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A közleniény Kabay János halálának évj ordulója
alkahnából be1nuta~ia ninnkásságának, elsősorbari
a 1n0Jfin 1iagyüzenii előálli.tásán,ak, erre épülő szabadalniainak tudoniány- és technikatöJ"té1ieti értékét,
továbbá Kabay gyáralapításának ipartörténeti jelentőségét

*

1

:

:

1
1

'

Negyven évvel ezelőtt halt meg Kabay János
gyógyszerész, a hazai 1norfingyártás úttörője, az
Alkaloida Vegyészeti Gyár megalapítója A halálakor 40 . életévében levő kutatót a gyár 1936 évi
közgyűlésén a kortárs dr. Czakó Zoltán miniszteri
osztálytanácsos az alábbi szavakkal méltatta:
„Célkitűzéseiért folytatott nehéz és szakadatlan
küzdehnében kizárólag önereje, végtelen kitartása
és hatalmas tudása vitte lépésriíl lépésre előre,
s amikor minden útjába álló akadályt legyií"'e
már a sike1 legfönyesebb eredményét látta maga
előtt és láttuk ini is, akik szerény erőnkhöz képest
segítségére voltunk, nehéz harcokban kimerült
teste nem tudott megbirkózni egy olyan kónal.
amelyet sok e1nbe1társának könnyen sikerül legy~znie

Elete ilyen tiagikus módon múlott el - de itt
hagyta teremtő lelkének hatalmas alkotásait,
amelyekkel örökre beírta nevét a ké1nia fejlődésé
nek_ történetébe. s.oly dicslíséget szerzett.111agának,
családjának és nen1zetének, an1ely igaz n1agyar
nevét nen1csak határainkon belül, de 111essze túl is
a legnagyobb elismeréssel illette és fogja örökké
övezni" [1]
Valóban, nem foledtük el Kabayt, mert az 6
egyénisége, alkotása szinte katalizálja az utókor
kutatóit, történészeit, szakcn1bereit, hogy id6nként
vissza-visszatérve - új és újabb sze1npontok alapján - vizsgálják munkásságát, tárják f~I elért
e1ed1nényei11ek 1nind_en részletét Halála alkaln1ából a gyógyszerészi szaklapokban segítőtársa és
patrónusa Augusztin Béla, továbbá Ba.iadlaiJános,
Höröni11ő Irrite búcsúztatták. J)üdszentn1ihály község gyászát képviselőtestületének rendkívüli közgyűlésén keresztül juttatta kifejezésre, 7 oldalas
jegyzőkönyvben méltatva szülöttének érdemeit;
elhatározták arcképének megfestését. Halálának
20. évfordulóján Halrnai János, Valovics Gyula,
Váradi József e1nlékeztek n1eg róla, s a tiszavasvári
gyár országos szintű ünnepséget rendezett a nehézipari miniszter helyettesének részvételével. A 1nagyar vegyészek és kutatók igaz megbecsülését és
tiszteletét, a Magyar Tudományos Akadémia őszin1 Elnöki n~egnyitó előadás.
Elhangzott a T\T G) ógyszerkutatási konferencián, Debrecenben, I 976. VIII.
23-án

te e1is1nerését az ünnepségen dr Bognár Rezső
akadémikus tolmácsolta. Az ünnepély fényét a
gyár udvarán elhelyezett életnagyságú szobrának
leleplezése, díszoklevelek és emlékplakettek ado1nán:y·ozása en1elte
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 1966-ban
Soprnnban előadóülést rendezett tiszteletére, 1967ben pedig az Alkaloida Vegyészeti Gyánal közös
szervezésben Nyíregyházán rendezte 1neg a ,,Kabay
Gyógyszerészeti Tudoinányos Konferenciát" a gyár
megalapításának 40 éves évfordulója alkalmából
1972-bcn Szentgyö1 gyi István Kabay életművét
egyetemi dokt01i értekezésben dolgozta fel, melyet a szerző a Semmelweis 01 vostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karára nyújtott
be [lJ
s· most, Kabay halálának 40. évfordulója alkalmából isn1ét felidézni }{ívánjul{ eredn1ényes életpályáját A jelenlegi évfordulónak különös jelentő
séget ad az is, hogy Gyógyszerkutatási Szakosztályunk javaslatára Társaságunk elnöksége Kabaye111Iékéren1 alapítását és kiadását határozta el,
hogy ezzel még maradandóbbá és folyamatosabbá
tegye Kabay János emlékének, személye iránti elis1nerésünknek, tiszteletünknek fen11ta1 tását
Tisztelt Hallgatóim! Engedjék meg, hog:V el6ször
néhány ismort, ill. az utóbbi időkben foltárt fontosabb adatot ismertessek Kabay pályafutásáról [1,
2, 3, 4, 5].

