeparálható, amennyiben a báziskeveré
ket metanolban oldják, majd leválasztják a sósavas sót A 
neopin-klórhidrát gyakorlatilag tisztán kiválik, illetve 
metanolos átkristályosítással tovább tisztítható [68] A 
mák egy új alkaloidjának, az 5'-0-demetilnarkotinnak az 
izolálását 1993-ban közölték [69] 

Lengyel kutatók a morfin leválasztását a Kabay mód
szer szerint benzol jelenlétében végzik. A benzolos oldat 
tartalmazza a társalkaloidokat, melyet híg sósavval 
extrahálnak. A savas oldathoz nátrium-acetátot adnak (pH 

6,5), és ekkor leválik a narkotin, amit etanolos átkristá
lyosítással tisztítanak A vizes narkotin anyalúgot ammó
niával lúgosí\ják, ekkor a tebain kiválik, míg az anunóni-
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ában oldódó kodein! triklóretilénnel extrahálják A továb
biakban a tebaint bitartarátképzéssel, míg a kodein! szul
fátképzéssel tisztitják. A későbbiekben gyakorlatilag a 
Kabay-Bognár-féle módszerrel sikerült további társalka
Ioidok, mint pL a narkotin, papaverin, narcein kinyerése 
is [70, 71] 

Poethke és Pechmann az eddigiektől eltérő módszert 
dolgozott ki a társalkaloidok kinyerésére a mákgubóból 
A megőrölt száraz mákgubó savas kivonatából a morfint 
butanol jelenlétében csapják ki A butanolos oldat tartal
mazza a kodein!, tebaint, narkotint és papaverin!.. A 
butanolból az alkaloidokat híg kénsavval extrahálják. A 
kodein-szulfát kikristályosodása után az anyalúgból le
csapott narkotin-tebain alkaloidkeverék a fentiekben már 
ismert módon választható szét [72] 

Csehszlovák kutatók a mákgubó extraktjából a mor
fint ioncserés módszerrel nyerték ki, és az ammóniás vi
zes-alkoholos anyalúgból további alkaloidokat izoláltak 
A vizes anyalúgot triklóretilénnel extrahálták, majd ebből 
lúgos mosással eltávolították a fenolos alkaloidokat A 
triklóretilént ezután híg kénsavval extrahálták, majd a 
kénsavas kivonatot erősen meglúgosítva egy nyers alka
loidkeveréket kaptak, melyből a kodein szulfát-képzéssel 
kinyerhető volt A kodein-szulfát anyalúgját újra lúgosít
va az alkaloid keveréket oszlopkromatográfiásan válasz
tották szét Ily módon a következő alkaloidokhoz jutottak: 
narkotin, tebain, papaverin, kriptopin, narcein valamint 
egy (\j alkaloid, a narcein-imid [73]. 

A mák<zalma eljárá< elterjedése 

A nemzetközi egyezmények szigorúan szabályozzák a 
kábítószerek gyártását, kereskedelmét 1939-ben a Kábí
tószerellenörző Bizottság javasolta, hogy azokban az or
szágokban, ahol a mákot nem ópiumtermelés céljára ter
melik, a hulladékként kapott száraz mákfej kereskedelmét 
szabályozni kell, azaz a máktermelő országoknak enge
délyt kell kérni Természetesen engedély és szigorú ellen
őrzés szükséges, ha a száraz mákfejből morfin típusú ká
bítószereket állítanak elő ipari módszerrel [74-76]. 

A kábítószerek előállításával, forgalmazásával és fel
használásával foglalkozó nemzetközi egyezmények a 
negyvenes évek végén szabályozták először a mákszal
mával kapcsolatos kérdéseket A morfin típusú kábítósze
rek előállítására két nyersanyagot említenek, az ópiumot 
és mákszalmát Mindkét nyersanyagról pontos definíciót 
adnak meg. Lényeges, hogy a mákszalma (poppy straw) 
meghatározásakor a szem.mentes száraz mákfejről van 
szó, vagyis egyéb növényi részek (szár, gyökér) feldolgo
zásra alkalmatlanok A máktok definíciója során említi az 
egyezmény, hogy „korábban azt gondolták, hogy a száraz 
máktok morfintartalma Csekély, de a Kabay eljárás életbe 
lépése óta számos analízis és üzemi eredmény bizonyítot
ta, hogy a száraz mákfejek több mint 0,2% morfmt tartal
mamak Kétségkívül szabályozás szükséges, amennyiben 
kábítószerek (drogok) előállítására használják" A Kabay 
eljárás egyre inkább tért hódít nemcsak a gazdaságosság 
miatt, hanem a kábítószerek (ópium, heroin) elterjedése 

és korlátozására tett nemzetközi erőfeszítések is egyre 
jobban versenyképessé tették A háború után Csehszlová
kia és Hollandia alkalmazza a módszert. 1947-ben már a 
következő országok állítottak elő morfint száraz mákfej
ből: Németország, Argentína, Ausztrália, Franciaország, 
Magyarország, Hollandia, Svájc, Lengyelország, Cseh
szlovákia. A hatvanas években számos, hagyományosan 
ópiumtermelő ország, mint pl. a Szovjetunió és Jugoszlá
via szüntette be a legális ópiumtermelést és teUes mérték
ben áttért a mákszalma eljárásra. 

