
.. 

KABAY JÁlfOS l\'lUl'IK~.BEÁGA is A HAZAI 

I'FlORFHl'GY~.RTÁS KIALAKllLÁSA 

G YÓGYSz;ERÉSZDOK'l'OlU ÉRTEYJEZÉS 

KÉSZÜLT: 

SEliilliELViBIS ORVOSTUDürÚ.NYI EGYBJ:EM 

EGYE'I:I:Yii GYéGYSLiT:ill.Ttll-iÁBAlíf 

IGA:,:;GATÓ: 

Dr.ZALAI KÁROLY egyetemi docens 

f 

' ' 
l 



2 

T a r t a l o m j e g y z é k 

Bevezetés 

A disszertációs munka célja és feladata 

A témaválasztás indokolása 

A disszertációs munka módszerei 

' I. Irodalmi rész 

1./ Gazdaságtörténeti áttelüntés. A ltapitali:;.;mus ki.bontakozá-

sa Magyarországon. 

2./ A magyar vegyipar és gyógyszeripar kialakulása és helyze-
' 

te az 193o-as évek közepéig. 
' 

3·1 A morfin jelentősége a gyógyszeres terápiában a XX. szá

zad első évtizedeiben. 

~I. Tár&yalási rész 

1./ Kabay János életrajza 1926-iG• :U:ljárás raorfin előállitá

sára zöld náknövényből 

a/ Gyermekkor, iskolásévek /1896-1919/ 

b/ A gyógyszerészi tanulményok évei /1919-1923/ 

c/ Kutató gyógyszerésszé válás /1923-1926/ 

d/ Kabay János elj3.rása r:wrfin előállítására zöld 

máknövényből. 

2./ Az Alkaloida Vegyészeti. Gyér Részvénytársaság megalapítá-

sa 1927-ben. 



- 3 

j./ Az Alkaloida Vegyészeti Gyár Rt. története 1927-1932-ig. 

a/ 1927. 
b/ 1928. 
c/ 1929. 
d/ l 93o. 
e/ 1931. 

4./ Eljárás morfin előállítására száraz máknövényből. Az Al

kaloida Vegyészeti Gyéx Rt. története 1932-1936-ig. 

a/ 1932. 
b/ 1933· 
c/ 1934. 
d/ 1935. 

5./ Az Alkaloida Vegyészeti Gyár további f'ejlődése, mai sze

repe és jelentősége. 

6./ Kabay János tevékenységének összefoglaló értékelése 

/1927-1936-ig/ és az utókor elismerése. 

7•1 Kabay János előadásai, dolgozatai és szabadalmai 

8./ Kabay Jfu1os életét és munkásságát méltató irodalmi források 

9·1 A disszertációs munka eredményei: 

a/ Kabay János élete és munkássága 

b/ Az Alkaloida Veg;yészeti Gyár megalapi t ása és törté-

nete. 

Ábrák jegyzéke 

Irodalmi és levéltári adatok jegyzéke 

III. rész 

Összefoglalás 



4 

B e v e z e t é s 

Kabay János gyógyszerész és Eeltaláló kiváló emberi tulajdon-

sábai val, a magyar és az egyetemes egészségügy javát szolgáló. 

találmányaival /és ezek ipari, kémiai-technológiai és gazda-

sági vonatkoz4saival/ jelen-tős elismerést vivott ki, nemcsak 

liiagyarorszá~;on, de az országhatáxolwn kivül is. Az általa 

1927-ben alapitott tiszavasváxi .álkaloida Vegyészeti Gyár 

napjainkban is mü.ködik, :fejlődik és ~jelentős tényezője a ha-

zai gyógyszeriparnak. 

A disszer·tB.ciós munka cél;ia és feladata 

A disszerMciós munka egyik cél!ütü.zése Kabay János életraj

zának f'eldolgoz&sa és tevékenységének értékelése. 1\ másik 

célkitűzés a Kabay János találmányának hasznositásáxa alapi-

tott Alkaloida Vegyészeti Gyél.r alapítási korülruéüyeinek és 

történetének feldolgozása a :feltaláló haláláig, 1936-ig. 

A :fenti célok érdekében f'eladator:mak tekintem: 

l./ Kabay János életrajzának hiteles dokumentumok alapj&n 

t " t ; N • t h' 't C' ' d'" ' b or ·eno J.smer e ~ese·, a vona·cKozo - e aJ.g meg nem pu -

likált - adatok :t'el"bárását; 

2./ gyóp,;yszerészeti és :i.partörténeti há"tté.:c lllegr·ajzolása u-

tán Kabay János munkásságának, találmányainak hazai és 

nemzetközi jelentősége méltatását, 

3·1 az Alkaloida Vegyészeti Gyár alapitásának körü.lmén;yeixe 

vonatkozó, különösen az újonnan feltárt adatok ismerte

tését, 
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4./ az Alkaloida Vegyészeti Gyár történetére vonatkozó - ed-

dig még nem publikált - adatok :feltárását és ismertetését. 

A témaválasztás indokolásat 

1./ Kabay János iSJ'Óf:,J'SZerész IUunkásságával - ill. l!lunkásságá-

v egyipari-t echnoló-

giai és gyóg;yszerészeti vonatkozásai. révén - olyan érde-

ILieket sze:::•zett, amelyelc:kel nemzetközi elismerést vivott 

ki magának és lilagyarországnak. 

2./ A Budapesten :müködő gyógyszergyárak alapitását, tö:r·téne-

tét sz:ímos kozlemény t összefoglaló gyári kiadvány és könyv 

ismerteti. Ugyanakkor még nem történt meg a hazai tőkével, 

me.g.yar t«Elmányol~ hasznositására alapitott tiszavasvári 

len munkáti.illal ezt a hiányt lüvánom pótolni úgy, hogy fel-

dolgoztam a Gyár megalapitásá:uak előzményeit és történe-

tét 1936-ig, Kabay Já.'l1os halS.lái.g, szerves egységben a 

feltaláló életrajzával és munkásságával. 

A disszertációs munka módszerei 

A fenti célkitlizé.sek érd"kében vállalt feladatok teljesitésé-

hez az alábbi. munkamódszert választottam: 

le/ levélt~ri kutatás 

2./ irodalom kutatás 

.3.; inte) . .' ju-módszer 

lflunkám el végzéséhez nag;v se g i ts éget jelentett, hogy az Alkalo 

da Vegyészeti Gyár tulajdonában van az un. Kabay-Archivum 
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/a továbbiakbaJJ K-A/. A K-A. mi.ndezideig :re:,dezetlenül tar-

talmazta Kabay Já<'1os és családj<;; lev'"lezését, a g;Jár alapítá-

sára és mliJ;:ödésére vonatkozó hivatalos dolwmentumokat és fel-

jeg;Jzéseket, a részvénytársaság mliködésé:re vonatkozó jegyző-

könyvGket és a g:yár tbrté;.Jetét érint ö veQTes dokumentumokat. 

Disszer·tációs lillH1ká.m során a Gyá.r igazgatóságának tudtával és 

engedélyével végezt em a Kabay-.Archi vwn rendezését, miközben 

az alábbi. gyü.j·ten:.én.yc<:;oportokat alakitottam ki: 

I, g;yü;jtemén~I'CGoport /Jele: lí.-A/1. + sorszám/ 

Kabay ,János levelezése 

II. p;;ytidteméD;ffi)ODDl't /Jele: K-A/II + sorszám/ 

Alkaloida Vegyészeti Gyár Rt, hivatalos levelezése 

III.grüjteménycsoport /Jele: K-A/III + sorszám/ 

,Jegyzőkönyvek, f' el jegyzésele 

IV. &.'Yü.jteménycsoport /Jele: K-A/IV. + sorszám/ 

Adattári anyag /vegyera dokumentumok 

netére vonatkozó f'eljeG,rzések/ 

' es a g;;ár törté-
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I • I r o d a l m i r é s z 

l. :t'ejezet 

Gazdaságtörténeti áttekintés. A kapitali.zmus ki

bontakozása Magyarországon 

A polgári :forradalom korszakát L:Iagyaro:cszágl;n az 1867-es kie

gyezés zárta le. A kiegyezés, amely az osztrák és a magyar u

ralkodó osztályole közötti meget;;yezéssel, "' politikai viszo

nyok "konszolidálásával" lehetövé tette a kapitalizmus bizo

nyos fokú i'ellendiilését, ugyanakkor f'enntartotta hazánk fél

gyarmati, fli~:;gő helyzetét, megszilárditotta a feudális marad

ványokat, a nagybirtokos ors::;tály vezető sze:r·epét. :tlizek a szem

pontok szabták meg a kapitalizmus, s ezen belfil az ipar fejlő

désének ütemét és irányát 'a dualista J,f:ag;yaror·szágon • 

• Jóllehet a tőkés ipar fejlődési (!.teme meggyorsult, szinvonala 

mégis alacsony rr.aradt. Az új fellendiilés csak. a 8o-as évek e

lején bontakozott ki, ami a ld5.l±'öldi tőke újabb nas;yarányú. be

hatolásával jár•t együtt é;o; a korábbHól eltérően már a kibon

takozó monopolkapitalizmus talajá.n, a kialakuló :finimctőke je

gyében zajlott le. Az ipar tőkés fejlődéEénoL ezt a szakaszát 

a részveny;J.gy fe jlődése, a részvényt, <irE.asági forma elterjedése 

jellemezte. Hat év alatt mintegy 17o ipari részvénytársaság a

lakult, az ipari ruunkásság szc'lllü pedi:;:; Wi~o-:r:a elérte a 

li·o8. ooo főt. lll A század utolsó évtizedében megtett különö

sen gyors ütemű fejlődés ellenére az ipar szinvonala és ter

jedelme messze elmaradt nemcsak a vezető tőkés országok$ de 

Ausztria iparához képest is /2/. 
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A kilencvenes évek gyors LitemU fejlődését az l9oo-l9o}-ban 

bekövetkezett gazdasági vá!Ssg szakitotta meg, megrázva az 

egész gazdasági életet. A tény, hoe;y Magyarországon a v ál-

ság súlyosabb volt, ránt a nyugati tőls:és országokban, több 

tényező hatásának l;::övetkezménye. A félgyarmati korlátok és 

feudális mBu'adványok miatt az ipar tőkeszegény volt a nyu-

gaH tőkés or~Szágokhoz képest és csupún a sziik belső piac-

ra t.ámaszk.odhatott /ahol rn.ég az osztrá.l~ ipa.r v€rsen~évcl 

is meg ll:e ll ett küzdenie/. A válság ldrobba.raisa után pedig 

a belső piac tovább szü.ldilt és az osztrák i.par nyolx'ása, 

t éi' hódi M.sa fokozottabbá vált. E:z a gazdasági válság veze

tett az l 9o5-ös i' orrada ll:~:!. váls é.gho:o $ amely a zónban - lehe

tetlenné téve a gazd<:ucúgi élet stabilizálódárd.t - pangást 

e:redn:tényezett; megakadályozva a váls&r;ból való teljes ki-

lábaHist /3/. 

Bár a forradalmi válság csak a polg&:!:i demokratil:;us átala-

kulás befejez.ésének elsikkadása érS\n zárult le a koalició 

kornényra kerülésével, a politiL:ai vic;zor:yok konszol:i.dá-

lódtak. Ezt az állc.potot tükrözi az l;io?-1312 között kibon-

III. tc. formájában nö.pV:i.Egot látott ipartörvény jelentet-

te /1-j; 4/. 

Az 131o-re kibontakozó virágzás croupán 1912. msodik :feléig 

tartott, hosy a kapitaliznus törvé:nysze:eüségeinek megfele-

ságot már csak a világháború ldiszöbén jeleJ.l'tl{ező hadikon-
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junktu:ra oldotta fel, a:rwly bár rövid időn beHil hatalmas mé-

reteket öltött /2-j; 5/, lendületét hwo.<.n·osaí:l megtörte a je-

lentkez ö nae,;ye..r ányú munkaeriíhié.ny. :tig:;,vi.de Jiileg a munl<:ásság 

ellátásának súlyos le:romlása, az élets:ünvonal állandó és 

gyors süllyedés e, az árú és a r.ye:r:se.nyaghiány a munkatel;je

sitmények fel tLinő hanyatlásához vezettek. Az egyre zsugo:ro-

dó árúkészletek mellett pedig mind több és több pénz került 

forgalomba. Magyar'ors:ég háborús gazdasági összeomlását te-

hát a háború idején meginduló és g;yorsan kibontakozó inflá-

ció tetőzte be /6/ • 

.A h.adieseményel;:, amelyek a gazdasági cr:.;ődöt J:..atorw.i csőddel 

·cetézték, s méc inkább a ·~irodalom népei.nef: forradalmi moz-

galmai, közvetlen a gazdaság:L összeomlást megelőzve vetették 

szét a lVIanarchia elavuH keretei'!;. A polgári demokratikus 

for~radalom l>Jlagyar•or·szágon is g:yőzelmet aratott és hatalomra 

került. Azonban - a Iilonarchia felboml ás ával együtt - sziik-

ségszerüen a gazdasági problémák elmélyülése irácy!'J.ba hatott: 

a termelés rohamosan tovább hanyatlott, félelmes mértéket öl

töt-t a munlrunélkliliség, amelyet tetézett a nagy számban haza-

áramló és elhelyezkedést neiL taliló 1;aton•3k tömege. 