1896 december 27-én született Büdszentrr:tihá·
lyon, ahol édesapja 40 éven át a község nagyra·
becsült főjegyzője volt Az érettségi vizsgát a
Hajdúnánási Gimnáziumban 1915-ben tette le, de
utolsó gin1náziun1i évét tragikus kin1enetelű ese111ény tette szá1ná1a en1lékezetessé, melynek során
került előszö1 kapcsolatba a n1orfinnal NevezeteserJ bátyjának, Kabay Péternek hajdúnánási gyógyszertárában gyakran megfordult, délutánjait rendszeresen ott töltötte. Egy alkalommal, amikm csak
ő és az alkalmazott gyógyszerész volt a gyógyszertá1 ban, végzetes gyógyszer csere történt A gyógysze1ész ugyanis egy kisgyer1nek szá1nára a rendelt
hashajtó helyett egy idült morfinista nagy mmfin··
tartalmú gyógyszerét adta ki . A gycrmek meghalt,
és a kétségbeesett gyógyszerész, aki idősebb, családos·- e1nber volt, könyörgéssel rávette a nagylelkű
Kaba,y J áno.st, hogy vállalja magára a tettet.
„János elvállalta, de örökre kínos éJménv n1aradt
szá111á1a a n1egölt gyer1nek apjának átkozódása,
a birói 1neghu1coltatás, tanárai, osztálytársai megvető visszahúzódása„ l\íiután kiskorú volt, i1em
ítélték el" [1] Ez volt első találkozása a morfinnal.
Az érettségi után nem sokkal katonai szolgálatra
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\ro11ult be, ahonnan 1918 dece1nberéhen szerelt le,
és elsősorban bátyja, Kabay Péter rábeszélésére
belé1Jett gyakornokként annak gyógyszertárába
Az itt eltöltött két év is már feltehetően hozzájárult
kutatói szellemének kialakulásához. A háború utáni
1 ossz gyógyszer- és vegyszerellátás a11a késztette
bátyját, hogy a nem megfelelő miniíségű gyógyszereket 111egjavítsák, a hiányzókat pedig előállít
sák Bátyja fennmaradt leveleiből tudjuk, hogy
n1ár akkor „
feltűnt biztos ké1niai érzéke, sokoldalú tudása és ötletes inerészsége, n1ely későbbi
pályájára oly jellemző.
bár a patikát, mint
olyant nen1 szerette, és csak akko1 érezte jól inagát,
ha valami szakkönyvbe bcletemetkezhetett - 1520 olaj1nécsessel körülrakva magát - így érte
nagyon sokszm a hajnal" [IJ Ebben az időben
kezdték meg a fivérek kísérleteiket a morfinnal és
a 1nákkal, an1iie az ösztönözte őket, hog,y a forgaIon1ba kerülő 111orfln ,nen1 fehér, de egészen szürke
volt" Ezt a nen1 n1egfelelő ininőségű anyagot
akarták megjavítani, ill. pótolni
Az 1920 év éiszén n1ár a Páz1nánv Péter 'l'udományegyetem gyógyszerészhallgatój~, mégis gyakran ellátogat haza és Hajdúnár\ásra, hogy a gyógyszertár kertjében, később a község határában tern1esztett inákkal végzett kí'sérleteik eredn1ényét
továbbra is figyele1nmel kísérhesse. I?rofesszorai
a magyar tudományos élet legkiválóbbjai voltak
'1'öbbek között Mágócsy Dietz h1ándor·, J]u,chböck
Gu8ztá1;, Tf'inlcler Lajos, Jakabházy Zsigniond elő
adásait hallgatta. Professzorainak példája feltehet()cn nagy hatással volt kutató egyéniségének
továbbfejlődésére.. Bátyjához frt egyik levelében,
melyet a tudományokkal való foglalkozás elhivatottsága hatott át, így hivatkozik egyik profeszszorára: „
n1e1t lVIágócsy sze1ü1t aki a tudon1án:_y ten1plon1ába belép, nen1 zavarja azt a ronda
világ zajaii [1].. Zárószigorlatait 1923 1nájusában,
apt1robációs .v iz1::>gáját 1924 lifájusáhaii' tef.te·-1e·.
