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DR HALMA J JÁNOS

A Magyar Gyógys ze1-ész tudomán yi _rl'ársaság
minden évben a közgyűlés alkalmá ból „Emlék ez
zÜnk a régiekről" jelmon dattal egy elhuny t kiváló
magya1 gyógysze1 észről emléke zett meg Ezzel kívánta leróni kegyele tét és háláját a múlt hírneve s
gyógysz erészei iránt, tovább á követés re méltó példát mutatn i az ifjabb geneiác iónak
~~nnek a nemes szokásn ak kíyánunk_ rnost is eleget tenni, amidőn Kabay Jánosró l születés ének
70 , halálán ak 30 évfordu lója alkalmá ból megeml ékezünk Nevét a magyar gyógysz erészek jól ismerik1 zse11iális munká ját a ]{ülföld is nagyra é1tékeli Nemzet közi viszony latban is megkap ta azt
az elismeré st, ami elégtéte lül szolgált azért a sok
gáncsér t, akadály ért, melyek sok nehézsé get gördítettek alkotó munká ja elé. Nevét azóta szárnyá ia
vette a világhír Tudják róla, hogy eljárást dolgozott ki a máksza lmából a m01fin előállítására E
gyógysz ert ma mázsás tételekb en szállítju k kül. földre Munká ját találóan jelleme zte az 50 születési évfürdu lójára íi:t rnege1nlékezés címe: „A szal~
mától az aranyig ." Hiszen a.z értéktel en, szinte
hulladék szán1ba menő ináksza lmából aranya t érő
morfint gyártot t
Ennyit tudnak róla általába n a gyógysz erészek
Azt azonban , hogy mennyi küzdele mmel, nélkülö zéssel kellett megbü kóznia, kevesen tudják, a nagyvilág legkevé sbé Kabay Jánost nen1 a hírnév, a
pénzsóv árság vezette , hanem a szerete t és ragaszkodás hazájáh oz, annak dolgozó népéhez , segítés
a világ sokezer kizsákm ányolt dolgozó ján olyképpen, hogy az ópiumt ól - ettől a rettege tt méregtől
- megsza badítsa Ezeket figyelem be véve láthatjuk őt teljes nagyság ában és értékel hetjük mint a
magyar gyógysz erészet büszkes égét, örök példaképét
1896 decembe 1 21-én születet t Kabay János a S:zabolcs me~yei Büdszen t1nihály , ma 'Tiszavas vá1i községben. Édesapj a 40 éven át volt a falu köztiszti :Jetben
álló főjegyzője. Gimnázi umi t11nulmá nya.it I-lajdúná náson végezte, 1915-be n a J\íűegyetemrc ment, vE:igyészlnérnökn ek készült. Fél év múlva bevonul t katonán ak
ós a munkác si önkénte s iskolába n lett oktató. A Központi Hatalma k összeom lásakoT P1ágábó l jött haza, és
1
A i\ía.gyar Gyógysz erészeti Társa.c;á g Győr-Sopron
·megyei szerveze te által, 1966. ápr 28-án, Sopronb an
rendezet t Kabay János emlékülé sen elhangz ott előadás.

clóbb gazdasá gi gyakorn ok volt, 1najd Péter bátyja
hívására a hajdúná nási gyógysz ertárba ment gyakornoknak. Szenved élyes preparat ív termész ete volt, gyakran törte fejét azon, hogyan lehetne a hiányzó kemikáliákat a gyógysz ertárban házilag előállítani. Sikerült is
néhány hiánycjk ket a laborató riumban elkészíte nie.
1920-ba n Budapes tre jött. 1924 május 4-én és 18-án
tette le a zárószig orlatot, és ugyanak kor gyógysz erészi
esküjét is. A diploma megszer zése után visszam ent
bátyja hajdúná nási gyógysz ertárába , ahol szabad idejében propara.. tív ké1niai problém ákkal foglalko zott„ Itt
kezdett érdeklődni bátyjáv al együtt az ópiumte rmelés
iránt, majd foglalko zott azzal a kérdésse l, hogyan lehetne az alkaloid okat, közvetle nül a máknövényből elő
állítani, az ópium kikapcso lásával. Kísérletező, kutató,
szinte nyugtal an termt'1szot,A hajtotta tovább