Pártja a szecialista átalakulás programjával választ adott a 

tömegek legégetőbb kérdéseire, majd 1:11:;), tavaszán - a munkás

pártok egyesülése után -a proleta:ri&tus vette át a hatalmat. 
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A megvalósult proletárhatalom, a Eagya:r Tan~~csk-öztá:rsaság, a 

súl;yos gazdasági probl8mákat lliE:orőben új, nagy horderejü gaz

daságpolitikai int ézkedéseiü;e l igyekezett lekiizderli, első 

cialista átal.ak:Ltását megvt.~:tlósitó tö:cténelmi jelentőségli v~;,l-

tozásokat söpörte el, de éHalában :Ls a végletekig m.él:yitet-

' • ,., ' ' ' . l .. '·l ,, 'l . . l . "l' t ' . ·~Je a .UG.oo:cu vego:re oe.s.ove\i'.!~ezo gazc an:.1g:t. \::uneru. cs~ es aezor-

gani.zációt /amelyet a forraoalmak ser~ szá.túolhattak fel/. 

leállt 9 de az i.izemu:~-;: legnae;yobb :cé sze nem 

tudta meginditani a polgúr:i fog;yasztús céljair& i;ö:rténő te;z;-

melóst, egyidejüleg a munkások elbocsútása rendkivüli mére-

teket öltö·tt. 191Sl-l92o. f'ol;yw:ri2't11 ;;:.z ellenfo:r;ce;öalui rend-

szert a szélsőséges terror, de ugyanakicor az U:J.'&.lkodó osztá-

lyokon belUli éles ellentétek, belpolitikai bizon;ytah'mság 

jellerueztók~ é;mel;yek alapvctően bcfolsúsoltitk a 1'-,azdasági é

letet~ fokozták az eg;yóbk6nt :i.r; jeler:tl:czc Lché:o.:oégcket /6/. 

A békeszerződés után - az Osztrák-J~ragya:c I!iona:ccb.ia felbomlá-

sával - az új o1:szúgtex·ü.leten sz 

anyagbázisától, más i.parágalmak pediG a piaca s?,ükl.ilt le. Az 

1921. évi mat_g'ru: i.pari tel'melés rnég a felét sem tette ki az 

1913-inak /azonos o:csz ágterlilet alapján/. A munkáslétszám pe-

dig 213.ooo főről l36.ooo iőre csökkent /6/. 
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A 2o-as évek elején egyre nae;yobb néreteket öltött az inf'lá

ció. A szétzilált nemzetgazdaság helyreállitása, az ellenf'or

radalmi kormányzati rendszer kiépitése hatalmas összegeket i

gényelt; a nagyarányú papirpénz kibocsátásolt a korona teljes 

elértéktelenedéséhez vezetett. Az inflációs prosperi.tás - a 

pénz elértéktelenedése miatt a tőkések árúba ltivántálr. fektet

ni a pénzüket, amelynek következtében nagyarányú árúhiány és 

árúkereslet jelentkezett • erős áremell>.edéssel - következtében 

1921. és 1923· között ~számos új vállalat létesült és a terme

lés elérte az 1913. évi 6o %-át /6/. 1924-re az infláció már 

olyan mél.'eteket öl t öt t, hogy egyre inkább a termelés akadá

lyozójává vált. Az államháztartás egyensúlyának helyreálli

tása, a pénz stabilizációja elkerülhetetlenül szükségessé vált, 

és be is következett 1924. juniusában egy nagy külföldi köl

csön-felvételével /ekkor alakult meg a Nemzeti Bank /6/. 

A korona stabilizálásával /3-j/ rtcagyarországon is megindult 

az ipari fellendülés, amelyet a protelecionista vámvédő jelle

gli és az önálló magyar vámrendszert bevezető 1924. évi XXI.tc. 

segitett elő elsősorban. A törvénycikk 1925. január l-én lé

pett életbe. 

A magyar tőkések már évek óta kovatelték a magas, elzárkózó, 

protekcionista védővámok bevezetését. Ezzel kivánták kirekesz

teni a versenyképes ltülföldi árúcikkeket és egyeduralmat biz

tositani a belső piacon. Nlindent elkövettek, hogy az ipar 

minden ágában érvényesitsék a monopolista árpolitiltát /e ten-
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denciák megjelenési formáit jól követhetjük az Alkaloida Ve

gyészeti Gyár története során is/. Az alapítási lázból szár..; 

mazó rendkivüli hiteligényt a beáramló külföldi tőke elégi

tette ki. -Bár a tőkés gazdasági. élet minden területén szig

nifikáns fejlődés mutatható ki, mégis messze elmaradt Magyar-

ország - mind a fejlődés ütemében, mind volumenében 

földi, különösen a nyugati tőkés országoktól /7/. 

a kül .. 

További lendületet adott a pénzgazdálkodásnak, hogy az 1925. 

évi XXXV. tc. intézkedett a pengő érték bevezetéséről. Egy 

aranykorona értékét 1,16 pe11gőben állapitották meg /8/. 

A gazdasági fellendüléshe~ egyaránt hozzájárultak még a l~

talmas ki.ilföldi kölcsönök, de a nagymé:retü munkanélküliség kö

vetkeztéb<:m rendelkezésre álló ta:rtaléJr..sereg is /amely a mun

kabé:reket alacsonyan tartotta/. 

Az ipari termelés ekkor megindult fellendülésével új korszak 

- a tőkés gazdasági ciklus felfelé ivelő szakasza - kezdődött 

meg. I' fel vázolt korszakban végezte el Ka bay János az egyete

met, dolgozta ki e szabadalmát, amellyel megvetette egy vál

lalkozás alapját. 

Az 1924. évvel elkezdődött gazdasági ciklusban az 1927. év je

lentette a konjunkturális fordulat beteljesedését. Ettől kezd

ve a Magyarországon meginduló konjunktura beleilleszkedett a 

világszerte kibontakozó fellendlilésbe, ha ütemében el is m~ 

radt más tőkés országokétól; csúcspontját 1929-ben érte el /6/, 
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Az 1929. évi csúcspont azonban egyben már az újabb hanyat

lás kezdetét is jelentette. Már 1928-ban előrevetitették a 

ciklus :fellendlilési szakaszának közeli befejeződését a me

zőgazdaságban fellépő rendkivül kedvezőtlen értékesitési vi

szonyok. Az építkezési tevékenység ez évben már gyengébb 

voltt mint előzőleg, s. az ipar egyes te:r:ületein is éreztet

ték hatásukat a fogyasztás zavarai. 1929-ben pedig, bár a 

gazdaság egész évre vonatkozó mutatói a fejlődést és növe

kedést jelzik, a>.; egyes hónapok, évnegyedek éles különbsé

geket mutatnak /4-j/. Az év utolsó hónapjaiban számos fon

tos cikk termelése már szigni.fikánsan csökkent és a szak

szervezetele által nyilvántartott munkanélküliek száma 1929. 

decemberében 33 %-kal vo~t magasabb, mint az előző év ha

sonló időszakában. Lezárult tehát a haború utáni gazdasági 

fejlődés ciklusa, hogy átadja helyét egy mir1den korábbinál 

pusztítóbbnak ígérkező gazdasági megrázkódtatásnak, az 

1932-ig ta:r•tó gazdasági /világ-/ válságnall: /9/• 

.A válság a magyar gyáripa:r· egyes ágaiban különböző hevesség

gel nyi.lvánult meg; jelentős részben függvényében a behoza

tali korlátozásoknak, illetve tilalmaknak, amelyeket az ál

lam a nagytőkések érdekében hozott. Természetesen a kisvál

lalatok legtöbbször nem élvezték az ó.Uam jótékony támogatá

sát. Ezeknél a jelentős árzuhanások lehetetlenné tették, 

hogy a fellendülés során felvett kölcsönök törlesztési és 

kamatterheinek eleget tegyenek. A válság éveiben 627 ~~ári

pari vállalat teljesen megszüntette müködésé·t, de a továbbra 

is müködő üzemek sem használták ki Y~pacitásukat 6o %-nál 
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jobban. E jelenségeket i.jesztő méretü munkanélküliség kiséx

te. /9/ 

A válság külünösen elmélyült 1931-től, amikor a túltermelési 

válság talaj~~ kirobbant a pénz- és hitelválság /5-j/, amely 

az ország legnagyobb hitelintézetét, a IViagyar Általános Hji

telbankot is összeomlással fenyegette. A külföldi hitelek 

visszavonása, a magyarországi nagybankok megingása tovább 

súlyosbitotta az iparvállalatok pénzügyi helyzetét /6-j; lo/. 

A vázolt gazdaságtörténeti korszakban tette meg első lépéseit 

a f'iatal Alkaloida Vegyészeti Gyát' I>: t., és - mint látni :fog

juk - csupán rend ki vi.Ui erőf'eszitések ár án vol t képes létét 

:fenntar·tani .• 

A kapit<üi.zmus történetében ee,yetlen vál;:;&.g sem volt olyan 

mély és pusztitó hatású, egyetlen válság sem eredményezett o

lyan számottevő gazdaségi és politikai változásokat, mint az 

1929-1933-as túltermelési világválság. 

Ebből a helyzetből a termelés :f'ellenditésére, a tőkés rend

szer válság előtti viszonylagos stabilitásának helyreállitá

sára a válságból való kilábalás szokásos módszerei nem voltak 

elegendőlt. Szükségessé vált az állami beavatkozások winden ed

diginél nagyobb méretü igérzybevétele a gazdasági élet szabá

lyozására, mni végül az állammonopolista tendenciák megerősö
dését eredményezte 19/. 
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A tönk szélére sodo:!:'t tőkés hitelrendszel:' és államháztartás 

- az 1331-ben kirabbant pénzügyi és hitelválság következté

ben - változásokat követelt az uralkodó osz·tályok politiká

jában és gazdaságpoli.tih:ájában: az egy évtizede uralmon lé

vő Bethlen-kormány átengedte pozicióját a finánctöke szaná

lásának koncepcióját magáévá tevő Károlyi Gyula grófnak és 

kormányának. Célkitűzései azonban - a sajátságos magyar tál:

sadalmi struktura talaján - megbuktak. Intézkedéseivel ugya

nis, amelyek az állami bii:tokrácia bizonyos fokú leépitése 

irányában hatottak, elvesztette a pozi.cióikat f'éltő dzsent

ri. e leLek tám.ogat :ill át, praktikusan korm5tnya tömegbázisát. 

Iif':egbukott és az új kormány már a 1lat;ybi:rtok és az államhiva

talnoki kar teljes támogatásával jött lé'Gre, élén G·ömbös 

Gyulával. /9/ 

.A teljes összeomlástól az 1931-ben bevezetett kötött deviza

gazdálkodással meneklilt meg a magyar finánctőke /7-j/. A vég

ső konszolidálódást pedig az 1933~ban svájci, angol és ameri

kai hit elezökkel létrejött megállapod ás eredményezte • . Az ipa

ri termelés lassú fejlődésének megi.ndulását pedig - 1934-től 

elősegitette, hogy a válság utolsó időszakában és a válságot 

követő években a legtöbb tőkés ország valutaleértékelést haj

tott végre /8-j; lo/. 