E két utolsó időpont között bátyja hajdúnánási
gyógyszertárában dolgozott Ekkor már - jelentős irodahni felkészültséggel, az egyetemi évek
alatt sze1 zett analitikai is1neretekkel és gyakorlattal - új utakon láthatott hozzá a kmábban megkezdett kísérletekhez, amelyekhez a nyersanyagot
a bátyja által tern1esztett n1ák11övény adta
~i\ hajdúnánási gyóg:y sze1 tárban végzett kisér ~
letek, próbálkozások szárnyat adtak a fiatal diplomás gyógyszerésznek, de egyben tágabb teret, jobb
kutatási lehetőségeket kívántak_, követeltek számára. A budapesti Gyógynövénykíséileti Állomás
igazgatója, dr Augusztin Béla 1924 . szept elsejével
asszisztensként inaga Ine1lé vette, s ezzel új korszak kezdődött Kabay János életében.
Egyrészt Augusztin Béla személyében Kabay
kitűn6 tudo1nányos patró11ust, egyben őszinte
atyai barátot kapott, aki lehetővé tette a máknövénnyel megkezdett kísérletei folytatását, s ellátta öt a ta1}asztalt kutató 111inden tanácsával
Másrészt KabayvaJ egy napon kezdte meg a Gyógynövénykísérleti Allomáson munkáját dr. Kelp
Ilona vegyészdoktor is 111int asszisztens Ő js érdeklődött a máknövénnyel kapcsolatos kíséiletek
iránt és a két fiatal kutató közösen végezte tovább
a téma kidolgozá,sát Kapcsolatuk hamarosan túl-
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nótt a 111unkatársi barátságon, és 1925 n1ájusában
egy hekeltek Budapesten Felesége . személyében
Kabay 11en1csak hűséges élettársat, kitűnően képzett vegyészt tudhatott n1aga inellett, hane1n olyan
sziklaszilárd egyéniséget, aki viharos életük kritikus pillanataiLan biztos tán1asza, társa inaradt
Kabay {án08 két évet dolgozott a Gyógynövénykísér leti .Allon1áson, :\fái az első év végén laborató1iu1ni szinten igazolta, hogy a Jnák11övényből közvetlenül is eléS lehet állítani rentábilis mennyiségű
n101fint, s eljá1ását 1926 niájusában szabadaI1naztatnl, s inég ugvanazon é-v végén üzen1i 1néretben
n1eg\,a.lósítani kí'i;·ánta. 1926 ószén n1ár elhatározta,
hogy a következő év elején Büd::;zentn1ihályra köl··
tözik és n1aga vezeti 1na.jd a felállítandó üzen1et
Dc n1ost vessünk egy pillantást azokra a fo11tosabb irodaln1i adatolna, n1cl:_yck J(nbay korát 111ege1őzően a n1ák11ö\'é11v fel11asználásá-val a n101fin
clóállítását célozták 'csal{ ezek isn1eretében értékelhetjük 1nunkásr-;ágának tudo1nány- és teohnikatör téneti jelentőségét
A1nikor a 22 éves nén1et Sc1!IU net a pa.derho1ni
gyógyszertár lJan 180.5-be11 az ópiun1 altató anyagát, a morfint folfodezte, aligha gondolta, hogy ezzel az alka]ojdké1nia alapjait, a gyóg:ysze1ipar egy
jelentós ágának kezdetét indította el [6].