1924 szeptem berében a Gyógyn övény Kísérle ti
Állo111ás1a Jnegy assziszt ensnek, és itt A u g u sz t j n professzor vezetés e alatt l1övényké1niai kérd~sekkel foglalk ozott „Hazán kban teimelt Iiis
ge1,1nanica rhizoniá jának összetétele" és „A Radix
Althaeae kéniiai ös~zetételériek változása" cí1nmel jelent meg két dolgoza ta Fokozo tt mérték ben fordnl
érdeklődése az alkaloid ok felé, és különös képpen
é1dekel te a morfin meghat ározása a zöld máknövénybe n, mely kérdéss el akkor K e 1p Ilona vegyészdo ktor, az Állomá s assziszt ense és Kabayn ak
egyetem i tanulót á1sa foglalko zott. Mint kiváló gyakorlati készség gel és érzékke l bíró kutatób an, rögtön felvetődött benne az eljárás és az eredmé nyek
gyakorl ati 11aszno sításána k gondola ta. Számos ez
irányú kísérlet et végzett . E problé111ák tanuhná nyozásá han és a későbbi eredn1én~yek eléréséb en is
h.űséges segít6tá1s11 volt és később felesége lett
K e 1p Ilona doktm, akinek abban is ré_sze volt,
hogy Kabay a Gyógyn övény Kísérle ti Allomás 1a
ment.
A fáradsá gos munká t siker koronáz ta, amlkor
Kabay kidolgo zta laborat óriumi eljárásá t Ezután
követke zett a nehezeb bik feladat, a nagyszerű felfedezés gyakml ati alkalma zása. Hihetet len nehézséget okozott a gyár készülé keinek és az üzem terveii1ek összeáll ítása Teljese n új felszere lésekre volt
szükség A gépeket nem lehetet t készen kapni,
mei t ilven rendeltetésűek még nem voltak Kabay
ezeket egyenké11t maga tervezte meg és sokszor
egy-egy (Jsszekötő csap legjobb elhelyez ése is napokig tartó gondot okozott Ehhez járult még az is
például , hogy egyes vegysze reket nem lehetet t na-

gyobb mennyi ségben beszere zni és ezért az eljárást
meg kellett változt atni A szükség es pénz előteiem
tése is sok álmatla n éjszaká t okozott Végül sikerült kidolgo znia a megfelelő gyá1tás technik ai elj.Xrást a morfinn ak a zöld máknövényből történő
előál!ításárn
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Az eljárást 1925-be n szabad almazta tta; megoldódott a financiá lis kérdés is. A Kabay család és
néhány jóba1át 1927-be n összead ta az alapítás hoz
szükség es tőkét és megind ult Büdsze ntmihál yon
az Alkaloi da Vegyés zeti Gyár RT. üzem Kabay
igazgat ásával A zöld máknöv ény átlagos morfintartahna. még kevés11ek bizo11yult a rentábilis,
nagyba ni üzemi gyártás hoz. Igen nagy akadály t jelentett abban az idó'ben még a klornfil, mely vizes
oldatba n nehezen választ ható el, az organik us oldószere kbe viszont részben átmegy .
Végrn megérk ezett a hőn remélt állami támoga tás is a Népjólé ti Thíi11iszté1iun1 Gyóg~yszerészeti
Osztály a akkori vezetőjének határoz ott fellépésére,
mert a :Földművelésügyi Min:isz tériumil letékes urainak nem volt érdekéb en a gyár felállítá sa Az madalmak birtoko sai ugyanis ellenezt ék a gyár felállításá t, mert a napszám bérek emelkedésétől féltek
A szaklap ok és újságci kkek nagyra értékelt ék a
felfedezés gyakml ati hasznát , igen elismeré sre méltóan írtak róla Kabay t azonba n a kezdeti sikerek
nem elégítet ték ki. Kutato tt tovább, mivel a zöld
növény feldolgo zása szezonm unka, tovább á a szállítás és a tárolás is jelentős nehézsé get okozott
1932-be n sikerült új üzemi eljárást kidolgo znia;
e szerint a száraz kicsépe lt máksza lmából gazdaságosab ban lehetet t a morfint és társalka loidjait
előállítani Később rátértek az értékes ebb mákgub ó
gyári fCldolgozására, mivel a szabna analízisekor
kiderül t, hogy a hosszú szán ész gyári foldolgozásrn
alkahna tlan
Megindul az új üzem, Kabay János neve világhírű lesz. A Népszö vetség megbíz ottai 1934-be n
megtek intik a gyárat, a látottak felett elismerésüket fejezik ki és köszön etet mondan ak a magyar
kormán ynak a gyár anyagi támoga tásáért Kabay
módsze rét 10 országb an szabad almazta tta Lengyelors zágban 1935-ben M:otor-Alkaloida néven
ugyanil yen üzemet alapítot t.. Itt a gyá1 vegyészmémök ei nagyob b technik ai felkészü ltséggel még
rentábi lisabbá tették a gyártás t Ezt a gépesíté st
Büdsze ntmihá lvon is bevezet ték és ezzel az üzem
nagyipa ri vállala ttá alakult. A gyár évi 1000 kg
mákalk aloida termelé sére iendezk edik be Szakfelügyelője Augusz tin p10fessz01 a F. M. mint felügyelet i hatóság részéről. Ez a megbíz atás személy re szóló volt
Nézzük az eredmé nyeket a statiszt ika tükrébe n
Morfin- behozat ahlnk 1927-ben 991 kg, 1928-ba n
145 kg, 1930-ba n 49,7 kg, 33-ban 19,2 kg és 34-ben
2,6 kg volt. A kivüel 1928-ba n semmi, 1930-ba n
12,6 kg, 1933-ba n 63,2 kg, 1934-be n 79,6 kg volt
A hazai termelé, pedig 1930-b an 5 kg, 1933-ba n
192 kg és 1936-ba n 724,5 kg volt
Az út idáig azonba11 J1agyon rögös és kanya1gós
volt. Sokszor hónapo kig nem tudott Kabay nnmkabért fizetni Ilyenko r feltárta helyzet ét a munkásai előtt és amikor a pénz jött, az első volt a