A kábítószerek elleni küzdelem során hamar kiderült, 
hogy a csempészés elterjedése miatt nemzetközi összefo
gás szükséges .. 1945-ig a Népszövetség, majd 1945 után 
az ENSZ hatáskörébe tartozott a kábítószerkérdés [77]. A 
század legfontosabb nemzetközi kábítószer-ellenőrzéssel 
kapcsolatos eseményei az alábbiak: 

1912 Hágai Egyezmény. Nemzetközi ópiumegyez
mény A nemzetközi ellenőrzés alapjául szolgáló elveket 
tartalmazza, még ma is érvényes, bár alkalmazási területe 
korlátozott. 

1925 Genf Az ópiumtermékek gyártására, forgalma
zására és használatára vonatkozó szerződés. Megalakult 
az Állandó Központi Ópiumhivatal (Permanent Central 
Opium Board), melynek az volt a feladata, hogy ellen
őrizze a kábítószerpiacot Az aláíró országok számára kö
telező lett a kábítószerügyletek nyilvántartása 

1931 Genfi Egyezmény A kábítószerek előállításának 
korlátozására és forgalmazásának szabályozására vonat
kozó egyezmény A kábítószereknek minősített anyagokat 
csak gyógyászati és tudományos célokra lehet gyártani és 
forgalmami 

1931 Bangkok Távol-keleti szerződés az ópiumszí
vás felszámolására 

1936 Genf Egyezmény az ártalmas gyógyszerekkel 
való tiltott kereskedelem elnyomására. A részt vevő or
szágok kötelesek büntetőtörvényeikbe intézkedéseket be
iktatni a nemzetközi kábítószer-kereskedelem megakadá
lyozása végett. Az egyezmény azonban a mákot nem so
rolta a tiltott nyersanyagok közé, mert számos állam visz
szalépett volna az aláírástól 

1946 Lake Succe< ~s 1948 Párizs Jegyzőkönyvi 
megállapodás a korábban aláírt egyezményekkel kapcso
latosan: a továbbiakban az irányító, koordináló szerep az 
ENSZ hatáskörébe tartozik A kábítószer-bizottság szoro
san együttműködik az Állandó Központi Ópiumhivatal
lal, valamint a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Bizott
sággal (lnternational Narcotic Control Board) A kábító
szer elleni harcban emellett részt vett többek között az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO), az ENSZ Élelme
zési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és az Interpol 
A párizsi protokoll során szabá:lyozták az egyre növekvő 
számú szintetikus kábítószerek ellenőrzését 

1953 New York Protokoll a máktermesztés ellenőrzé
sére és korlátozására, valamint az ópium előállítására, 
használatára és kereskedelmére vonatkozóan. Az ópium 
állami monopólium legyen, legális kereskedelmét enge
délyhez kötötték 

1961 New York Egyezmény a kábítószerektől 
1971 Bécs Egyezmény a pszichotrop gyógyszerek-
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ről Az 1961-ben 107 állam képviselői által megkötött 

nemzetközi egyezmény (amelyhez 1972-ben további 50 

állam csatlakozott), amely a kábítószerek gyártásával, 

forgalmazásával, orvosi alkalmazásával és mindezek 

nemzetközileg is szabályozott ellenőrzésével foglalkozik 

A Központi Állandó Ópium Bizottság (Permanen 
Centtal Opium Board) minden évben jelentést tesz és sta

tisztikát közöl az előállított kábítószerek mennyiségéről 
(morfin, kodein stb.), illetve arról, hogy az előállításuk

hoz mennyi ópiumot vagy mákszalmát használtak fel 
Az ópium és heroin elleni küzdelem során jelentős lé

pés volt az iráni ópiumprohibíció, illetve a török ópium

termelés és export befolyásolása illetve leállítása. A vi

lágpiacon jelentkező ópiumhiány azt eredményezte, 

hogy több ország a máktermelés fokozásával illetve el

kezdésével reagált E tekintetben jelentős Ausztrália be
lépése, mivel a Tilsmania szigetén termelt mákfejek igen 
magas morfintartalműak. Természetesen itt sem ópiumot 
termelnek, hanem a száraz máktok a morfingyártás 

nyersanyaga 
1966 után a száraz máktok (mákszalma) nemzetközi 

kereskedelme is megkezdődött. A fő exportáló országok 

(> 1 tonna) Törökország, Jugoszlávia, Szovjetunió, Svájc, 
Franciaország, Belgium és Ausztrália Számos ország im

portált mákszalmát, mint pL Magyarország, Hollandia, 

Svájc. Jelenleg a következő országok állítanak elő mor
fint mákszalmából: Argentma, Auszttália, Dél-Afrika, 