1823-ban eg:y flancja gyógyszerész, 71i,lloy közölte, hogy érett és száiított mákfejekből 8 font
11101 fint állltott elő A te11nék 111orfinta1 tahnát i1c1n
tudjuk, de ez volt az első megvnlósított eljárás,
a111ellyel a 111orfint a száraz n1ákgubó feldolgozásával slkerült kivonni. Tillo11 eljárásával kísérletezett
az 1831-32-cs években F L Winckle1 és H. E
Jlfnck, s tőlük függetlenül Dnhtanc is, aki kezdetben a zöld mákfejek kipréselésével kapott léből
izolálta a incnfü1t, n1ajd a száraz drog alkoholos\:-izes kivonatát dolgozta fCl E 1nódszerek üzen1esí
tésérc lrányuló törekvések 11e1n \;ezettek ered111ény1e, de TTTiruJde1 rendkívüli éleslátása figyeln1et é1demel Közleményében rámutat, hogy Németországban a n1ákfejet és -szárat csakne111 Jnindenütt tüzel dnek használják, így évente r1agyn1ennyiségű n1orfint égetnek el, ug:yanakkor ópiun1ot hoznak be keletról, hog,y n101fint állítsanak el6. Pályadíjat ja-vasolt kitűzni annak a tisztázására, hogy n1i
lyen vegy„üleiben van az örctt, száraz 1nákfejben
a n1orfin Ó8 n1elyik a legegyszeriíbb és legolcsóbb
e1já1ás annak e1óállításá1 a Nfilyc11 a különböző
helveken ter1nei i n1ákfejek n101fintartahna és mely
n1ákfejköszítn1é11:yek hel)eLLesíthe-Lik a keleti ópiu111ot W·iricLlu tehát közle1nénvébe11 feltctten1indazoka.t a kérdések_ct, lllClyel{re választ csak a XX
század adta n1eg.
A századfürduló után elószür H„ Tho1ns, n1ajd
H1 . l-Jein1·ici és több kutató is füglalkozott a 1norfin
előáIJításánaJ~ g,yakorlati lehetőségével, de eredn1ényre ne1n jutottak, bár Heinrici zöld 111ák11üvényből való vizes kivonásos fcrn1entációs eljárására 1911-ben szabadalmat is kapott. A kutatók
i1agyrészt illuzó1ikusnak ta1 tották az ópiu1nfázis
n1egke1 ülé8é,-e] történő inorfinelőállítást
Ilyen előzmények után Kabay 1925-hen szabadalmi eljárással rendelkezett ópiumalkaloidák elő
állítására és büdszentn1il1ál.r i üze1nében inegoldotta a morfin elilállítását, s a vállalat az 1928. év
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végén 1409 kg morfin-, ilL sósavasmorfin-készlettel A Gyógynövénykísérieti Állomásnál töltött két éve
rendelkezett
alatt az Iris germanica rhizomájának [9] és az
Kétségtelen tény tehát, hogy Kabay nem az első, Althaeae radix [10] kémiai összetételének ismerteaki megcáfolta azt az állítást, amely szeürit: a mor- téséről jelentetett meg dolgozatot Kabay gyakorfin a máknövényben „nincs jelen kész állapotban",
lati egyéniség volt, aki az élet által felvetett kérhanen1 csak a.z ópiumte11nelés sorá.n keletkezik
dések tisztázásán, megoldásán fáradhata~lanul dolKétségtelen továbbá, hogy az eljárás egyes fázisait gozott, az eredmények lelkesítették, további kutamár jóval előtte mások is kidolgozták Mindezek tásokra serkentették, de nem fordított különös
azonban nem csorbítják a magyar feltaláló érde- gondot eredményeinek publikálására. Annál jobmeit, ugyanis egyedül ő ismerte fel - az addigi ban érdekelte eljárásának továbbfejlesztése. Figyelkudarcok és az adott körülmények tökéletes figye- 1ne így a száraz mákszalmából való előállításra
lembevételével - a helyes utat a cél eléréséhez és üányult, és zseniális rátermettséggel kidolgozta
megvalósította a több mint 100 éve vajúdó üzeme- második szabadalmát, melyet „Eljárás ópiumsítést, kiváltva a tudományos világ köreinek osztat- alkaloidák előállítására" címmel 1931 november
lan elis1nerését
30-án nyújtott be. Az új eljárás - tudományos §s
Kabay találékonyságának, gyakorlati műszaki technikai jelentőségén túl - egyben megmentette
érzékének egyik bizonyítéka a gyártás folyamatába a gazdaságilag csődbe jutott vállalat jövőjét is,
beállított önjáró kivonógép, a „mobil gép", amely amelynek legjelentősebb tőkéje Kabay tudása,
az aratás helyét követve már a szántóföldön aprí- gyakorlati érzéke, alkotó készsége és az emberekbe
totta, nátriumbiszulfit-oldattal mosta, préselte a vetett bizalma volt Hiányzott viszont a pénzügyi
máknövényt, majd a növényi anyagok jelentős ré- és kereskedelmi ügyekben való jártassága
szét kidobta. A gép beállítása előtt holdanként kb.