munkás ok fizetése. Közben megnősült, két gyermeke születet t, nőttek a családi gondok is, sokat
i1élkülöztek, mert minden pénz a. gyárra ment,
szükség Yolt újabb készülékekre, invesztá lásia.
Feleség e a gyermek11evelés és házta1 tás gondjai
közben vezette a laboratóriumot, fOként az anali~
tikai munká t végezte , de emellet t mindig volt ideje
férje további ösztönzésére, munkájának rendszerezésére, sőt később gyakra n vigasztalására is
Kabay János küzdelm einek megé1té sére kissé
távolab b kell tekinte nünk és szükség es megismerni
az előzményeket is Századu nk elején a morfin elő
állításá val foglalkozó gyárak egyre növekvő ópiumkereslet e a11a ösztönz ött egyesek et, hogy KözépEurópában is foglalkozzanak mák te11nesztésével,
ópium előállítása céljából Nálunk De é r Endre
Aszódo n 1927-be n 16% morfint ai talmú ópiumo t
termelt kísérlet i célból Külföld ön 15-20% morfintarta lmú, kataszt1 ális holdank ént 6-8 kg ópiumot állított ak elő A kísérlet i telepek et azonban
megszü11tették, mivel a keleti éhbérek hezvisz onyítva az itteni inaga.s munkabé1 ekkel a te1n1elés nen1
volt kifizetődő Gondol tak arra is, hogy morfint és
társalka loidjait az ópium megker üléséve l a zöld
máknövényből állítják elő, azonba n számos eredményte len kísérlet után alig van néhány irodahn i
adat Kabay János Walter H e i n 1 i c i kísérleteinek eredmé nyeit isn1erte csupán, aki szabadalmazott eljárásá t 1910-be n közölte . Kabay csak
1930-ba n szerzet t tudomá st a számos homálvosságot és nem egy ellentm ondást tartalm azó eljá1ás
g,yak:orlati megval ósításár ól
A Magyar Gyógys zerésztu domány i Tárrnsá g
1930 március 14-i előadóülésén lépett a nyilvánosság elé Kabay János, és ismerte tte „A morfin n1agyar rendszerű gyá1·tása'' címe11 bejelen tett, szabadalm azott eljárását, termész etesen o1ya11 ke1etek között, amenny ire a szabada lom jellege megengedte Régi vágya volt ugyanis , hog\ e helyről
js1nertethcsse n1unkássága eredn1én:yeit. 8ajnálta,
hogy a helyhez méltó őszinte részlete sséggel nem
hozhat minden t nyilvánosságra.
1930-ba n a kumano vi fehér és a kék francia
mákot használ ták legfőképpen feldolgo zásra A
tartalm i és tisztasá gi vizsgál atokat Kabayn é végezte A 40-es években a gyár ellenőrzési tanác;;adója S p e r g e 1 y Béla gyógyszer ész lett A m01 finelőállítás céljaira a kékmák bizonyu lt alkahna sabbnak , mmt sokkal fejlette bb, leveles elágazásaival pedig a talajned vessége t sokáig megő1 zi éR
így feldolgo zásra alkalma s ideje 6-8 hét, ami kétszerese az előbbiének Közben kísérlet ezett Kabay
a kékmák keresztezéséből származó rózsaszínű
mákfaj ta termesz tésével is A vetéste rület egyhar·
madát fehé1 , kétharm adát kékmák kal vettette be,
mivel a fohérm ák két héttel korább an arathat ó és
így a földolgozás ideje 2 héttel meghos szabbod ott
A virágzá s idején kaszáva l aratták a mákot, a levágott töveket kévékb e kötötté k és a kivonógép
megfelelő időközökben az aiatók után ment A lemázsált növény aprító- és zúzógépe11 keresztülbJll'"
tott a kivonób a, majd állandó kavarás köz en
előzetes kifacsarás utá11 egy íül:yt,onos p:ré.sb2 :kP.rült, a kivont anyag pedig kidobód ott Az extiaktor óránké nt 20--25 mázsa zöld nyersan yagot dal-
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aozott fel, vagyis éjjel-napp ali üzemeltet éssel napi
hold aratását. Egy nyáron minimális an
l00-120 kat hold zöld növényt lehetett feldol-