A vegyészeti ipar a válság alatti vi.sszaesés utén jelentős 

fejlődésen ment t:er1 esztül. Az üzemek szúmának emelkedése, de 

küUnösképpen a meglévő nagyüzemek további g;yor.s bővülése, a 

géppark tel jesitőképességénel: megkét sz ereződése, valamint 
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munkáslétszám nae~mérvü emelkedése a vegyipari termelés vi

szonylaggsors növekedését eredményezte. E jelenség legfőbb 

oka, hogy az egyre növekvő fegyverkezés a veg.-yészeti ipaxra 

nézve minden más iparágnál nagyobb konjunktúrát eredménye

zett 2 s i(';y :fejlődése is sokkal gyorsabbá vált. Az i. par ág 

legjobban fejlődő 4 szakága között a gyógyszeralapanyag és 

gyógyszergyártás megtalálható, amelynek termelési. értéke 

1938-ig több mint duplájára emelkedett az 1929. évihez ké-

peot, és több mint egyhatodát l~épezte a teljes vee;yipar ter-

l ' . ' '-' ' ' k /" . l l me esJ. er~.e,:;:ene ·• 7 -J; o 
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J e g y z e t e k 

l-j. A .,.örvé:nycikk gazdasági kiegyezést célzott előkésziteni 

Ausztriával az önálló vé.mterül.et megszerzése érdekében, 

valamint célul télzte az állami táuwgat&ssal megvalósi

tett iparfejlesztést /4/. 

2-j. A közvetlen katonai szál.litások értéke 1913-ban 6o :mil

lió koronát tettek ki, ugyanakkor egy évvel később már 

1357 :milliót. A, vegyészeti i. par munkáslétszé.ma 1914. és 

1917. között 28 %-kal emelkedett /5/• 

3-j. A korona értéke 1924. májusában érte el mélypontját: egy 

aranykorona 17.866 papirkoronával volt egyenértékű. Egy 

angol ±'ont értékét 'ugyanakkor 346.ooo K-ban állapitot

ták meg. 

4-j. Az év k0zepétő1 például a túltermelés fontos jeleként 

megi;,dult az árak hanyatlása. Az előző évek tartós ár

szint jéhez l~:épest 1929. októberében a nagykereskedelmi 

árak mér 2o %-kal csökkerd;ek. /Ntagyar Pénzügy 1929. szep-

tember 25./ 

5-j. A pénz- és hit el válság következtében ugyanis valamennyi 

tőkés ország val u tája elértéktelenedett, csaknem minden 

külföldi adósság fizetését felfüggesztették vagy jelen

téktelen töredékre korlátozták és hosszú időre csaknem 

megszilnt minden tőkekivitel. 
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6-j. Figyelemre méltó jela1ség volt • hogy a válság idején a 

vegyészeti ipar egészében csupán csekély visszaesést 

mutatott. liiég a válság mélyépontján is kereken mindösz

sze lo %-kal maradt el az 1929-es termelési szinvonal

tól /lo/. 'íermészetesen e szám számos kisüzem drámai 

összeomlé.sát is takarja. 

7-j. A deviz§ban történő fizetéseket, ettől az időtől kezd

ve csakis a Nemzeti Bank engedélyével lehetett - 'Ss 

csakis rajta IteresztUl - lebonyolitani. Egyidejűleg az 

egész magyarorszfuói valutakészletet a Nemzeti Bankban 

összpontositották. 

8-j. A dollár és a font. leértékelésa szá:mos ma[;ya:r vállala

tot mentesitett küli'öldi adósságaitól, és ez nagyraé:c

tékben hozzásegitette a vállalatokat a válságból való 

kHábaláshoz. Eg,.j'ébként a kiil:földi val u ták leértékelé

se a magyar adósságok egyha~t~madát semmisitette meg /lo/. 

9-j. A gyógyszeripar termelési értéke 1929-ben: 24,3 és 1938-

ban: 5o,9 millió pengő volt. A vegyipar termelési ér

téke 1:;138-ban: 3lo.3oo millió pengő volt /lo/. 



2. fejezet 

A ma&yar ve~~ipar és gyógyszeripar kiala-

kulása és helyzete az 193o-as évek közepéig 

A világhS.b-o.:rú elbtt rJbg :fi.ate,l vcsyószcti ipar állandé: tech-

nológiai. rejlé1dér;en ment kerG·sztül; a háború éveiben s köz-

vetlen utána - a szerves vecy:Lpar robbanásszerű kibontakozá-

sával - e[~ új fejlődési szakaszába került. Igy annak ellené-

re, hogy a Vegyi.pa:c némely ágában vis::;zaesés volt a háború 

után -robbanószer, m[itrágyae:.;yártás, nyersolajfinomitás- ösz-

szesség{iben mégi.s sajátságos konjunktura bontakozott ki. ,Jel-

lemző volt, hogy az új határok keretében /megszabadulva az 

osztrák versenytől/ olyan lehetőségek kinálkoztak, amelyek 

számos új vegyipari kis[izem létrehozását mozditották elő. Meg

változott a magyar vegyipar jellege: mig korúbban kimondottan 

nagyipari jellegü, erőseu koncentrált üzemek domináltak, ad

dig most a középipari, sőt kisüzemek terjedtek el. /l-;j; ll/ 

1913-ban l5o, 1925-ben 219, 1929-ben 223 gyárat tartottak nyil-

ván a vegyipari ipará.gban •. A gyárak számának gyarapodása azon-

ban nem ;járt egy[itt sem a termelési érték növekedésével, sem 

a nmnkáslétszám gyarapodé.sával /éppen az előbb emlitett okok 

miatt/. /2-;j; lo/ 

Ipari jellegli gyógyszergyártásról - világviszonylatban is -
1 '1.:- ' , • .. .L' ' 't'l k ' t k u k 'b csa,;;: a mu ·" szs.zaa rwzepe vaJs. o vanna aaa o • nogy ora,_ 

ban nem találkozunk f>'YÓ(;Yszergyárakkal, gyógyszergyártó nagy-

üzemekkel, az elsősorban azzal magyarázható, hogy még nem ér

tek meg azok a feltételek, amelyek ezen iparág komplex müsza' 
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tudorr:.á."ljjos ale.pját megvetb.ették. A ;fizika, a kémia és a ké

mia-technológia i'ejlőóése mellett sokáig váratott magára az 

orvostudo:m.á.rryok diff"e;cenciálódása és szakágakra bo:m.lása., mely 

utóbbiak között létjogosultságot nyerhwtett az experimentális 

:far:m.akologia. 

gyógyszerész már 1839-ben i'elve·1;ette /12/. Terve azonban csak 

181.!7-ben vált való:r:a, amikor vállalkozását - egyelőre gyóp;y-

szertárában - 25.ooo pengőforint alaptőkével beirlditotta •. D 

gyóg-;yszertó:r:i kisüzem továbbf'f>jlesztéseként 1867..:bent Idagyar 

Gyógyszerészeti és Müvegyészeti Gy8x I?.t. néven a Boroksári u-

ton létestilt az első gyé.rtGlsp, amely azonban csak 1877-ig mü

ködött /12/. 

Világviszonylatban is számottevő gyógyszeriparunk alapkövét 

tulajdonképpen ltichter Gedeon gyógyszerész /13
1 

14/ helyezte 

el. Külföldi tanulmányútja után 19ol-ben Üllői ut lo5. sz. a-

latti "Sas" gyógyszertá:cfu:taL: laborató;;::ünrrában hormonkészitmé

nyek eléí&ll:i;tásávai kezdett :fot;lalkozni, l9o4-ben forgalomba 

hozva a Tonogen su prarena le, a Tb;yreoidea tablet ta és a i)EJ'tJ.

rium tabletta nevii készitményeit. Gyógyszertári lizernét 19o7-

ben fe;jlesztette gyárrá, mi.utfu:t telket vásárolt Kőbányán, >3 

üzemét a Cserkesz utca 63. szám alá helyezte át. Organoterá

pHs készítményeivel az I. viligh{cború előtti években :m.é.r is

me;;:tté tette nevét. Ezekben az években ·tovább szélesitette 

·tevéke;:zységét növényltémiai kutatások eredményeivel, továbbá 

- ha szerény keretek között is - elkezdett foglalkozni gyór 
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szerszintézissel is /fahéjsav brómszármazékai, acetilszali

cilsav vizoldékony sóinak vizsgálata: Kalmopyrin előálli-

tása/. /15, 16/ 

Dr. Wolf Emil és dr. Kereszty György vegyészmérnökök l3lo

ben alapitották az Allr..a Vegyészet Gyárat /17, 18/, amely sok 

kezdeti nehézség leldizdése után Chinoin Gyógyszer és Vegyé

szeti Termékek Gyé.ra Rt. néven 191.5-tól kezdve l"l.agyo"bb alap

tőkével, szilárdabb alapokon folytathatta müködését. A gyéx 

eleiute kristályos allr..aloidákat /atropin, 1 • • • 
cUOSZCJ.ar!lJ.11t 

sztrichnin, yoh:i.mbin/ és félszint<::-í:;ikus homatropint álli-

tott elő. Ez utóbbi továbbfejleszté,;ével állitottt-k elő ú;j 

szintetikus, nagy farmakológiai jelentőségü készitményüket, 

a nevatropin t. Klilföldön is ismerMk a borókafenyő kátrányá

nak desztillálásával előállitott Cadegel kenőesőt, amelyet 

hamarosan követett a juhok májmétel;ye ellen sikerrel forga

lomba hozott Distol kapszula. Tulajdonképpen ez utóbbi ké-

szitmény jelentette a gyár: gazdasági helyzetének teljes meg

szilárdulását • me:rt rendlüvüli. volumenben exportál·tálc a vi-

lág miuden tájára. /22/ 

1912-ben alakult - a mai E&YT G:yógyszer·vegyészeU Gyár őse-

'?e' !ct - " "D·n. ·.·.·'·,·'ande=·· "'lt," /1"/ · ' · · ,." d · 1 • .!:i.. 1 a .~.. _ _:_· J,.,. ;; A SVflJC~ .'í·'fU1 er eeg a .. ap:L-

totta, hogy e leányvállal<::t t;ele[Jitésével épithessen ki kap-

csalatot a l~özép és keleteurópai piacokkal. Kényitmén;yei el-

sősorban tápazerek, maláta ltészitmények /O·,omaltine/ és gyóg;J-

cukorkák voltak /2o/. 
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Az 1912. évben alapitotta Dr. Köves János állatorvos a sze

robakteriológiai készitményeket előállitó első hazai üzemet, 

amely termékeit Phylaxia Szérumtermelö Rt. néven hozta for-

galomba /21/ 

A gyár gazdasági megalapozottságát az I. világháború éveinek 

kon;junkturája biztositotta. A se:rtéspest:ts szérum, a lovak 

mirigykór;ját g,yógyitó strGptococcus szérum, a sertésorbánc-

lószérum, a lépfene elleni lószérum, a lépfene elleni i)'as-

Az első világháború nagy lehetőségek és nagy feladatok elé 

álli tot ta gyógJ~szergyáraink:a t, amelyeknek eéldit;; nehéz ver

senyt kellett vivnitü~ a magyar orvosol{ előtt népszeriibb ki.il-

i'öldi gyógyszerek.kel. A háborús évek g;yógyszcrells:tási köriil-

ményei azonban kényszer i tették az orvo::wkat s hocy a fiatal 

magyar gy6gyszergy árak készitményei t alks.lmazzák és meggy ö-

zöd jenek eg;;y em:agúságukról /22/ 

visszavetette gyógyszeriparunkat f'ejlődésébec, bár b.zmax•osm1 

talpra áll't. Az anyagi lehetőségek korlátozcl'i;tak vol-bDk, és 

- t t l ' " ... ,_ l ''l ~''l"'.. b ' l t ' . ; . ., le . e egearu.u."'- a. m Io uon eva . (S,Yog;ysz.e:eex: nazal. :r:eproau-

gyártásnak a 2o-as évek második :felétől, amikor az eredeti új 

gyógyszerek kutatása ismét homloktérbe került. Eközben számos 
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vegyipa:;:i üzem is alakult, hogy a gyóg}'ászatilag fontes alap-

anyagok i:t'árrti keresletet kihasználja /22/. E korszak gazda-

sági vállalkozásokra insp:i.ráló hangulatában döntött ugy a 

Kabay-család, hogy tőkéje befektetésével - részvénytársasági 

alapon - gyárat alapHson Y...abay János találmánya hasznositá-

sára. 
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l-j. Iifiig a hábo1.~ú végén e_ vegyészeti gyá..rak ltözött :rfi:Ln

tegy 6o ;0 volt nagyipari jellet:;i.i., illetve a közép

ipar méreteit illeghaladó vállals.t 1 addig a 2o-as é

vek közepén az 1izemek 8o %-át kisüzemek tették ki 

/ll/. 

2-j. A munkáslétszám Ií!.Ób 1926-ban sem érte el az 1913. 