Az új nagyüzemi eljárás legfontosabb technikai
200 q anyag mozgatásáról kellett gondoskodni, ami előnyei a régivel szemben: megszüntette a zöld
az új technológiával csupán 30 q híg kivonat szál- mák feldolgozásának idényjellegét; felhasználhatólítására csökkent. A „mobil gép" eredetileg cséplő vá tette a mezőgazdaság számára az addig kárba
gép volt, melyet a helybeli kovácsmester alakított veszett máktermést; megoldotta az alapanyag, a
át a kívánalmaknak megfelelően A gép segítségé- mákszalma tárolhatóságát, ezzel megvalósította
vel kisajtolt levet tartálykocsival szállították az a folyamatos, tehát egész éven át való gyártás
üzem pincéjében levő betonkádakba
alapfeltételeit
Kabay rendkívüli alkotói készségére jellemző,
Kabay eljárásának tudományos-technikai értéhogy teljesen új vegyipari technológiát dolgozott kére, gyakorlati jelentőségére a Népszövetség
ki, nen1csak a 1no1fin, hanen1 a melléktermékként Kábítószer-ellenőrző Bizottsága csak akkor figyelt
jelentkező klorofill előállítására is. Az eljárás megfel, amikor Kabay már mázsás tételekben gyártotta
valósításához gépeket tmvezett, azokat beállította, a morfint és a Kabay fivérek 1934-ben készítmémenet közben továbbfejlesztette, jóllehet gépészeti nyükkel be kívántak törni a lengyel piacra, ami
alapismeretekkel egyáltalán nem rendelkezett
veszélyeztette az addig ott monopolhelyzetben
Az 1927-ben megalapított családi részvénytársasá- levő Hoffman la Roche érdekeit. A Népszövetség
got - csodálatra méltó akaratot és erőt sugároz- Kábítószer-ellenőrző Bizottságának elnöke és titva - szinte egymaga tartotta fenn á sok tárgyi, kára Büdszentmihályra utaztak a kérdés tanulszemélyi és elsősorban anyagi nehézség ellenére. mányozására, és Kabayt meghívták, hogy tartson
Nagyfokú leterheltsége, mindennapos üzemviteli előadást a tárgyról Genfben. Ezt megelőzőleg azonés gazdasági nehézségei mellett is gondja volt rá, ban Kabaynak írásban állást kellett foglalnia két
hogy munkájáról, eredményeiről Budapesten tu- kérdésben: milyen módszerrel határozható meg
dományos fórnm előtt beszámoljon: 1930 május a mákszalrna morfintartalma: a már morfinterme14-én előadást tartott a Magyar Gyógyszerész- lésre felhasznált mákszalma alkalmas-e morfin totudományi Társaság előadóülésén „A morfin ma- vábbi előállítására . A genfi előadásra 1936 májuságyar módszerű gyártásának ismertetése'' cím1nel ban sajnos már ne1n kerülhetett sor, mert az ana[7]. Az eljárást három fázisra bontva mutatta be: litikai eljárás csak 1935 végére készült el. Az elaz első fázisban a mobil gép feldolgozta a zöld mák- járást - Kabay időközben bekövetkezett halála
növényt, a folyékony kivonatot az üzembe való miatt - felesége publikálta, ugyancs~k a Magyar
szállítás után extractum spissumra sűrítették
Gyógyszerésztudományi Társaság Ertesítőjében
Az így nyert „lekvár" már 0,4-0,8% morfint tar- 1936-ban „Morfin meghatározás mákszalmából
talmazott. A második fázis magában foglalta a mák- Kabay János módszerével" címmel [11].
növény összes alkaloidjának leválasztását és a
Kabay munkássága tudományos és technikai érnyers klorofill nyerését . A harmadik fázis az alka- tékének velejárója annak ipartörténeti jelentő
loidok szétválasztásából, az elkülönített morfin sége is.