értékeseb b és alkalmasa bb kiindulási nyersanya got ad.
Az 1931-bcn Genfben 5 7 állam részvételé vel kögozni
tött III nemzetkö zi egyezmén y a kábítósze rek
A kivonatot és a préslevet hordókba n a gyárba gyártásán ak korlátozása és forgalomba. hozása társzállítottá k, lekvársűrűségre bcpároltá k, hordók- gyában elégtételt hozott a magyar mmfingyá rtás
ban tárolták és konzervál ták. Ez a u'.,zlct már 0,8- számára is Ennek az eljárás11ak az elte1 jedése ter0,4% morfint tartalmaz ott
rnészetescn nagy hátrányt jelentett volna azokra
A feldolgozás második fázi8'1 az ehaktároz ott az államokrn , amelyekb en ~ízezrek foglalkozt ak éhnyersanya g kivonása volt, illetőleg az alkaloidák bérért ópiumterm elésseL Erthető tehát megbízotkioldása eleinte benwl-but ilalkohol1 "1 Az aratás és taik ellenséges magata1 tása l\.fagyai:oJszággal sze111kivonás n1ájus 15. és július 15. közé esett, a nyers- ben. Hazánkat pi olyan képtelen vádakkal illetanyag feldolgozá~a pedig gazdasági okokból 10 ték. hogy nálunk 111i11de11 en1ber rnoi:finista vagy
hónapig tartott. Igy állandó alkalmazá sú, olcsóbb ópiumszívó, a gyár terjeszti a kábítószereket, hogy
1ninél többet készíthessen, a mák és a má.kkal kémunkaerővel, kisebb berendezéssel, folyan1atosan
lehetett üzemeltet ni Itt alkaloid-k omplexum okat szült tészták bódító hatásúak A tiíke képviselői
keresztül akarták vinni, hogy a túltermelé s elkeés nyers klorofilt kaptak
rülésére
azok az álla1nok, a1nel.yek eddjg nem fogA második fázis kezdete után 10-12 nap múlva
indították be a harmadik fázisú üzemet, vagyis az lalkoztak kábítósze r-gyártáss al, a jövőben legfel·alkaloido k szétválasz tását, tisztítását , kristályos í- jebb öneliátás1a termelhcssenek, de exportra ne1n
A magyar delegáció nagy éJden1e, hogy ezt a
tását, továbbá a klorofil és a mákolaj kereskede lmi
gyártását Végül is teljesen szagtalan, hófehér, etil- számítást áthúzta és a tagok helyes införn1álása
utá11 azok többsége józan tá1g:yilagossággal n1agáéalkoholból kristályos ított sósavas morfint kaptak
vá
tette a magyar morfingyá rtás ügyét. Az Alka·
Ennek a nagy gazdasági jleentőségű problémá nak
a megoldása három év küzdelme s munkáján ak volt loida-gyár elismert lett. A N emzotek Szövetség e
az eredménye U g.yanakkor a tei: ületr ől 3-4-szer na- erkölc8i támogatá st is nyújtott.
Ez a ne111zetközi olisme1és továbbj munkára
gyobb mennyiségű alkaloidot lehet előállítani Kabay Ján9s eljárásáva l, az ópium teljes kiküszöbö - késztette Kabayt. Régebbi tene alapján az érett
lésével. Igy az ópium, e hírhedt kábítószer kikü- mákfejből, az értéktelen üres mákgubób ól és szalmából is megkísérl i az ópiumalka loid előállítását.
szöbölődött, ellenőrzése megszűnt A növény feldolgozásával az alkaloidok csaknem teljes meny- Nem késett a hazai elismerés sem, n1elv számos
nyiségét és értékes mellékter mékeket is ki lehetett cikkben is megmuta tkozott "újabb kisé1Ieteinek:
befejezése után megszervezte üze1nének átalakítáte1111e]nl
sát is A külföldi szakkörök ezt lehetetlen nek tarE nagyszerű eredmény ek ellenére hihetetlen tották
és csak akkor figyeltek fel, amikor mázsás
meg nem értéssel, ellenálláss al és sok ellenségeske- tételekben
hozta piacra a mákszalm ából gyártott
déssel kellett e magyar zseninek megküzde nie, nem- tiszta
alkaloidok at. A Népszöve tség Kábítósze r Elcsak a külföldi tőkével, hanem még itthon is, fő lenőrző
Bizottság a is elküldte elnökét és titkárát
képpen pedig az arra illetékesek körében. A morfin- Büdszentn1
ihál~yra a gyártás ta11ulmányozására. A
gyárnk 100 esztendős múltra tekintette k vissza és látottak
után meghívtá k Kabay Jánost Genfbe,
nem vállalkozt ak újabb befektetés re A külföldi hogy
tartson előadást a tárgyról és dolgozzon ki
hatalmas tőkés ópiumtermelők, a morfin-ka rtell, eljárást
a mo1fin meghatározásá1a a n1ákszaln1áa hazai isme1 etlenség és a n1inden úttörővel szemban. I~engyelországban ne1nsoh:ára a7 ú,j eljá1ás
ben mutatkoz ó bizalmatl anság mind-min d szem- szerint
gyártják a morfint. Az Alkaloida Vegyészet i
ben állt Kabavval . Ő azonban felvette a harcot és Gyár
1932-33 termelési évben kezdte meg a szásikeresen tovib bfolytatta Nagyon rosszul esett
raz, kicsépelt máksza.Imából - tegyük hozzá, hog~y
neki az, hogy midőn missziót kívánt teljesíteni az
a tudon1ányos világ csendes gún:ymosolyától kíséremberiség érdekében , ugyanakk or a kábítószer ek, ve
- a morfin gyártását Az első gyártási kísérlea morfinizm us ellen megjelent újságcikke k, válla- tek
0,03% kihasznál ható morfintar talmat mutattak
latok a kábítósze rek terjesztői közé sorolták