évi t /95 %-a volt/ 1 a termeléD i é:r.'télt pedig - az 

1913. évihez képest vúltuzatlun árakat véve ala

pul - 91 ~'f,-a volt /lo/, 
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A f'ájdalom.csillapitás a logfontosabb tüneti kezelések sorába 

tartozi.k; az orvosi munka mindennapos feladata • .A f§,jdalom-

csillapi.tók olyan vegylUetek, a:;;clyek szelekt:l.v Llódon csök-

kent ik. 

' ' l 'l ' • "j "d ' ' l t . e:::ze~~:e .Os J.. m.:..L~.o es t a pl.n-

st1J./ analgetikus adagban nem 

A jelenlegi hatústani rendszer két f' 6 c:;;opo:r.'trc; os2;"t jH. a. fáj-

kábitó hE.\t:ással iB rendelkeZllGJ.:.: és ho::::z{tjUk dependen-

eia alakulhat ki/, 

2./ "gyenge" f'újdalOl;;csilJ.e:~itók /ezek nem remlelkeznek ld-

hi,tó hatásr;;&.l; e:c6l;yes hőcsökkentők, rheuma- és kösz-

1./ pont alatt jelzett 

csoportba tartoz:ws.k, közös elz1evezéslik: kábitó fájdalomcsilla-

pitók. L.lkeJ..m~<saL <i. le;süJtenzivebb patologiás fájdalmak /rák, 

Egy :Lk alcsoport j(:.t kfpezi1: a te:cméGzetben előforduló kábitó 

:f'ájdalomcsillapitók, amelyek között kiemelkedő helyet :foglal 
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el a mor:fin, az ópium alkaloidja /23/• 

A :fájdalomcsillapitó ópiumot az ókorban a görög, arab és ki-

nai orvosok ee;yaránt ismerték és alkalmazták kiilönböző kivo-

natok formájában. Az ópium legfontosabb alkaloidját, amor

:fint 18o5-ben állitotta elő elsőként Friedri.ch Wilhelm Ser

türner /1783-1841/ gyógyszerész. Ez volt az első ismert al

kaloid. 1952-ben sikerült szintetikusan is előállitani /Ga-

tes és Tschudi/. A mor:fin szintetikus előállitása azonban 

- mivel rendkivül bonyolult és költséges eljárás - csal' el

méleti jelentőségü; mind a mai napig az ópiumból vagy közvet

leniil a máknövényből állitják elő. 

A mor:fin :felfedezésével azonban nem vesztette el jelentősé

gét az ópium. Továbbra is jelentős szerepet játszott az or

vosi recepturában; a :XX. század első évtizedeiben is széles-

körllen alkalmazták. Ennek az a magyarázata, hogy az ópi.um a 

mo:rfinon kivül más allraloidokat i.s tartalmaz. A legfonto-

sa bbak: 

1./ fenantrén-vázas /f'ájdalomcsillapitó/ alkaloidok: 

mo:rfin /5-15%/, kodein /o,5 %/, tebain /o,2 %/ 

2./ benzilizokinolin-származékok /görcsoldók/: papa

verin /o,5-l,o %/, narkotin /5-7%/, narcein /o,374. 

Ezen alkaloidok együttes hatása a morfinéhoz képest szélesebb 

indikációs területet biztosit az ópiunmak, mivel összetevődik 

a kodein, a narcein és a narkotin köhögéscsillapi.tó, a papa-
• 

verin simaizom görcsoldó, a narkotin és a tebain légzőközpont 
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izgató effektusa /23/· 

A III. Magyar Gyógyszerkön;yvben, amely 19o9-ben kertilt kia

dásra, a követl':ező ópiumkészitmények voltak hivatalosak: 

Pulvis Doweri 

Pulvis ipecacua:nhae cum opio 

Extractum opii 

Tinetura opii 

'J:inctura opii. crocata 

/továbbá: sósavas etilmorfin és a sósavas morfin/ /24/ 

Azon komplex hatása következtében, amely szerint az ópium csök

kenti a bélfal érző idegeinek reflex-inge:r:lékenységét, csökken

ti az emésztőtraktus normális motilitását, a székelési refle~ 

xet, egyszersmind a bélfal simaizomzatának tonusát /a szfink

terek záródnak/, napjai.nkban is használatos az ópium. E hatá

sok eredményeként a gyomor és a béltartalom csökken, lelassul 

az előrehaladás, lassul a passzázs és a székelési reflex rerry

hesége miatt a kiüxülés is gátolt /alkalmazás pl. a se~ébé&t

ben: bélmütétek utákezelése /23/• 

Sertürner a morfin felfedezésével felbecsülhetetlen kinccsel 

ajándékozta meg a betegségben, fájdalmakban szenvedő emberi

séget. A nagy felfedezés eredménye azonban csak halála után 

kezdett igazán elterjedni, a XIX. század második felében. 

/Az 1871. évi kiadású lf~gyar Gyógyszerkönyvben már hivatalos 

volt: a morfin és sósavas sója, az ecetsavas morfin, az Opium 

pulveratum, Pulvis Doweri, Extr. opii, Tinct. opii és a 
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Ti.nct. opiiic:rocata/ A mor:fin eredményesebb alkalmazásában 

szerepe. volt Charles Gabriel Pravaz /1791-1855/ lyoni fran

cia orvosnak, aki feliedezte a később róla elnevezett injek

ciós :fecskendőt és ezzel lehetövé tette a jelentős fájdalom~ 

csillapító parenterális alkalmazását. Az egysze:rü és hatékony 

applikációs forma gyorsan tért hódított magának az orvosi 

gyal{orlatban. /Hazánkban a mo:rfin megjelölésére először a kö

vetkező neveket alkalmazták: morfia, magisterium opii, sal 

thebaicus, szunyal /25/ l 

A XIX. század második felében az orvostudomány differenciáló

dásával megindult az experimentális :farmakológia exak'G mlive

lése. E fiatal tudományágnak kellett megmagyarázni azoknak a 

biológiailag aktiv vegytileteknek a hatásmechanizmusát$ ame

lyek az egyidejlileg rohamosan fejlődő preparativ kémia termé

keiként 111ár a klinikus orvos rendelkezésére álltak. A század

végi, elfogadott farmakológiai. :rendszer /26/ indikációk sze

riuti felosztása az első :Eőcsoportban /"NARCOTICA"/ "Anodyna" 

alcim alatt csak az ópiumot és a morfint emliti. 

Egyidejűleg már jól ismerték és a klini.kumban is gyalcran al

kalmazták a kinin-sókat, a szalicilsavat és sóit. a f'enildi

metilp:j,razolont és a fenacetint. E készitményeket ".IU~TIPYRE

TICA" főcsoportba sorol ták ugy, hogy összefoglaló jellemzé

sliknél nem ernlitették f'ájdalomcsi.llapitó tulajdonságukat, de 

az egyes szerek részletes ismertetésénél leírják, hogy bizo

nyos neLU.'algiák ellen hatásosak /"f'ejf'ájásokat, különösen 

féloldali fejfájásokat az antipyrin gyakran megsztintet, ideg

zsábát szintén" /26/ 
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Ez a tárgyalásméd is érzékelteti a morfin mint fájdalomcsil

lapitó szinte kizárólagos szerepét és jelentőségét a korabe

li gyógyszerte:rápiában. 

A századforduló után - a gyári gyógyszerkészitmények elterje..:. 

désével és nem utolsó sorban a morfinizmus veszélyének megfe

lelő értékelésével - tért hóditottak a klinikumban a nem ká

bitó fájdalomcsillapitók. Egyidejüleg változott farmakológiai 

aktivitásuk leirása is: "E szerek bénitó hatása nem szeritko

zik éppen csak a hőszabályozó centrumra, han.em kiterjed a köz

ponti idegrendszer egyéb tájaira, például a közérzet és a fáj

dalomérzetek köz~ontjá:ra is". /27/ 

A fájdalomcsillapi.tásban nagy jelentőségre tettek szert a kö

vetkező vegyületek; 

acetil szalicilsav /.Aspirin/ 

- fenilszalicil /Salol/ 

- azofén /Antipyrin/ 

- amidazofén /Pyramidon/ 

- acetanHid l Antifeb:t.'in/ 

- :fenacetin 

A fentiekből kovetkezik, hogy századunk elején felismerték a 

központi idegrendszer hőszabályozó központjára szelektiv gát

ló hatással rendelkező vegyiiletek :fájdalomesillapitó hatásá

nak jelentőségét. Ez a felismerés azonban még inkább hozzáse

gitett a morfin egyedülálló fájdalomcsillapitó hatásának meg

felelő értékeléséhez: "A morphin kétségtelenül nélkülözhetet-
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len, pótolhatatlan és áldásos hatású gyógyszer, amely nélkül 

igen sokszor kinos tehetetlenségben állanánk a szenvedő be

teg mellett ••• ", "fájdalmak csillapítására vag:; megszü.nte

tésére souveren szerünk a morphin." /27 l Vámossy ezen idé

zett megállapitását változatlanul vette át gyógyszertan tan

könyvének 1~24. évi hetedik kiadásába /28/. A fentieket össze

gezve megállap:i.tható, hogy a mor.f'in a XX. század első évtize

deiben egyedLi.lálló értékü, pótolhatatlan fájdalomcsillapító 

gyógyszer vol t. 
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II. T á r g ;y a l á s i r é s z 

1. fejezet 

Kabay János életrajza 1926-ig. Elj2~ás morfin elő-

állitására zöld máknövényből 

a/ Gyermekkor. iskolásévek /18;?6-1913/ 

Kabay János 1896. december 27-én szilletett Büdszentmihályon 

/1-j/, Szabolcs megyében /2-j/. Édesapja, id.Kabay József 4o 

évig a község megbecs(il t • mindenki által. szeretett főjegyzője 

/,3-j/. Elemi i.skoláit a községben végezte, ahol mint római 

katolikas járt katolikus, református és izraelita iskolába 

/291· "Eleven esz ü, bátor fellépésü fiú volt, s úgy kiemelke

dett társai közill gyors felfogásával, hogy egy évet átugorva, 

felsőbb osztályba tette át tanitója" /.3o/. 

GLlllláziumi tarmlmAnyait 1"Fyiregyházán, Nagykállón és Hajduná

násen folytatta. Első gimnáziumban sulyos betegségen /a diag

nózist eddig nem sikerült felkutatni/ esett át, amely majdnem 

végzetessé vált számára. Miuté.n ágybanfekvő beteg volt hóna

pokig, nagyon legyengült és vézna, törékeny kisfiu maradt so

káig. E betegség következményei taiulmányi eredményein is meg

látszottak: a gimnázium alsó osztályaiban gyenge eredményt ért 

el; "egyszerüen" érettségizett 1115. juniusában. /3o/ 

Utolsó gimnáziumi évét tragikus kimenetelü esemény tette emlé

kezetessé. Bátyjának, Kabay Péternek /4-j/ hajdunánási gyógy

szertárában gyakran megfordult, délutánjait rendszeresen ott 

töltötte. Egy alkalommal, amikor csak ő és az alkalmazott 
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gyógyszerész volt a gyógyszertárban, végzetes gyógyszercsere 

történt. A gyógyszerész ugyanis egy kisgyermek számára a ren

delt hashajtó helyett egy idült morfinista magas morfintartal

:mu gyógyszerét adta ki. A gyermek meghalt és a kétségbeesett 

gyógyszerész /idősebb, családos e:mber volt/ könyörgéssel rá

vette a nagylelkü Kabay Jánost, hogy vállalja magára a tettet. 

"János elvállalta, de örökre kinos élmény :maradt számára a 

megölt gyermek apjának átkozódása, a birói meghurcoltatás, 

tanárai, osztálytársai megvető visszahúzódása. Miután kiskorú 

volt, nem itélték el" /3o/. Ez volt első találkozása amor-

finnal. 

l. ábra: Kabay János portréja /valószinüleg a 2o-as évek ele
jéről/ 
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Érettségi után pár hónapig jegyzőgyakornok volt édesapja mel

lett, de az irodai munkát nem kedvelte. Gazdasági gyakornok

ként töltötte a nyarat a hajnalospusztai uradalomban, majd 

1915. őszén Budapestre költözött és gépészmérnöki szakon meg

kezdte tanulmányait a Müegyetemen /29, 3o/. A katonai behivó 

ez év december 15-én végleg megszakHotta pár hónapos müsza

ki tanulmányait, és bevonult a szatmárnémeti 65. gyalogez

redbe /3LV. Önkéntes iskolába került Iilunkácsra, ahol rangel

sőként végzett és mint oktatót visszatartották. Később roham

kiképzésre jelentkezett és Prágába irányitották, de a front

ra már nem került ki, mert i.tt érte a fegyverletétel hire. 