tisztításából, a sósavas só kikristályosításából és
A magyar vegyészeti ipar, amelyet az első világháború előtt a lassú fejlődés jellemzett, a háború
a tisztított klorofill előállításából állt
Kabay előadásának anyagát meg is jelent!'tte a utáni években a szerves vegyipar gyors kibontakoMagyar Gyógyszerésztudományi Társaság Ertesí- zásával, új fejlődési szakaszába lépett . Fejlődésére
jellemző a kis- és középüzemek számának rohamos
tője [7] és németül a Pharmazeutische Monatshefte
[8] 1930. évfolyamában. Érdekes megemlítení,hogy növekedése. A vegyipari ágazatban 1913-ban 150,
a máknövénnyel kapcsolatos több mint 10 évet 1925-ben 223 vegyi gyárat tartottak nyilván
igénybe vevő eredményes gyakorlati munkájáról, Az ipari jellegű gyógyszergyártás hazánkban minteredményeiről csak ez a két közleménye jelent meg .
egy 20 évvel Kabay gyáralapítását megelőzően in-
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dult meg, s 1927-ben lényegében négy jelentősebb
Az idézet mutat rá talán legjobban Kabay János
gyógyszergyár (Richter, Chinoin, Wander, Phy- lnunkásságának - tudo1nány··technikai és iparlaxia) működött az országban. Ezen ismert adatok történeti értékén túl - en1beri értékeire is
megemlítése azért szükséges, hogy értékelni tudjuk
IRODALOM
Kabay gyáralapítási vállalkozását a hazai csekély
1 Szentgyö1gyi 1
I{abay János 111unkássága és a
gyógyszeripari tapasztalat, a háború utáni korlátozott anyagi lehetőségek mellett A kialakult kép hazai 1norfingjrártás kialakulása. Gyógysze1észdokto1i
Budapest (1973.) - 2 AuguBztin B
Kabp.y
azt mutatja, hogy Kabay gyáralapításának fö motí- értekezés,
.János. Magyar Gyógyszel'észtudon1ányi 'l'á1 saság Ervuma, indítója nem a gyáralapítással járó anyagi Lesítője. 12, 91 (1936) - 3 Halniai .] ICabay János
és a n1agya1 n101fingyá1tás Acta pha1rn hung 26, 1
előny biztosítása volt, hanem az új iránti vágy,
a gyógyszerészi hivatástudat, a betegellátásban (1956) - 4 Hal11i.a1: J · l\fE,genüékczés Kabay Jánosról,
n101fing:yártás fEJlfedezőjéről. Gyógyszerészet
nélkülözhetetlen, szinte egyedül malkodó fájda- a.10,inagya1
281 (1966) - 5 Va.lotics Gy .. A Kabay-szabadalomcsillapító, a morfin hazai előállítása volt.
lorn 30 éve Gyógys~erészet 10, 285 (1966) - 6. 1..'ltuKabay munkásságának, gyáralapításának ipar- dényi J, Vond1·a. ·A HÍinevcs gJ·ógyszerészek A szertörténeti értékeléséhez figyelembe kell venni azt zők saját kiadása Budapest (1_929) - 7. Kabay J
Li\_ 1no1fin rnagya1; 1nódszerű gyártásának isn1e1 tetése
a tényt, hogy mint eredményes kutató, már Buda- Magya1
Gyógysz0résztudo1nányi Társaság Ertesítője
pesten élt, mégis, amikor szabadalmának gyakor- 6, 171 (1930)„ - 8 I<.abay J, Die Erzeugung des
lati kivitelezésére került sor, elhagyta a fővárost, Mo1 phins na.ch unga1ischen \Te1fah1en Phar1nazeutiahol nyilván több támogatást, együttműködést schc l\íonatshefte 11, 4- (1930) - 9 Kabay J A l\íat-e1n1fJlt I1is ge11na.nica 1hizon1ájának
kaphatott volna, s újból letelepült szűkebb hazá- gya101szágon
kén1iai összetétele ICíséiletiigyi I'Cözlen1ények 3d, 5
jába, s Büdszentmihályon alapított gyárat
(1927) -10. J{abay „J Radix Althaeae kén1iai összcA község gazdasági-társadalmi szerkezetére ak- tételént:;k yáltozása 1\-íagya1 Gyóg;yszerésztudo1nányi
kor jellemző volt a nagybirtok és az agrárproletár- Társaság E1tesítője 4, 19 (1928). - 11. Kabay J.-né ·
l\{01 phin-n1eghatározás inákszaln1ába.n J<abay János
ság Kabay nemcsak a gyáralapításkor, hanem to- 1pódszcréve1.