a teljes 1nákszaln1ában; ez rövidesen 0,08% lett.
Kabay nemsokár a értékes sikereket könvvelhe A gyakorlat ban kezdetben vulgáris értékelési
tett el Augusztin professzor segítségével, aki nem- mód alakult ki, melyben a szalma színe, a
szár v-ascsak idehaza, hanem külföldön , nemzetkö zi fóru- tagsága, a tok:ok nagysága, a száro11 n1aradt
levemokon is egyengett e Kabay útját; volt vele Brüsz- leg n1e1111:y"isége, a.z aratás, a raktározás 1nódja.
játszelben, Párizsban , Berlinben . A hazai idegenked ést szottak szerepet A gyártás rentabilitá
sán;tk ellenforgalomba kerülő készítmén yei jóságával és _tisz- őrzése, 1ol1an1os fejlődése, egyes évek
rossz te1n1ése
taságával sikerült rövidesen megszünt etnie Erde- szükségessé tették az egész 01szág
mákszalmater~es módon a külföldi morfin-ka rtell ellenBéges melésének szán1bavételét. A vizsgálat
folyamán el6allásfoglal ását szinte az egyik napról a másikra térbe került a gubózás útján létrejövő
áru (mákn;egváltoz tatta, midőn egyik morfingyá ros felké- fej és rövid szárdarab ), ez értékeseb
b alapanyag nak
resére megismer tette velük az ún. ópiumalka loid- bizonyult. ezért magasabb átvételi
árat biztosítotkomplexu mát Ezt a készítmén yt kívánta Kabay tak. Új ellenőrző eljárást kellett kidolgozn
i, mert
__ a világpiacr n hozni Belátták, hogy nem üzleti
hiszen a g:;árat aGenfiKá.bítósze1 .81lenő~ző J:3izottkonkurrenciá1ól van szó, hanem segítőtársról, a.ki ság részéről bármikor érhette clle11ő1zés.
A Népa veszedelmes és drága ópium helyett 3-4-szer szövetség megbízást adott Kabavnak
módszer ki-
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dolgozásá1a és annak a Népszövetség elé terjesztésére. Ez 1935-ben el is készült, de technikai akadályok miatt május havi ülésén az Ellenőrző Bizottság nem tárgyalhatta.
A Kabay-féíe mákszalma-vizsgálati módszei ;1
morfingyártással füglalkozó üzemek részére készült,
inkább technikai, mint analitikai eljárás, viszo11t
nagyon szépen reprodukálható és a gyakorlatban
elé!t kihasználással összhangban levő eredményeket adott. Kiderült, hogy a Kabay-füle gyártási
módszer a nyersanyagot csa.Jrnem kimeríti
Az új gyártás menetét részletesebben kidolgozta,
a gyár vezetését átadta bátyjának Kabay Péternek
és 1936-ban felj_ött Budapestre, hogy a Gyógynövény Kísérleti Allo1náso:n a részére berendezett laboratóriumban folytathassa a hozam fokozására
és a társalkaloidok izolálására irányuló kísérleteit
Sajnos, csak néhány hétig dolgozhatott és naponta
örömmel mutatta eredményeit Augusztin profeszszornak, midő11 rövid időre megszakította munkáját, hogy egy aránylag kis operációt végezzenek
rajta A sérvműtét sikerüh, azonban mbáncot kapott, a leromlott szer vezet minimális ellenállása
következtében a fellépett komplikációk 1936 január 29-én véget vetettek pályafütásának
A Farkasréti temetőben nagy részvét mellett temették el A gyógyszerészi szaklapok nagy elismeréssel méltatták érdemeit Síremlékének leleplezésén egy svéd tudós képviselte a Nemzetek Szövetségét és tolmácsolta a népek elismerését, el nem
múló háláját, 5 évvel később a Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészeti Intézetében
helyezték el arcképét Ma számos gyógyszer tárban
láthatjuk arcképét és gyógyszertárakat, Veszprémben utcát neveztünk el róla. Arcvonásai a gyorsan
égő lámpa, magát a munkában folődő, az elhivatottság érzésétől áthatott ember benyomását tették
Szervezete őrlődött, lernmlott Nem törődött
azzal, hogy gyakran ártalmas port lélegzik be, a
sok munka, izgalom 50 kilóra fogyasztotta le. Nem
vigyázott magára, pihenést nem ismert, csak a
géniusz sarkalta, és így lett elhivatottságának áldozatává. Halálának 10 éves évfordulóján a HajdúBihar megyei Gyógyszertár Vállalat tartott ünnepi
megemlékezést Emléktáblát helyeztek el a gyógyszertár falán 1956-ban pedig Kabay János ünnepélyt tartott a gyár, a1nikor is szoboravatás, e111lékpályázat hirdetés és emlékplakettek adományozása emelték az ünnepély színvonalát
Kabay János felfedezésének nagy jelentősége
csak halála után bontakozott ki. Az Alkaloida gyár
azóta kén1iai nagyüzemmé fejlődött, termelése
megsokszorozódott Berendezkedett mellékalkaloidok előállítására, megkezdte a mákalkaloid-származékok gyártását, továbbá más vegyületek elő
állítását is Népgazdaságunk szempontjából rendkívül értékes munkát végez a gyár, mert nemcsak
a kiü1dulási, hanen1 a segéda11yagok is hazai eredetűek, és az expmt terén is élvonalban halad. Kiküszöbölődött az ópiumbegyűjtés, a mákmagvak
teljese11 beérnek, a u1ákte1n1elés irányítható, a
nyersa.nyag-begyűjtés jól megszervezhető, egységesebb, több évig raktárnzható, nagyipari méretek-