1918. december 8-án szerelt le /34/. Tudomásunk van arról 

/6-j/, hogy Kabay 1916. ~s 1919. között hónapoki!tt töltött el 

a miskolci "Typhus-Spital"-ban, ahol ugyanabban az időben 

Kabay Péter a kórház gyógyszertárának vezetője volt /5-j/, 

vonatkozó közelebbi adat azonban még nem ismeretes. 
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2. ábra: "Községi Bizouyitvány" Kabay János bevonulásának és 

leszerelésének dátumával 
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b/ A gyógyszerészi tanulmányok évei /1917-1923/ 

Leszerelése után a müszaki tanulmár>.:yok folytatása ismét fel

vetődött - vegyészmérncki szakon. E tervét végülis elvetette 

és Kabay Péter rábeszélésére /29/ beállt annak gyógyszertá

rába gyakornoknak. 

Ka.bay Pé t er visszaemlékezése sz er int Ka bay János pont os, köt e

lességtudó, szorgalmas gyakornok volt. "Bár a patikátt rrünt 

olyat nem szerette és csak akkor érezte jól magát, ha valami 

szakkönyvbe belatemetkezhetett - 15-2o olajmécsesset körülrak

va magát - igy érte nagyon sokszor a hajnal" /29/• 

A nehézkes korabeli vegyszerellátás arra késztette a testvé

reket, hogy a nem megfelelő minőségü vegyszereket megjavitsák, 

a hié.nyzókat pedig nem egyszer sikerült megfelelő minőségben 

házilag i.s előállitani. Jinos merészen vágott bele a legve

szélyesebb k:i.sérletekbe • solesz or felrobbanással fenyeget ve a 

kis laboratóriumot. " ••• f' el tü.nt biz t os kémiai érzéke, sokol-· 

dalú tudása és ötletes merészsége, mely későbbi pályájára oly 

jellemző" /29/. 1""bben az időben kezdték meg kisérleteiket a 

mákkal, amire az ösztönözte a fivéreket, hogy a forgalomba 

kerülő mo:r'fin minősége nem volt megfelelő /" •• nem fehér, de 

egészen szürke volt. Ezt akartuk megjavítani"/ /3o/. 

l92o. juliusában tette le a gyógyszerész gyakernoki vizsgát 

Budapesten, lezárva a hajduninási. gyakornokoskodás időszakát. 

Megkezdett kísérletei azonben még korántsem fejezödtek be 

/7-j; 35/. A máknövény"oől történő közvetlen morfin-előállitás 

gondolata ugyanis /bár erre pontos adatunk nincsen/ ebben az 
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időben vetődhete·!;t f'el. Előszö:r s. gy6g.yszertár kertjében, 

• • ' ' ... 1 k'" ' . J.' 'b . ', . . ' l k d t 1 ma Ja .msooo a ozseg o.a L ara an 1.2 nE:t.ll:öermesztesse .·ez .e";: 

foglalkozni a r~abay-:fivérek, és János gyakran lé:togatott b.a-

za és Hajduné.n§.sra, hogy :í:'igysle!lllllel kisérhesse munké.juk e

redményét. 

19l!lo. októbe:r 11-én iratkozott be gyó~:;yszerészhallgatónak a 

Pázmány :l?éter '.l!udományegyeteiDI'e és lelkesen vstette bele ma

gát a tanulásba. "Jól érzem magam, egészségem van, igazán mon

dom játszva tanulok, most kezdem tapasztalni, hogy ez élve

zet" /36/. 

Professzorai a magyar tudományos élet kiválósá&;; i, kiilf'öldön 

is elismert tudósok voltalr.. iviágócsy Dietz Sándor, Buchböck 

Gusztáv, Winkler Lajos, Jakabházy Zsigmond előadásait hall-

gatta, hogy csak a legismertebbek nevét említsük • .Gg;yetemi é

vei kezdeti korszakát lelkes, elhivatott szemlélet hatotta át 

/36/. "Ha néha nincs kedvem az villanyoz, mennél több tudás t 

fogok szerezni, aunál jobb lesz; mert én úgy képzelem eJ., hogy 

ha segéd leszek is Eálad, csak addig leszek patikus, mig a 

recepturánál állok, kiilönben chemikus, és majd dolgozni sze

retnék Veled sokat, s ha nem is érünk el positiv eredményt, 

már oly e. t értve, me ly a tudclllány na~; is lendületet adjon; akkor 

is tudom sok kellemes percet fog szerezni Neked is. filert Mágó-

csy szerint aki a tudomó.ny templomába be lép, nem zavar ja azt 

a ronda világ zaja" /36/ • 
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Már az eg;yetemi évek kezdetén is báty ja jelentős anyagi tá

mogatásban részesitette /36/, és ő ezt azzal hálálta meg, 

hogy szünidőben beállt a gyógyszertárba kisegitőnek /3o/. 

1923. mS.jus LJ--én és 18-ál:l. tette le zárót;;:i.igorlatait,/vizsga

eredményei május 1+-én: gyakorlati kémiából: "elégséges" • gya

korlati gyógyszer ismeretből: "jó" ; vizsgaeredményei május 

18-ál:l.: veg-ytan1::ól:"jó, gyógyszerismeietből: "jó", közegész

ségtanból: "elégséges"t a gyógyszerészi esküt pedig e hónap 

18-ál:l.. /37,38/ Eg,_y évvel később, 1:324. május 3o-án abszolvál

ta az <>.pprobé.ciós vizsgát /3o/. 

tEvfolyamtársa /8-j/ visszaemlékezése szerint csendtes, komoly, 

rendkj:vül szoigalrLas :fiatalember vol t. Kémiába;:. /Winkler La j os 

professzor intézetében/ ldilönösen jó volt: egyaránt ki t lint 

gyors észjáráss:val az eiliméleti kérdésekben és jó manuáli.s ér

zékével a kisérleteknél. Diáktársai szerették, mert mindenkor 

segitökész, szerény, jó barát volt, ugyanakkor száraz humorá

val szivesen részt vett a diákos tréfákban is. 

1923. májustól 1924. m~usig Hajdunál:l.áson, a gyógyszertárban 

dolgozott. Ekkor már - jelentős irodalmi felkészültséggel, az 

egyetemi évek alatt megszerzett analitikai ismeretekkel és 

gyakorlattal - uj utakon láthatott hozzá a korábban megkez

dett kisérleteknek, amelyekhez a nyersanyaget a bátyja által 

termesztett m~.növény adta • 
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c./ Kutató gyógyszerésszé válás /1923-1926./ 

Nem rendelkezünk adatokkal arra vonatkozóan, hogy több mint 

egy éves hajdunánási gyógyszertári munka után miképpen ke

rült 1924. szeptember elsejével Eabay J~~os a Gyógynövényki

sérleti Állomásra /9-j/. ~ény azonban, hogy dr. Augusztin Bé

la /lo-j; 4o/, az állomás igazgatója asszisztensként maga 

mellé vette és ezzel uj korszak kezdődött a fiatal gyógy

szerész-kutató életében. liabay ugy tervezte, hogy az állomá

son elsősorban növénykémiai kutatásokat végez, majd beirat

kozik az egyetemre a gyógyszerdoktori eim megszerzése eéljá

ból. Tervei közé tartozott a máknövénnyel megkezdett kisér

leteinek továbbfolytatása is. /3o, 3l/ 

' 1924. szeptember l-én - tehát 'ugyanazon a napon, amikor Ka-

bay - kezdte meg munkáját a Gyógynövénykisérleti Állomáson 

dr. Kelp Ilona vegyészdoktor, mint asszisztens /ll-j/. Ö is 

érdel'i:lődött a máknövénnyel kapcsolatos kisérletek iránt és a 

két fiatal kutató közösen végezte tovább a téma kidolgozá

sát, amelyet csupán Ka bay súlyos betegsége /has tifusz/ sza

kitott meg egy időre /3o, 41/. Kapcsolatuk hamarosan túlnőtt 

a munkatársi barátságon és 1925. május 3o-án egybekeltek Bu

dapesten. Felesége személyében Kabay nemcsak hűséges élet

társat, kitünően képzett vegyészt tudhatott maga mellett, ba

nem olyan aziklaszilárd egyéniséget, aki viharos életük kri

tikus pillanataiban biz9os támasza, társa maradt. 

Dr. Augusztin Béla személyében őszinte atyai barátot, kitünő 

patrónust nyert a :fiatal kutató házaspár, aki kisérleteikhez 
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máktermesztési területet biztositott, lehetőséget nyújtott 

megfelelő kivonó-süritő beszereléséhez a laboratóriumba, és 

ellátta őket a nagy szakmai tudással rendelkező, tapasztalt 

kutató tanácsaival. Első pillanattól kezdve ismerte liabay 

terveit a morfin előállitásra vonatkozóan. Talán éppen e

zért határozta meg Kabay tudományos munkaterületét úgy, hogy 

a fiatal kutató növénykémiai ismereteit elmélyitse. Szerepe 

a morfin zöld máknövényből történő előállitásában mindezi

deig tisztázatlan, de érdeme kétségbe aUg vonható. Közismert 

szerénységével élete végéig nem kivánt ebben a kérdésben ál

lást foglalni. Amikor liabay halála után felesége - kissé 

tulzott elfogultsággal - nyi.latlwzott ebben a vonatkozásban, 

leszögez te, hogy seniri n9m részesülhet férje dicsőségében, 

még ő sem: "Az én szerepem csak abban állt, hogy figyeltem 

és regisztráltam kisérleteit, feljegyzéseket vezettem és a 

csüggedés 6ráiban mellette álltam. A szabadalom igénylésénél 

akarta az én nevemet is felvenni, de ez ellen - mint a té

nyek nem megfelelő beállitása ellen - protestáltam, s ő be 

is látta, hogy igazam van. A találmány tudományos és müszaki 

kidolgozásában senkinek rajta kivül a legkisebb szerepe nem 

volt.n /31/ 

Tény azonban az is, hogy Kabay1j24-ben még egyetlen "oaitiv 

kisérleti extrakciós eredményt sem tudott felmutatni a Haj

dunállásan termesztett mákkal /3o/. E vizsgált mintákat mum• 

kábalépésekor az állomásra is magával vitte. Még egy év sem 

telt el és laboratóriumi szinten igazolta, hogy a máknövéuy-

\ 
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ből közvetleniil elő lehet rentabilis mennyiségli morfint ál

J.itani és ezt az eljáztását szabadalmaztatni kivánta /3o, 42/. 

"A kocka el van vetve. A szabadalmi ügyvivőnek kedden adtam 

át a megbizá.st 9 pénteken adta be és ma értesitett telefonon, 

hogy az iratokat róla átvehetem. Kolozs Aurél mérnök vállal~ 

ta a megbizást•*' /42/ Felhivja fivére figyelmét, hogy a most 

következő legfontosabb cél már az anyagi feltételek megterem

tése: "•• most már ugy kell a nyári mu:nkára késziilntink, hogy 

az ne csak komol;y munkával, de komoly eszközökkel is fol;yta

tód;jék." /42/ Kezdetben maga Kabay aem volt biztos a nagyii

zami szintü gyártás megvalósithatósáSában, elsősorban az anya

gi feltételek miatt. Kudarc esetére is számitva fejtegeti a 

perspektivikus lehetőségeket: "Ugy számitunk, ha ez a dolog 

nem megy, vagy Szentmihályra kérek jogot ••• vagy bérletbe 

megyek ••• akázt igy, akár ugy, laboratóriumra szükségem van, 

mert több eszmém van, ami"t ki akarunk dolgozni •• •" /42/ 

1925. őszén már javában folytak az előkészületek az üzemi 

gyártás megvalósitására /gépek terveztetése 9 beszerzése/, és 

felvetődött egy majdani részvénytársaság eszméje, amelyre 

vonatkozóan Kabay Péter bizakodó hangulatban irja, hogy a 

részvény jegyzési keresletet nem tud ják majd ki.elégiteni /ifj/. 

A laboratóriumi kisérletek - amelyek már az üzemi méretü gyár

tás megalapozását célozták - párhuzamosan folytak a berende

zések vásárlásával, amelyekhez a szükséges anyagi fedezetet 

egyelőre Kabay Péter biztositotta /43/• Augusztin minden lé

pésben tanáccsal látta el Kabayékat, és az év őszére tervezett 



- 41 -

mákdugványozást is az ö javaslatára halasztották el a követ

kező év tavaszára /44/. Kabay terve az volt, hogy 1926. nya

rán igazolja kisüzemi szinten eljárása ipari létjogosultsá

gát, amelyhez a nyersanyaget Büdszentmihályon kisérleti mák

termesztéssal biztositotta volna, "hogy ugy a földet, mint a 

mákot megfigyelhessiik, hogy melyik a legkifizetődőbb" /45/• 

Ehhez a kisérleti üzemhez a megfelelő modellt már 1925. telé

re elkészitette /45/. 