l\íagya1 Gyógyszerésztudon1ányi Társaság
vábbi 1nűködése és döntései so1án is mindig szem Ertesítője 12, 387 (1936)
előtt tartotta Büdszentmihály s lakosságának érJl-p K. 3 a JI a 11: 31-ia 1eHue iJeameAbHocrnu 5lHoma
dekeit A község nincstelenjei ezt meg is érezték Ka6au
(1896-1936) a o6Aacmu Hay1cu, mexHuTCu u ucmos a kapa és kasza mellől álltak melléje, hogy elő puu npOMblWAeHflOClnU
segí'tsék „a tudós ember" találmányának gyakorCooö1neH1-1e no CJIY4a!O ro.n:oBlll;J1HLI CMepr11 .Httollla
lati megvalósítását. Hiába kapott Kabay ajánlato- l{a6a11 paCCMaTpHBaer IlCHHOCTb ero .n:e.HrenhHOCTH,
kat az üzem Budapestre, Győrbe való áttelepítésé- npe»<.ue BCero no.;1yqCHl15I MOpQ:lHHa B npOMblllIJ1CHHhlX
re, ő kitartott mindvégig szűkebb hazája, eredeti Macu1ra6ax, rrareHTOB pa3pa6oraHHhTX .n;n.H 3Toro npo·uecca, ):lJUJ HC'Iüp!H1 HaYKH 11 npOMblUIJieHHOCTH, 1:i;anee
elgondolása mellett.. Amikor gyógyszer üzemét meg- 3Hattett11e octtoBaHHe 3aBoii;a I{a6a11 .un.51 11crop1111 rrpoalapította, majd később gyárrá fejlesztette, való- MhillIJICHHoc111
színűleg nem gondolt arra, hogy előfutára annak
D1. l{. Zalai: Scienhfú,-, technical- and indu'3t1ya pár évtized múlva megkezdődött iparpolitikáuak, hystorical únportance of J J(abay's life work
mely a magyar gyáripar decentralizálása, a vidék
On thc occasion of the 4-0th annive1 sa1y of J l{abay's
( 1896-1936) dea.th, the author reoalls the scientificiparosítása mellett foglalt állást
Kabay elhatározásának, tetteinek ipartörténeti tcchnical- an<l in<lust1y-hystorical irnportance of hiB
He v.ra.s tho füst to develope patented p10értékénél még sokkal többet árul el az a jegyző activities.
uedu1es fo1 the p1oduction of inorphine and othe1
könyv, amely halála után a község képviselő opium a.lkaloids ft·'Ou1 poppy-oapsules and to establish
testületének közgyűlésén készült: „
annyira a facto1y of Eu1opean fan1e fúr the p1oduction of such
szerette szülőfaluját, hogy a legfényesebb ajánla- alkaloids„ The ünpo1 tance of his life work is evaluated
tokat utasította vissza azért, hogy találmányának fi 0111 the hysto1ical point of vie\v.
Di. K á 1 o l y Z a l a i: Die Bedeutung der Ta.
szeretett hazája, s elsősorban szülőközsége láthassa
tigkeit von Janos Kabay (1896-1936) für die geschichte
hasznát, ennek ·munkásait juttassa kenyérhez
der Wis.sen'3Gahft, 1 echnik und Industrie
Hazájához való töretlen ragaszkodás tette lehető
Die Mitteilung zeigt aus Anlass <les Jahrestages des
vé, hogy nagy horderejű találmánya
más ma- Todos ·von Janos Kabay <len \Vert seine1 Tfitigkoit,
gyar találmányokhoz képest, nem került idegen zue1 st hinsichtlich de1 indust1icllen He1stellung dE,s
országba. - Ezért is, mint jótevőjét, most is több l\íorfins, soine1 sich da1 auf baucnden Patente für die
Geschiohte do1 \V-issensohaft und Technik, ferne1 die
mint 70 munkáscsalád kenyéradóját, gyászolja Bedeutung
der Fabrik-Griindung Kabays fiil die
községünk nagy tudós fiát" [1]
Gcschichte der Industrie vo1
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