ben, üze1nbiztosan oldja meg a gyártást, a morfingyártás melléktermékeiből is értékes anyagok gy árthatók Már a kiindulási anyag sem kábítószer, a
közbeeső és végtermékek pedig tökéletesen elle11_
é5rizhetők; ezek Kabay e1já1ásána.k értékes előnv-ei
Ezekét vagyunk büszkék Kabay Jánosra, példa.
képünknek tar~juk; életművébi5l meiíthetünk eiőt az
igazi hazafi, a szocialista enzbet, a dolgozó gyógyszeré13z jellernének kialakításához
'
PE310ME
Bocno\1Httar-111e o nceM11pHOH3BecrHOM BeHrepcKo\1 qiapiltaues1e 5Ittowe l{a6a11 no CJIYtJa10 70-1n1erHeü: l'OAOB11111HbI co .[I;H5I ero püJH:,ü;eHH5I H 30-11nerttei1: rO,TJ;OBW;I1Hbi
TpYD;HOC'IH, HCITOHH1\l3HHe, rrpe.::
Il5IICTBH51 KOTüpbIJ\U1 CMY IIPHIIIJ!OCb 6opoTbC51„

ero CMep111 rroµ;qepKHB3CI

5IHou1 l{aóa11 po.rr;11.nc51 21-ro ,i::t;eKa6pTI 1896 ro;::i;a

B

Gm,rr;-

cettrMnxati:, B 1915 ro,r:i;Y OH YlilCJT B apilIHIO COJI):(3TO!I\, B
1918 roLJ;Y c1aJI crawepoM-rflapMauen10M B ropon;e XaH~Y
HaHalll, HB 1924 IO;J;Y 110.'IYl!HJI ,ü;HITJIOI\1 B BY,a;ancrn1e
Tiocne 8IO!'O OH rrepecxaJI Ha 3KCrrepH!IICHf3IIhHYIO C13HJlHID rro JieKapCTBCHHbIM paCTCHHTJ:,,1, rnc BMCCTe e X11Mr1KOJ\1 n-po:vi: I1JTOHOi:t I{eJTrr CTaBureH B DQCjlCL(CIBHH e1 0
)f{CHOH - OB 3aHH!\~aJTCR 113yqeJ-Jl1C1'1 COD;epwaHM5I 3JIKa:10H;J;OB 13 MaKe. B 1925 r 0,IJ;Y OH lIOJIYqHJI naTeHI Ha i\1CTO)l H313JietJeHHTl a.1rr<aJIOHJlOB 113 se1rettoro _MaKa B 1927 IOJlY n
B10rr;cettTi1u1xati: ncrYrrHJI B crpoH x11l\u1qccK111í 3ason: AJ1Kasr0Hp;a BcKope sason; rronyq1111 rocyµ;apCTBCHHYJO .c(oraUHJO 11 JJ;OC'TH!' 3H3lIH1CJibHblX YCrrexOB
B 1932 rOLI;Y l{a6aa pa3pa6oras1 npo11sno;:i;crsenHY10
T€XHO rror 11!0 rro nyqeHHH Műp(jH-IHa l1 rronYTHbIX 3Jil(3JIOH-·
)];OB 11 .rr:ailee HeK010pbIX ueHHblX rro6011Hb!X npo.rr;YKIOB 113
CYXOH, OT~IOJIOIOl! Kopo6oq1q1 I'l-131(3 H 113 cre6J1T! ero B
1935 1'021,Y HM Őb!JI OCHOBaH 3H3J10fI111Hbití 33BOIJ; B CTOJihIllC Tipou:ecc YcosepwcHCTBOBancíI H crarr eu~e 6onee JKOHOMHlIHbIM:
B 1934 r OUY rrpeµ:cras11ren11 1111111 ttau.1111: noce111n11 3a-·
Hűl!; 11 s1>rpa311;111 csoe rrp11sttatt11e, sa1eM I{a6aH :ip1ff naCHHH B )-1-{eneBY l13Jial a Tb M€1'0,Il; 11 ero KOHI'püiIHpOBaHHe
nepe,u; J111roH. Ü.u;Ha1co OH Y)f{C HC MOI BbfITOJTHl-flb ::no, rroI'OMY 1110 29-ro 5IHBap51 1936 ro.ua ero CHJibHO Ha 1ri;nüilt:1enHb1ti: opraHH3M He MOr nporHBOCTOHTb 3apawen1110 B03fll1KIJICMY scneLJ;CIBHe orrepau.1111 rpb1weH. Ha ero noxopoHax B
l{3tJCCIBC npencraBHTeJI.H .n11r11 HaUHH IIpHCYICl"BOBaJI
0,'JJ1H ll1BCJJ;CKl-1i1 YtJCllbili ..
l{a6a11 11 13 npeD;onepaUHOHHbli-1 ncpHOJl, 33HHM3JIC5l YCOnepweI-IC'JI30133HHe.'\1 ~1Cl'OJJ;a B 6Yri:anell11e B MHCTHTYTC py1{0BO,DJ1~1b!l\1 rrpo4Jeccopüi11 ABIYCfI-JH. DüC.TJe CMCpIH I{a6a11 saBo;:i; AnKano11na craJI 6orrLlllHM HMII03aHTHbIJ\-! 3asoJlOT1-T, O;:J;HHl\·1 113 neps&1x 11aun1x npe.u;rrp1151r11H no 8KCnopT~
TlaM.Hlh 0 l{a6aH xpaHHI'CTl MCMOpHaJibHb!M op;r:i:eHOM, na3B3Hl1Tll\-!H arr1eK 11 11a3natt11eM Y.TJHUbI B ropon;e BecnpeM