Az 1926. évi kisérleti üzemi gyártás azonban nem valósult meg, 

valószinűleg a későbbiekben ismertetésre kerülö gyáralapitási 

nehézségek miatt. Ennek ellenére a gyár tervrajza az 1926. év 

közepére elkészült és eredményes tárgyalásokat folytattak a 

kivitelezővel /47/• Ekkor marült fel először, hogy Kabay Pé

ter eladja a gyógyszertárát és az összeget a gyár alapitásába 

:fekteti be. Kabay ehhez még nem járult hozzá, mert időközben 

kiderült, hogy a szabadalmi szövegezés nem volt ~egfelelő és 

támadási felületeket lcinált /48/. 

Ekkor - azaz az 1926. év öszén - Kabay már elhatározta, hogy 

a következő év elején Büdszentmihályra költözile és maga vezeti 

majd az üzemet /48/. A leköltözést már családostól megtette 

volna, azonban kisfia születése miatt korainak találta. 

A Gyógynövénykisérleti Állomáson eltöltött időszak növényké

miai kutatásainak eredményéről Kabay két dolgozatban számolt 

be. Cimük: A W~gyarországon termelt Iris germanica rhizomájának 

chemiai összetétele /49/, és ARaaix Althaeae chemiai összeté-
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telének változása /5o/ • fermészli!tesem a két és fél év tevé

kenységót elsőso~bau az alkaloid-kémiában elért eredményei 

fémjelzik, amelyek során be~izonyitotta, hogy a morfin és 

társalkaloidái a zöld máknövényben olyan mennyiségben vannak 

jelen, hogy üzemi szintv. extrahálásuk - Kabay eljárásával -

rentábilisau megvalósitható. Az itt kidolgozott laboratóriu

mi szintü eljárást Büdszentmihályon, 1327-ben kisérleti ü

zemben sikerrel reprodukálta. 

d./ Kabay János elJárása morfin elpállitására zöld máknővégY

ből -
Kabay eljárásánai;.: ismertetése előtt sziikséges vázlatosan is

mertetni mindazokat a korábbi lépéseket, amelyek külföldön 

- a száraz és a zöld máknövén~t alapanyagul véve - a morfin 

előállitását célozták. Rogy ezek a kezdeti kutatások mennyixe 

gyakoroltak hatást a roagya;c morfingyártás megindulására, azt 

me. már nehéz lenne közeliteleg is megállapítani. Kétségtelen 

azonban, hogy Kabay kutatásai során felismerte ezeknek a több 

mint loo éves munkálatoknak gyakorlati jelentőségét, és a 

végső következtetésel{;et levonva némi alapot ;jelenthettek, kli-

lönösen a "száraz el;jsxás" magyar médszarének kidolgozásánál. 

Amikor Sertürner - mint 22 éves gyógyszerész - felfedezte 

l8o5-ben az ópiv~ altató anyagát, alig gondolta~ hogy felfe

dezésében a továbbfejlődés esirája rejlikt amelyet egyaránt 

gyümölcsöztet majd a szerveskémia tudol'lánya, a gyógyszer- és 

szerveskémiai ipar. /51,52/ 
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A'?. első technikai eljé~ést t amellyel a morf'int szá:raz mák

gubó feldolgozása révén sikerült kivonni, 1823-ban egy di

joni gyógyszerész, Till.oy válósitotta meg /56/. Közlése sze

rint a megérett és baszáritott miilct'e;jekből 8 font /kb+ 4 kg/ 

morfint állitot·!; elő. Tilloy nem szolgáltatott adatokat az 

általa feldolgozott nyersanyag moif'intru:·talmái'ól, a tény a

zonban, hogy egy gyógyszerész a korabeli ismel:'etek és segéd

eszközök birtokában minteg;y 4 kg morfint előállitott, kiviv

hatja minden müszakilag tájékozott érdeklődő elismerését. El

jál:'ását az alkaloidkémiai technikai alkalmazása alapkövének 

teltinthetjük /bál' elsőbbsége nem lehetett egyér·telmli, me:r:t 

megtámadta találmányát Iieinrich Táerck. A tudományos közvéle

mény mindenesetre Tilloy prioritását tartja számon /55/ /. 

F.L. Winelder és H.E. Mei'ck 1831-32-ben Tilloy ere&nérzyeit kí

sérletileg ellenőriztélt és az. általuk feldolgozásra került 

máknövény viszonylatában l.o9, illetve 1.17 %o morfin tar

talnlat állapitottak meg /57, 58/. Sikerrel végezte kisérleteit 

ebben az időben /1832/ Dublanc is, alci kezdetben zöld málct:e

jek kipréselése által 1';:apott léből izolál ta a morfint, ma.jd 

a száraz drog szeszee-vizes kivonatát dolgozta fel /59/• A 

három ku·tató köziil Winckler hivja .fel magál:'a a figyelmet rend

kivüli élesl.átásával, hiszen :rD.a is időszerű szempontok figye

lembevételével értékeli a morfin közvetlen mt~övényből tör

ténő előállitásának gyakorlati. jelentőségét /12-j/. 

Hogy e módszerek üzemesitésére irányuló törekvések holtvágány

ra jutottak, annak oka egyrészt a korabeli technikai berende-
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zések tökéletlensége, a szállitó eszközök fejletlensége, 

mé-srészt pedig az a körUlmérzy, hogy az évszaázados klasz

szikus ópiumfeldolgozás laboratóriumi módszerei elégsége

sek voltak az akkori gyakorlati követelményeknek. Hetven 

évnek kellett elnrálnia, hogy a mori'in előállitásának tizeme

sitési problémája újból napirendre kerüljön. 

A század:fo:r•duló uté.ni első években H.Thoms /61 0 62/ vizsgál

ta a kérdés gyakorlati meg-valósitásá\1.ak lehetőségeit • Vizs

gálatainak két irányt szabott • Egyrészt természtési kisérle

tekkel a célnak legjobban megfelelő máld'ajtát kivánta létre

hozni, másrészt egy "zöld'' elját'ás tech.'lológiá;:jának kidolgo

zásával az tizemi előáll~tás módszer:ét kivánta megoldani. 

Terveit azonban nem sikerült megvalósitania, mert eljárása 

üzemi átültetésre alkalmatlan, gyene;e kitermelési ereélménye

ket adott. 

l:;)lo-ll-ben Heimich - okulva Thoms tapasztalatain - telje

sen új elgondolásokkal Idsé:cletezett, amelynek lényege volt, 

hogy a :felapritott zöld máknövényt vizzel keverte, majd ki

préselte. Az ily módon kapott préslevet a besürités után fer

mentáló hatásnak tette ki és a :fermentléből választotta le az 

alkaloidákat. Elj&.rásár:a r;émetörszágban 1:;)11-ben szabadalma t 

jelentett be /63/. Vele et,';Yidőben ugyanezzel a témával más 

kutatók is foglalkoztak, azonban teljesen negativ eredményre 

jutottak és illuzórikusnak tartották az ópiumfázis megkerülé

sével történő morfinelőállitást /64/. 
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A zöld máknövényből .történő mori'ingyártás témája ll évvel 

később 1925-ben - midőn Ka.bay múr :rendelkezett saját eljá

rással - ismét napirendre ke;rült. Grabowska és Weil fáradoz

tak az üzemesitás gyakorlati kivitelezésével, s~kertelenlil 
/65/. 

Kétségtelen técy tehátrés Tilloy prioritása sem vitatható -

hogy nem Kabay az első, aki megcáfolta azt az állitást, amely 

sze:rillt: a morfin a máknövényben "nincs jelen kész állapot

ban", ba:nem csak az ópiumtermelés során keletkezik /bár e 
11
tétel" cáfolatát előszeretettel gyakran Kabayna.k tulajdo

nitják/. Kétségtelen tény az is továbbá 1 hot,y a;5 eljárás e

gyes fázisait már jóval előtte másolt is kidolgozták. ii'I:inde

zek azonban nem cserbitják a magyar gyógyszerész-feltaláló 

érdemeit. Ugyanis egyedül ö ismerte fel - az eddigi kudar

cok és az adott körülmények tökéletes számbavételével - a 

helyes utat a cél eléréséhez és megval6sitotta a több mint 

loo éve vajúdó üzemesitést. Felismerte a téma nagy nemzet .. 
"~- ' 

gazdasági jelentőségát és a korábbi kutatók munkásságának 
\ kritikai elemzésével választotta ki módszerét, kiváltva a 

világ tudományos köreinek osztatlan elismerését. 
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)Icgjelent Hl30. évi szeptember h<i 1-cn. 

o !A GY A R K l R Á L Y l SZABADALm BillÓSÁG 

SZABADALMI LElRÁS 
R9Hlt SZÁ>! - IYht~. OSZIÁLY 

Eljárás ópiumalkaloidák elöállítására. 

1\.aba.r János gyügyszerész Budapest. 

A bejelentés napja 1925. évi május hó 1-je 

Az t)piulllnlknloidctk 1'11i:dlí1hsatn s:;;ol 
p;;'!! o il\!! ll 1 t {'[ i:t 1 Ú·fiHk JtÜ'n1 ll ).If' l Sil ll Y<~ gl1ol 
e~ z et H' alJ.;:~dnw" _niiYe!l,'d~!dJúl kitennf'il 
ópiumból indulnak ki Az úpimn tenne-

5 lCsr azpullan a hnz;ai \if.izon.:vcík nw1lett 
o b' költségt's t l ]·11m;. ]w g:'- n hrlfiildiln 
<~Jiíidlitott úpitllll a kiill'iildJ1íl itu]loJt:dt 
ópiunnnal szemben lenyegcs(•n (]t úgú bb 
n1lna. Ez1:1 t--- húr a hazai JJÖYCn:)"'"ek kö-

10 ziil it papa\ CI sumnifeiilllJ eg:yike az 
ó pi 11m n l kal o i d ak lm n l 0 g gazd n ga l JiJ n Ö\ {~
ll:'l(~ku('k --az C'Inlítdt alLnloiditk c~]l);'i]Jí. 

1;'1RÚJa eddig 11('11\ \Olf rt Jhnszll:ii!JaiÚ. 
A Ltlit[mún~ 1;11)..!;.:. ;d P.!.! .. Y ol~ 1 Iiatas 

15 kóp·t'Yi, <lll !í h nt•k sC'gd_vl .. \ 1 l aT. opimn
alkaloidák ki.)r."\ etleni.U a HÖ\·ényekböl, te
hát az ópiurn külön termele~e 11élkiil allít
haták elö. Az elj{nás lohamán ~Jint mel
lékteiméket tiszta chlomphillt is nyeriink 

20 _.\r, el ja1 n:-; 1ncuete a kö·FL'tkczó:' 
Az OJ1Í!lHHJ1kaloídakat ta1 talmazó nö

vényi, pl. paJJ11"\ e1 sollliTifl~Illlnot, eue al
kalmas idópontlJalJ, t-ch út a \ üagzús n tán, 
de az (J és (~lótt, l ra I at ink. összczúF:zuk és 

25 kipré~eliük ,-E eéha nemc·sal\: a nö\ény 
f.Piét, han-Pm- szaritt é~s lP.\ ek•it is f{'}lJ.asz
Jin]jnk, mjutnn annak ö~~szps tejedényri 
1at 1:I1mazzúk a ki\ onai.ol:mdú nlka]oida
kat. A ll(i\ {ny r ostiai közii.l az c•ls<í lJ l cse-

30 ]Cs idtal renelesen nem sikertil a kérdéses 
nedvek tel:ics rnértékhen 'alo C'1taYolí-· 
ttu-m: Ezl~I t a présben \'isszama~·adó Iost
any!l.-go1 silsa\ Ynl g;yengeu sa\<111:'--'Ított 
\Ízz~] iis~z<gyui·juk ós újhúl kitJll.sel,jiik. 

a5 A ]Jl t"isell'~ck l ol.~ aman n;yer t két folyadé
kot eg;ynl<Íssal egyesítiük és belőle a víz" 
ben .oldhatatlan anyagokat, ne\:·ezetesen a 
ddOJopiJilt kl\úL.lsí:i juk nzaltn1, hog~r nz 