Belgium, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Spanyol

ország, Svájc, Nagy-Britannia, Bulgária, Szlovákia, Fran
ciaország, Németország, Norvégia, Románia, Oroszor

szág, Jugoszlávia és Törökország 
Az ópium alkaloidok piacát az 1970-es évek közepé

től kezdve a keresletet meghaladó kínálat jellemzi. A túl

kínálat mértéke ma 40%-ra becsülhető. Az ópium hagyo
mányos szállítói az ázsiai országok: India, Törökország) 

Pakisztán és mások Törökország a hetvenes évek elején 

beszüntette, majd 1978-ban újra megkezdte az ópiumter
melés!, ami hozz~járult ahhoz, hogy a világpiacon ter

mékfelesleg keletkezett ebből a kiindulási anyagból, mi
vel ebben az időben már - részben a belföldi szükséglet 

fedezése, részben export céljából - olyan országok is 
megkezdték az ópium alkaloidok gyártását, mint Francia

ország, Spanyolország, Auszttália Megjegyzendő, hogy 

az ópium gyártását és külkereskedelmi forgalmazását a 

Nemzetközi Kábítószer bizottság szabályozza azzal a cél
lal, hogy az előállított ópium mennyisége ne halaqja meg 

azt, ami gyógyászati célra szükséges. Ma az ópium alka
loidok világszükséglete 1,8-2,2 ezer tonnára becsülhető. 

Az ópiumszármazékok nyersanyagának termelését főleg a 
kodein igény határozza meg. Kodeinből a világszükséglet 

az 1960-as évek közepén 163 tonna, a hetvenes évek kö
zepén 152 tonna volt, 1978- ! 980 között pedig 160 tonna 

körül stabilizálódott .. A szükséglet alakulását nagy mér
tékben befolyásolja az USA, az NSZK, Nagy-Britannia, 

Franciaország és Kanada igénye, mivel ezekre jut a világ 
kodein felhasználásának több mint fele 

Annak előidézésében, hogy a kereslettel szemben lé
nyegesen nagyobb kínálat mutatkozott az ópiumból a vi

lágpiacon, nemcsak az játszott közre, hogy Törökország 

és más konkwens szállítók megjelentek a piacon, hanem 

az is, hogy az importőr országok többségében az ópiátok 
iránti igény növekedése lelassult Annak ellenére, hogy 

számos tőkés országban betiltották néhány régi szinteti

kus analgetikum (pl. fenacetin, amidopirin) gyártását és 
felhasználását, a kezdeti várakozással ellentétben még
sem emelkedett az igény a kodein iránt, mivel az újonnan 

kidolgozott szintetikus készíttnények éles konkwenciát 
jelentettek számára. Ezért a WHO szakértőinek vélemé

nye szerint a kodein piaci részaránya számottevően csök
kent az ópium bázisra épülő termékek kmálatának k»rlá
tozásával 

A nyolcvanas évek elején az Egyesült Államok szabá

lyozta a narkotikum-nyersanyagok (ópium, száraz mák

tok illetve ennek a koncenttátuma) impor\ját Eszerint az 

említett nyersanyagok Egyesült Államokba történő beho

zatalát csak Törökországból, Indiából, .Jugoszláviából, 
Franciaországból, Lengyelországból, Magyarországról 

és Ausztráliából engedélyezik A narkotikum-nyers

anyagoknak legalább 80%-át Törökországból és Indiából 
kell importálni, maximálisan 20%-ot lehet évente besze

rezni a további öt országból, feltéve ha az ellátás nem ki
elégítő 

A fenti döntést elsősorban az indokolta, hogy a felso
rolt országokban megfelelő és biztonságos ellenőrzési 

rendszer működik, beleértve az ópiumtermelés! is .. Török
ország és India korábban is hagyományos ópiumszállító

ja volt az Egyesült Államoknak, mivel megbízható be

szerzési forrásnak bizonyultak Törökország rendkívüli 
intézkedéseket hozott az ópiummal való visszaélések 

megszüntetésére, amelyek korábban az USA-ba kerülő 
heroin fö forrását képezték 

A hatóságok indokoltnak tartották, hogy alternatív 

narkotikum-nyersanyagforrások is megmaradjanak és en
gedélyezték, hogy a piacon a többi ország kor látozort 
mértékű versenyt folytasson. Ezen országok, beleértve 