ZUSAM:'vIENFASSUNG
Dic vorliegende, zum Anlass Kabay's 30ji'ihrigen
Todestages und /Ojahrigen Geburi.stages gehalte;ie
Denkrede hebt besonders jeno betriichtliche Schvvieng·
keiten, das Unverst.iindnis und die Hindernisse hervor,
die Kabay zu bekiimpfen hatte.
János ICa„bay ist a1n 21. Dezember 1896 in Büdszentmihály geboren, 1915. begann er don J\filitiü·dienst, 1918
\VUJ-de er- Apothekerkandidat und wurde 1924 a.n. der
Bu<lapester Universita.t zum Apotheker p1on1ov1~1t.
Spiiter trat er eine Stelle an der Untersuchungsstation
für Heilpflanzen a.n, \YO er sich mit sein0r sp~teren
F1au, Chemikerin Dr. Ilona_ Kelp, :lusammen mit der
P1üfung des _A.lkaloidgehaltes der ~1ohnpflanze befasste.
1 92G Iiess er sein eigenes \i-eJfahren zu1 Herstellun$' von
Alkaloiden aus der grünen ::·viohnpflanze patentiere:i·
1927 \\'u1dc in Büdszentmihály die Chemische Fa-brik
Alkaloida 01richtet Bald danach bekam die neu ge··
gründete F abrikeine staatliche Unterstützung undkonn·
te du1·0haus günstige Resultate verzeic:bnen.
l !1::!!} BrhPitetA Kn.hav cin inrl1uitrielles \Terfahren au_s.
\Yelches ermöglichto :\fÜrphin und einige N ebenalkaloi~: .
aus <len troc:kenen, ausgedreschenen I\1ohnkapseln, soWldem Halm herzustellen
y:
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1935 gründete Kabay in Po~en ein fi!mliches \~~rk.
Spiiter 1vurdc das Verfahren we1tercnt w1ckelt und oko-no.mischcr gestaltet
.
.
1934 wmde das \.Verk vom Völkerbund bes1cht1gt
. d vollkommen anerkannt. Kabay Vi'UI'de nach Genf
U? geladen um seim \rerffthren und <lessen Kontrolle
ern dem \7ö1ker bund bekannt zu geben„ Der Einladung
.
d a er am 29 , J anuar
kvornnte er niuht mehr Folge le1sten,
1~36 infolge einer Allgeme~~ektion d~?h ~ernioto„
· 8 plötzlich verstarb. Be1 se1nem Begrabn1s _\vohnte
-~~ sch\vedischcr Gelehrte im 1\Tamen <les \Tölkerbunde s
bei.
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Nach seinem Tode ent-..,,i0kélte sich die AlkaloidaFabrik zu einem imposanten Grossbetrieb und ist heute
unter <len ersten Exportuntern ehmen Ungarns„
Kabay's Andenken bewalu·en in Ungarn eine Erinnerungsmedaill e, so>vie Apotheken- und Strassennam en .

(Budapesti Orvostudo;nányi Egyetem, Gyógynö~.én!!.
és Drogismereti lntezet, Budapest, VllI, Ulloi
út 26)
Érkezett: 1966 Y 17.

A KABAY-SZABADALOM HARMIN C :f:VE
VALOVIOS GYULA

Az 1930-as évekia az egész világon az olyan fontos, gyógyászati jeler;tős~ggel bíró ópiumalkalo,~
dok: morfin, kodeinfelese gek, etilmorfin stb. eloállitásának egyetlen fonása az ópium volt. Az az
ópium, mely~t rendkí;ül nehé~, ~~1nte rabszo!g~1
fizikai n1unkaval sok t1zezer makfe1 megkarcola saval i1yert és a növényen megszáradt tejnedv összegyűjtésével állítottak elő
Az ópiumbegyűjtés nehezen ellenőrizhe~ő volta,
valamint az a tény, hogy a kűlönböző ópmmféleségek 8-16% morfint tartalmazna k; a feketepiacon történő értékesítésh ez és a kábítószere k
tiltott élvezetéhez vezettek
A kábítószere k tiltott élvezetének egészség- és
erkölcs101nboló hatása mindenki előtt ismeretes.
A fenti állapot megszünteté sére nyitott új utat
K a b a y János szabadalma , amely új eljárást,
új nyersanyag forrást adott az ópiumalkalo idok