Pt-\".V<'.síioH Jolyndúkokat sziit·ópJ ú.seu ]{e
Zí'l iidi., Illa j d a ]JÜ~~\;en vh;.s:..:;a.InaJadt csa- 40 
pad d;. ot \izz d cJtl1lOSS11k azon cél hól, hogy 
abiJOl az ópiumHlkalojdúk nyomait is elüt
,·olítsn k l\i-lszcJ iit·n im n11k el, ha először 
hidt;...>: \'ÍZZ( l mossuk és ;n így JJYl~lt o]da
toi., nnwh: még ·jclcnü•k'l~ny ópiumalkaloi- 45 
dat tm talmaz, m-; -első szűilettcl egyesit-
j iik, mwjd a C'sapadek tökéletes ldtisztí
i:lt-.a tMjúlJó1 még f'fl:Y Jonó \Ízzel való 
l;:imos<.tst vPgziink [.A pl és ben visszama
Jadó f~sapadól~hól S7.<..úítús niiln a tiszta 50 
í II]Oiopililf :dlwllo1lnJ Pxftodull.Íllk · 

t\z Pls(i SZliJldf.{•] f~.~}csítPtt allwloida 
ki\ o11atot mPgl<•lcW nwmn üd•gü olomecd 
ade~gol;\sa lÜÚJl fplionrtljnk, maid hil't{'
lr~n lehiítCs u1nn megszü1·ji.ik és be1óle a. 55 
niÍ\ énJ.'i nyulkúJwt, resteanyagokat és a 
g-:-, an tak lcgnag~:obl) u•.szct elb"n alítjuk 
Az ópiumalkaloidúk főként mekonsavho ·:, 
kénsaYIIOz és tejsavhoz kötve vannak je
len az oldalban. E saYak semlegesitése 60 
céljából a megtisztított allmloidakh ona 
tot pl ecipitált kalciumkar honáttal ke
verve, hosszabb ideig, ea 2 napig állani 
hagy juk, nw j d a szPnsa\ at felf01 1 alús út
jan eltú,olíha az oldniot filtiúl.iuk és ca. 65 
~-:':-re lJPpú.t oliuk E he:-; ürüett oldatot a 
kalcium ellá\ alítása céljálJól tömény am 
rnoniumoxalát oldataval kezeljük, a levált 
kalcinmoxalútot kiszií.l jiik és az oldatot 
~ előnyösen 60~ C hömétséklet kötiil ~ 70 
hepúrologtatjuk.. Am(~nn;,·ilJen az oldathúl 
m(>g gyatdák 'illuúnak ki, úgy azokat ki
szűdük, majd szabad alkaloidák nyeréso 
céljából az oldathoz ammoniát keverünk 
Kísérletek alapján megúl!apitottuk, hogy 75 
c· célra ca O 25% SI. a.mmonia adagolása 
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elegendő. A keveuiket a leYálás zavarta
lan lefolyása céljából 2 napig állani hagy
juk, majd a kh ált alkaloidákat leszüljük 

I1J kivált <~s lcsJ~;iÍJ t alkaloidákat szétvú~ 
5 lasztjuk oly müdo!l, lwgy azokat először 

l1enzollal kivon.iuk, amidön a morphin 
oldatlanul viss"amarad A Lenzolos oldat 
bepárologtatása után nyert mmphin
nwnte..;.; .a\kaloidake\mékt~t alkalilúggal 

10 üsszcdiirí'siil \P \ izztd lJ igítjuk ús az oldat 
lanul vissr..:uuaradt narkotint szúrósrwl 
ld\ álasztjuk. 

Szabadalmi igények.:· 

J Elj:i.rús óplnmalknloid<-~k előúJlításánt, 
!!'J azú.1tal .i<•llmncz.<\ n, hogy ar. úpiumallw

loi<lákat 1m talmazó növényeket zúz[u;·
sal megbau t j nk, az így nym t 1 ostokból 
a nedvnket ldpréseliiik és a kip1 ésclt 
folyadi~khc'Jl a vízllen olrlhatatlun anya" 

20 g okat Hz ih <'~ssel, n növényi nyálkákat 
és gyanlákal ólomecet adagolásával 
összeköiöti főzés~ml, majd e11 e követ
kPhŐ szl'í1 óssel kivúlasztjuk, az alkaloi
dakat Jekötö sa\ ak út kaleiul)1kai ho~ 

25 náttai semlcgcsíhiik, rnaid ammoniullL-· 
oxalú!tal a keleimnot kiválasztjuk, \é
giil az oldathoz ShalJad alkaloidúk nye~ 

rése céljaból alllDlóniát adagolunk és 
a kivalt alkaloidákat leszürjük. 

2.. Az l. igénypontban védett eljárás e![y w 
foganatosíbisi alakja, azáltal jelle
mczve, hogy az első préselés után a 
pr és ben visszmnaradó I ostanyagat só~ 
savva.l gyengén savanyított vízzel ösz~ 
szegyíujuk, ismét kipréseljük és az S5 
így nyert folyadékot az első préselés
nél nyert fohadúkhoz adjuk 

3. Az 1.. és 2. igénypontokhan védett eljú
üls egy kiviteli alakja, azáltal jelle~ 
rnezve, hogy a rostanyag ismételt ki- -ro 
pteseléseiből nyert és egymással egye-
sített folyadékokból a 'ízben oldhatat
lan anyagokat szűriip1 ésen kiválasztjuk 
C·s a p1 ó~-; ben visszamal"adó esapadPkból 
isrnetclt mosas és sztnít.ás után a chio-

45 rophillt alkohollal exhaháljuk 

4. A" L igénypontban védett eljárás eg0' 
foganatosítúsi alakja, azúltal :iello
mezve, hogy a kivált ópiumalkaloidá
kat benzollal kivoniuk, majd a benzo~ 50 
Ios oldatot bepárologtaha az így nyert 
morphiume11tes alkaloidakeveréket al
kaiilúggal összedörzsöh·e vízzel higít-· 
juk és az oldatlnnui visszamaradt nar-
koiint szürésHel kh-tdasztjuk, .5& 

3· ábra: Kabay János első szabadalma 

Az el~á.rás előnyei köztil elsősorban az egészségügyi vonatkozá

sokat; emelhetjük ki. A világ morfinszlilr.ségletét a 2o...as évek 

végéig az Eg;yesült Íl.lleJ.!l.olc, :Francia.ország, Kémetország és Svájc 

gyárai elégitatték ki, és nyersanyagul az India, Közel•Relet 

és Kis-.\zsia mákültetvényein termelt ópiumot használták :fel. 

A narkomániás élvezeti célra világszerte előszeretettel :fel-

használt kábitószert, az ópiumot, tehát nagy mennyiségben és 

olcsón állitották elő, szállitották az európai és tengerantuli 



- 48 -

kikötökbe az egyes gyógysze~gyárak megrendelésére. A nagy vo

lumenü., olcsó előállitás és szállitás melegá.gyat nyújtott a 

visszaéléseknek, a nem rendeltetésszerű felhasználásnak, a 

kábitószer-élvezet továbbterjedésének. Kabay eljárásával fe~ 

leslegessé tette az ópium termelését, mert e fázis megkerülé ... 

sével, társadalmilag jól ellenörizhetöen, közvetlenül a mák

növényből állitotta elő a morfint. 

A találmány nemzetgazdasági jelentősége is figyelemreméltó. 

A máknövénynek ugyanis eddig csupán a magját értékesitette a 

mezőgazdaság a hazai piacon túl azon európai országokban, ahol 

egyáltalában volt máktermesztés. A kicsépelt máknövényt leg

feljebb alkalmi tüzelöany~gként használták fel a parasztgaz

daságok. 

Azok a kisérletek, amelyek arra irányultak, hogy Európában is 

megteremtsenek egy ópiumtermelő bázist, kudarcot vallottak, 

jóllehet a magyar és német ópium morfintartalma meghaladta az 

ős termelökét /13-j; 67/• A kudarc oka tehát nem Közép- és Nyu

gat-Európa földrajzi, éghajlati viszonyaiban keresendő, hanem 

ennél jóval egyszerűbb: az ópiumtermelés mint üzlet nem volt 
' 

rentabilis. Ugyanis szakértelemmel rendelkező, nagyszámú, ol

csó munkaerő szükséges ahhoz, hogy a holdanként l5o-17o munka

napot igénylő ópiumtermelés gazdaságos legyen. Ilyen feltéte

lekkel munkaerőt találni a civilizált Európában - aratás idején -

nem lehetett. 
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Azáltal tehát, hogy a máknövény teljes értékesitésének lehe

tőségát Kabay megteremtette, új kereseti forrást biztositott 

a termesztőknek, 

Utoljára, de nem utolsósorban teszünk emlitést az eljárás :még 

egy fontos előnyéről: nagyobb morfin-hozam érhető el vele, 

mint a hagyományos módszerrel. Ugyanis az ópiumgyűjtésnél a 

felhasitott tejnedvcsatornákból csak a természetes, belső nyo

más által kisajtolt nedv gyüjthető ki. Ezzel szemben a mecha~ 

nikus apritás, zuzás, préselés mintegy 3~-szer nagyobb meny

nyiségü alkaloida kitermelését eredményezte. 

Kabay János eljárásának /66/ lényeges momentumait három fázis

ra osztotta, amelyeket a Magyar Gyógyszerésztudományi Társa

ságban tartott előadása /67/ alapján vázlatosan ismertetünk 

az alábbiakban: 

I, fázis: l./ A virágzás kezdetekor aratás /kaszával/ és a 

kévékbe kötött mák mázsálása 

2./ önjáró kivonógép megy az aratók után és apritja, 

zuzza a betáplált mákot. Még a gépben történik 

az apritott anyag összekeverésa a kivonófolya

déklml /nátriumbiszulfit, amely egyben konzer

vált is/, a facsarás és a préselés. Akivonás 

után a növényi anyagok jelentős részét a gép 

kidobta. 

3·1 A folyékony kivonatot hordókban szállitják a 

gyárba, ahol a kivonó folyadék megfelelő beál-
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litása után extractum epissum-ra süritik /az 

extrakimmot nevezték Kabayék ttlekvár«-nak; 

ez már o94 - o,B% morfint tartalmazott/. 

II. fázis: l./ összalkaloidák kiválasztása 

2./ !eyers chlorophyll nyerésa 

III.fázis: l./ Az alkaloidák szétválasztása, a leválasztott 

morfin tisztitása1 a sósavas só kristályosi

tása 

2./ Minőségi klorofill nyerése 

Mint már jeleztük, 1~25. közepétől foglalkoztatta a feltalá

ló·t és családját egy vállalat létrehozásának gondolata a ta

lálmány hasznositására. A döntés minden bizonnyal az 1~25-26. 

év fordulója táján szlilethetett meg, amikoris a rendelkezésünk

re álló levelezésből /68, 69/ egyértelmüen kitünik a vásárolt 

berendezések, felszerelések majdani rendeltetése. Ettől az idő

szaktól kezdve új korszak kezdődik a feltaláló életében, ame

lyet már közelsem annyira a természettudományos, mint inkább 

a kapitalizmus politikai gazdaságtani törvényszerüségek ural

nak. Ebben az uj közegben Kabay János nem érezte otthon magát; 

személyiségének konturjai elhalvé~odnak, bár tevékenységének 

minőségi értéke továbbra is konstans marad. Az új közeg hullá

mainak első csapása pedig már az alapitást megelőző hónapokban 

elemi erővel érték a teltalálót és családját, majdani érdek~ 

társait. 
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Jegyzet 

1-j. A belügyminiszter l952•ben kelt rendelete alapján a község 

neve Büdszentmihályról Tiszavasvárira változott. 

2-j. Szemtmihályi anyakönyvi került 341. sz. Vallás: római kato

likus, utónévt János Ferenc. A születési anyakönyvi kivonat 

eredetije Kabay Jánosné tulajdonában volt /31/ 

3-j. Kabay János felmenő rokonsága /Czakó Tibor gyüjtése nyomán/: 

Ka1)~ Sándor Szatmári Ve-
l82l•19o4 ronika 

/debreceni /debreceni 
1ak6s/ lakós/ 

'--~--.~~J 

Kabay József 
1851-1941 

/jegyző Büdszent
mihályon/ 

Sztarek Lajos 
/pozsonyi föld

birtokos/ 

Sztarek Rudolf 
1802-1895 

/orvos Szentmi
hé.l;yon/ 

l 
Sztarek Eleonóra 

Deák István 
/debreceni ci

vis/ 

Deák .Péter 
megha l t: 1885 

/községi jegyz ő 
Szentmillál;yon/ 

Deák Piroska 
1861-1950 

Kabay János 

4-j. 1887. julius 7-én született. 19o9. szeptember lo-én iratko

zott be a Kolozsvári Ferenc Józse:f Tvdomáxzyegyete:mre, a ma-
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tematikai és természettudományi karra, mint gyógyszerész

hallgató /32/. 1912-ben gyógyszertári jogot kapott és 

1913-ban nyitotta meg gyógyszertárát Hajdunánáson. 1915-

től 1918. végéig teljesitett katonai szelgálatot /5-j/. 