Magyarországot is, megfelelő ellenőrzést gyakorolnak a 

narkotikum-nyersanyag termelésük felett a kábítószer 
konvencióval összhangban 

A Nemzetközi Kábitószerellenörző Szerv adatai sze
rint a hetvenes évek elejétől már évente több mint 30 ezer 

tonna mákszalmából állítottak elő morfint, az évtized vé
gére ez a mennyiség túllépte a 40 ezer tonnát A morfin

gyártás történetében 1977 fordulópontot jelentett, hiszen 
ezévben több morfint állítottak elő máktokból mint ópi

umból (Il táblázat).. 

IL táblázat 

A világ morfintermelése ópiumból és máktokból (tonna) 

1955 1960 1965 1970 1975 1980 

Ópium 70 
Máktok 18 

90 
31 

89 
35 

120 
60 

105 
-53 

60 
-llO 

Az ~jabb statisztikák alapján a világon előállított rnor

finszükséglet 45%-át nyerik ópiumból. India jelenleg az 
egyetlen ország, altol legálisan engedélyezik az ópiumter

melés! (- 1000 tonna/év), de szigorúan ellenőrzött felté-
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telekkel Óvatos becslések szerint azonban a kábítószer
piacon megjelenő ópium mennyisége ennek többszöröse, 
melynek nagy részét heroin előállítására használják 
Mindez arra utal, hogy a kábítószerkérdés továbbra is 
megoldatlan probléma. 

A hetvenes évek elején felmerült az a lehetőség, hogy 
a legális ópium-előállítás felfüggeszthető. A mákszalma 
e\járás térhódítása mellett találtak egy új tebainforrást A 
máknövény rokona a Papaver bracteatum Lind .. , ugyanis 
jelentős mennyiségű tebaint tartalmaz. A növény gyökeré
ből több mint 1 % mennyiségű alkaloidot lehet izolálni, 
melyben a tebain 98%-ban van jelen. Miután a mákból 
vagy ópiumból kinyert tebain a kiindulási anyaga a 
gyógyászati szempontból fontos morfin antagonistáknak 
(na!oxon, naltrexon), illetve a Bentley által előállított ha
tékony fájdalomcsil!apítóknak (etorfin, buprenorfin), ez a 
megfigyelés igen lényeges .. Ezenkívül a hetvenes években 
számos kutató foglalkozott a tebain -> kodeinon-> kode
in reakciósorral, mely alapján a tebaint jó hozammal ko
deinné lehet alakítani Mindezen rendkívül biztató tények 
ellenére a Papaver bracteatum elterjesztése, nagyüzemi 
termesztése nem sikerült, vagyis a legális ópiumtermelés 
nem került veszélybe [78, 79] 

Ausztrália a nyolcvanas évek közepére a világ egyik 
legnagyobb morf'melőállitója lett. A fasmania szigetén 
termelt mák a kedvező égh~jlat miatt kitűnik magas mor
fintartalmával A morfm kinyerése a mákgubóból történik 
a Kabay eljárással. Az ausztrál alkaloidaipar nagyra érté
keli Kabay tudományos eredményeit Kabay Jáno.s halá
lának ötvenedik évfordulQján 1986-ban a tasmániai kor
mány, a morfingyártó ipar és a máktermelők Davenport 
városának Mezőgazdasági Kísérleti Állomása b(!járata 
előtt emlékművet állitott fel tiszteletére Az emlékművön 
található bronz dombormű az alábbi feliratot tartalmazza: 
„Kabay János egy eljárást talált fel és fejlesztett ki a mor
finnak közvetlenül mákszalmából exrrakci(\jára. A tasmá
niai morfingyártás ezen eljárás továbbfejlesztett változa
tán alapul" [ 11] 

Kö.<zönetnyilvánítá< 

A dolgozat kivitelezésében Bunda Mariann n~jtott 
segítséget. Szeretném köszönetemet kifejezni gondos és 
lelkiismeretes munkájáért 
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S Hosztafi: .fános Kabay, the F'ounder of Morphine 
Manufacture in Hungary 

Kabay was the first to invent an industrial process for the pro
duction of morphine from ripe poppy head (poppy straw). He 
also established a company (Alkaloida) to manufacture mor
phine alkaloids fhis paper presents a short biography and the 
scientific background of the poppy straw process is also 
reviewed in detail. As opposed to opium, poppy straw cannot 
give rise to any abuse and illicit manufacture At present, more 
morphine is produced from poppy straw than from opium 

(ICN Alkaloida Rt, Tiszavmvát i, Kabay János u 29 - 4440) 
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