előállítására

A szabadalom 1927-ben született meg és lényege
volt:
A viráazásban levő zöld máknövény t lekaszálták
és szárítls nélkül préselték, a, préslevet összegyűjt
ve foldolgozták Ez a művelet gyakorlatila g úgy
tö1 tént, hogy az akkori gyártól viszonylag n~m
nagy távolságban levő, környező földeken talalható inák-vetésc ket virágzásuk: üten1ében fokozatosan kaszálták le és a zöld tömeget szállították be
az üzen1be, feldolgozásr a.
Később Kabav és munkatá1sa i egy úgyne"Vezett
mobil kivonatofot szerkesztett ek, mellyel sorbajárva a mák ,:-etésterüle tekct, a 11elyszíne11 kipréselték a zöld máknövénv t, és a p1éslevet ,gzállitották be az üzem területére feldolgozásr a
Az akkori üzem fogalma rendkivül szerény,
mondhatná nk szegényes feldolgozási lehetőséget
jelentett, hiszen a kip' éselt levet a feltaláló lakása
alatti pincében tá10lták bctonkádak ban, a feldolgozás pedig egy fészer alatt történt
A zölden feldolgozás rendkívül nehézkesen volt
megvalósíth ató több ok miatt:
1 _A_ mák \Tetésto1 ületet a korlátozott an:yagi és
· technikai feltételek miatt nem tudták idejében
. learatni a mák lábo11 szá1adi1i kezdett, károsodás
érte a t~rmelőket és a feldolgozót egyaiánt a te1a

~"--

következő

1

_'.\.

:.\iag;:>·HT C,rt1g) ;;-,ze1észf'ti T_<Í:1susáq G,yű_1_-Sop1on

rneg1, ei szer-vezetc által, l 96ö. április 29-cn, Sopronban
rend,ezett Kabay János e1nlékülésén elhangzott előadás

melőket a súlycsökken és miatt, a feldolgozót pedig
azért, mert a 1nár részben megszáradt i1övényből
nem tudták a megfolelő lémennyiség et kíp1éselni
2 A zöld masszából kipréselt lé igen sok klmofillt tartalmazo tt (amit az ópiumalkalo idokkal párhuzamosan ki is nyertek) és ez a körülmény a feldolgozást és a végtermék tisztítását rendkívüli
módon megnehezít ette.
3 A zöld mák feldolgozásá t viszonylag rövid
idő néhánv hét alatt kellett elvégezni - még megfel~lő vetéSidő eltolása eseté11 is -, ezért a kipré~
selt zöld növény levét a kin~yer és nehézségei és a
munka kampá,;y-je llege miatt nem tudták megfelelő ütemben feldolgozni, így az erjedt, romlott
Ezzél a körülménny el magyarázha tó, )iogy - nz
1927 ·tői 1931-ig előállított készteimék mennyisége
csak kg-okban fejezhető ki, és az éves termelés
maximumá ban is alig éri el a 100 kg-ot, a gyártás
gazdaságoss ág ár ól nem is beszélve
A zöldfoldolrr ozásnak egy nagy haszna volt:
Ez alatt az Ídő alatt jutott el a feltaláló ahhoz
a felisn1e1éshez, ainit szó sze1int idézünk az e1edeti
szabadalmi szöveaból:
„n1eglepő n1ódon azt
találtuk, hogy a ;;.,áknövényből áz ópiumalkalo idok akkor is gazdaságos an kitermelhetők, ha a learatott és kicsépelt máknövény már megszáradt "
Ennek a felismerésnel{ alapjá11 -hallatlan anyagi nehézségek és nélkülözése k között - született
meg Kabay János száraz és kicsépelt mákból történő morfin előállítást biztosító szabadalma : „Eljárás ópiumalkalo idák előállitására", melyet H~31:
november hó 30-án jelentett be a Magyar Kilaly1
Szabadalmi Bírósághoz, s inel:yről ma már bátran
elmondhati uk, hogy világ-jelentőségű volt és ezen
világjelentŐségét még i1apja,i:r:kb~n is érez~ü~, mert
rneatörte az ópiun1 n1onopohur nat, lchetove tette,
ho;y a morfingy„á1 tás ellenőrzés 1nellett, visszaélési lehetőségek nélkül történhesse n
Óriási 1nűszaki jelentősége mellett é1}pen ezért
ige11 1nagas1a értékelendő a szabadalom ezen humánus oldala is
A szabadalom szerint az extrakciót beto11kádal{ba11 végezték, az clle11ára111 elvét alkalmaz,;ra,, mai~
az íg,y nyert áztatólevet rézüstök:ben , töl)b l~pcs~
ben, slírü, lekvárszerű a.11yaggá párologtatta k, ~s
'
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alkohollal extrnhálták a morfu1t és a mellekalkaloidokat, majd alkol1oln1en tesítés után a vizes ma-