Ez idő alatt gondnok vezette a gyógyszertárat. 1919. ja

nuár 15-én vette át ismét a vezetést. Gyógyszertára későb

bi /1928. év/ eladásával járult hozzá a Részvénytársaság 

magalapitásához szükséges tőke megteremtéséhez. 1935-39-ig 

a gyár üzemvezető igazgatója, majd részvényeinek eladása 

után Fagyverneken bérelt gyógyszertárat. Itt dolgozta ki 

1943• augusztus 23-án bejelentett 135496 sz. szabadalmátt 

"Eljárás malária ellenes szer előállitásá.ra", amely 1944. 

február 15-én került. közzétételre /33/ /"Cortacmal" néven 

kivánta forgalomba hozni/. 1955• szeptemberében halt meg 

Tiszavasvár iban. 

5-j. Dr.Gaál Menyhért ·törzsorvos, kórházparancsnok által 1918. 

december ll-én, rüskolcon kiállitott igazolvány, amely sza

rint Kabay Péter "tart. gyógyszerészügyi tiszt" 1915. már

cius 17-től 1.918. december ll-ig teljesitett katonai azol

gálatot a miskolci "2.sz. Barakkórlláz"-ban. 

6-j. Spergely Béla gyógyszerész szóbeli közlése, aki ebben az 

időben mint inspekciós tiszt szolgált a Kórházban. - Sper

gely Béla a 3o-as évek elejétől kezdve szoros kapcsolatban 

állt Kabay Jánossal, aki a szalUllai kérdéseken túlmenően is 

beszámolt neki terveiről, nehézségeiről és az őt ért táma

dásokról. Ez utóbbiak kivédésében - F.abay felkérésére -
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ellenszakértőként is aikraszállt a gyártás értékeinek, 

rentabilitásának hivatalos elismertetéséért /l. még ké

sőbb/. Y~bay halála után- 1939-től- a gyár teljhatal

mú miniszteri biztosa. 

7-j. Hivatalos levél tájékoztatja .Kabay Péter gyógyszerészt, 

mint megrendelőt, hogy szürke és fekete mákot nem tudtak 

beszerezni, azonban lo kg francia kékmák vetőmagvat /mely 

mennyiség lo katasztrális hold bevetéséhez elegendő"/ 

póstáztak. Kózlik egyben, hogy a bemetszéshez szlir~éges 

késeket is náluk kell igényelni. Ebből kiderül, hogy ó

piumtermeléssel is kivántak kisérletezni. /35/ 

8-j. Fejér Emil gyógyszerész szóbeli közlése /1973• m~~cius 9/ 

Fejér Emi.l /sz liletett: 1898-ban, Osikszeredán/ együ'ct tet

te le a gyakarnoki vizsgát Kabay Jánossal, majd évfolyam

társalcli:ént együtt jártak az egyete!UX'e, ahol jó ba:r.•é:tság 

alakult ki közöttlik. 

9-j. A Gyógynövényldsérleti Állomás elődjét 191.5-ben hozták 

létre a Földrati.velésügyi Minisztérium kezdeményezésére. A 

Szedercserje-állomás feladata: a hadsereg részére teapót

ló szedercserje levelelcet és gyógynt'vényeket gyűjteni. 

Első nagyobb átszervezése - 1917 - során 2ooo négyszögöl 

ki,sérleti területtel bővült. l 92o-ban pedig mentesitették 

az adminisztrativ feladatoktól - amelyeket az akkor léte

sitett Gyógynövényforgalmi Iroda vett át - és kizárólag 

kisérleti. intézetté vált, Gyógynövénykisérleti Állomás: 

néven. 
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lo-j. nr. Augusztin Béla: "a mode::cn magyar gyógynövényügy meg

alkotója és apostola" /39/. 18'77• október 29,-én szüle

tett Bogsánybáuyán /Krassó-szörény/. 1899-ben gyógysze

rész lesz és kora egyik kiváló gyógyszerészénél, Deér 

Endrénél dolgozik. l9ol-19o3-ig a világhirü berni pro

f'esszornál, Tschirchnél tevékenykedik• a paprikatermés 

anatómiáját és növénykémiai vonatkozásait kutatta. /Ha

sonló témákat dolgoztatott fel Kabayval is/. 19o3-tól a 

pesti egyetem botanikai tanszékén Mágócsi Dietz Sándor 

asszisztense 1913-ig. l9lo-től kezdve több mint 2 évti

zed&n keresztül ok·tatja a f'armakognóziát a Gyógyszerész

gyakernoki Iskolában. 1913-ban lép a Földmüvelésö.gyi M1-

nisztérium szolgál~tába, 1915-ben pedig helyettes veze

tője lesz a Szedercserje-·UlQmásnak, 1918-ban pedig i

gazgatója az 192o-ban Gyógynövénykisérleti &11omásnak 

átszervezett intézetnek. Pozícióját 1938-ig, nyugdíja

zásáig töltötte be. /4.9/ Nemcsak a magyar gyógynövény

ügy fejlesztése terén fejt ki óriási munkásságot, hanem 

a nemzetközi gyógynövényügynek is egyik mozgató motor

ja: tagja a nemzetközi Gyógynövénykongresszus hat tagú 

igazgatóságának. Érdemeiért 1936-ban megkapja a francia 

becsületrend lovagkeresztjét. Mind rendkivüli emberi é::c

tékeivel, m.iud kivételes szakmai tudásával - amellyel 

egy hatalmas életmüvet alkotott - kiemelkedett kortár

sai közül. 1954-ben halt meg. /4o/ 

ll-j. Kabay Jánosné /szüla dr.Kelp Ilona/ 1897• szeptember 

27-én született Kassán. Középiskolai tanulmányait Kassán 
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végezte: Kassai Felsőbb Leányiskola /4 év/ és Kassai 

Főreáliskola /4 év/, Reáliskolai érettségi: 1918. ju

lius. Egyetemi tanulmányok~ Budapesti Pázmány Péter Tu

dományegyetem Bölcsész Kar, kémia-fizika szak /1918-22-ig/ 

Doktori szigorlat: 1923. november. 1921-től 19211--ig se

gédvegyész az Állami Állatélettani és Takarmányozási Ki

sérleti Állomáson. Áthelyezve: 1924. szeptember l-én a 

M .• Kir. Gyógynövénykisérleti. iÜlomásra. 1926-ban vissza

vonult - hivatalosan - a munkától. 1927-től kezdve azonban 

- nem hivatalosan - jelentős érdemi munkát is végez férje 

oldalán, Blidszentmihályon. Az analitikai metodikák kidol

gozása elsősorban az ő érdeme. Férje halála után átmene

tileg az analitikai laboratóriumot vezeti Bv.dapesten. 

" ••• amil:or a laboratórium egyesítve lett a gyárxal /1939/, 

teljesen visszavonultamt s csak gyermekatm nevelésével 

foglalkoztam. 

A háború u·tán a munkásbizottság felkérésére efSY ideig 

részt vettem a vállalat ügyvezetésében, mint elnökigaz

gató. De mikor az államcsitás már csak hónapok kérdése 

vol t /l 947./ láttam, hogy t öbb szerepem nem lehet, s le

mond tam és elhagytam az országot" /31/. Gyermekeivel e

gyütt kivándorolt Ausztráliába. 197o-ben Magyarországra 

látogatott és meleg fogadtatásban J;'észesüU az Alkaloida 

Gyógyszervegyészeti Gyál: vezetősége és dolgozói részéről. 

197o-ben halt meg Ausztráliában. Kitünő érzékü, képzett 

vegyész volt, ald férje i.ránti szeretetéből és tisztele

téből adódóan soha nem akart semmilyen dicsőségben része

sülni. A 3o-as évek közepén a Kabay-család egyes tagjai 
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/1. a későbbiekben/ azzal vádolták, hog;y férjét a csa

lád ellen uszitja, a részvér..ytársaság feletti még na-. 

gyobb ellenőrzés céljából. 

12-;j. Winckle:r: idézett közleményének /57/ a következő cimet 

adta~ "Briefliche Notiz liber die Dar:stellung des Morp

hins aus reif'en trockenen 11ohnköpfen"• Wuest és F'rey 

feldolgozását /55/ átvéve idézzük: "A. mákfejet és szá

rat Németországban csaknem mindenlitt tüzelőnek használ

ják, s ig'Y évente nag;ymenn;yiségü morphiu:mot égetünk el, 

mialatt ópiumot hozun!': be Keletről, hogy morphiumot ál~ 
' 

litsunk elől - Mi sem lenne tehát fontosabb és érdeme-

sebb, mint Németország valamemzyi orvosa és gy6gyszeré-

sze részél'e a következ,ő pályadijas kérdéseket feltenni: 

l./ I!Iilyc;n vegyületben van az érett, száraz mákfejben a 

mo:r.ph:i.um? 

2./ Llelyik a legegysze:dibb és legolcsóbb eljéxás morphium-

nak múl:'".fejből való előállitásához? 

3o/ I'!émetország különböző vidéke:i..n termelt mákf'ej<)k mor~ 

hium és narcotin tartalma egyformán aránylik-e egy-

máshoz? 

4./ lllelJ' mákfej készitmények a legmegfelelőbbek a keleti 

ppium pótlására és ál-talában mennyiben helyettesít-

hetik az előbbiek az utóbbit? 

13-j. Dr. Deér Endre aszódi kisérleti telepé.n 16 !"'<>-OS morfin

tartalmú ópiumot termelt, a német kisérletek 18-2o %-os 

eredményt hoztak. 
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Ezzel szemben a gy arr"" tokon lo-12 %-os mo:z::fin-hoza:m 

volt a legjobb eredmécy /Jfis-Lzsia/, de az indiai 

6pium morfintartalma a 6 %-ot is csak ritkán érte 

el /67/. 
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2. f'e;jezet 

Az All~loida Vegyészeti Gyár Részvénytársaság 

megalapitása 1927-ben 

Kabay János nem rendelkezett tőltével. Üzem létrehozásához 

mindenekelőtt anyagi alapot kellett teremtenie, helyesebben 

már nemcsak neki, hanem a Kabay~családnak /l-j/, amely magáé

vá tette egy vállalat mega.lapitásának gondolatát, János sza-

badalmának hasznositásé.J:a. 

A Kabay-cse.lád e :r:• ős szövetséget alkot ot t; érdeklődtek eg;)l1llás 

sör sa iránt, segitették eg-ymást a testvérek és azok is, akik 

házasság révén jutottak öe a cs9.ládba. Az összetartozás egyik 

biztesitéka édesanyjuk volt, aki nagy figyelemmel és szere

tettel kisérte gyermekei életének alakulását. Büszke volt si-

kereikre, bátoritotta őket a csüggedés idején, inspirálta " o-

ket nagyobb teljesi tményekxe. nemcsak szere·bték gyermekei, de 

rendkivüli tekintély is övezte személ;yiség;éh Véleménye dön

tően befolyásolta a vállalat létrehozásának elhatározását, a 

családi tőke mozgósitását. Igy amikor a gyáralakitásra kerül t 

sor, "mindenki részvénybe tette minden mozgatható kis pénzét" 

/31/. 

Kabay János 1926. április végén /va.g:; május első napjaiban/ 

irt levelében szólit;ja fel Kabay Pétert, hogy dolgozza ki egy 

részvénytársaság a.lapitási tervezetét, miközben felhivja báty

ja figyelmét, hogy "csak egyedül magunkra számithatunk, más 

csak tisztán anyagi érdekből segitene nekünk. •" Péter vála-
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szában not 2-j/ 6&'Yetértéséről b:i.ztositja és először veti 

fel eg.'}' nagyebb állami kölcsön megsze:r:·zésének gondolatát 1 

mint egyetlen lehetőségét a majdani vállalat biztos alapokra 

épitésének. P.caktikusa:n ettől a levélváltástól tekinthetjük 

a vállalat megalapitásának kol'lk:!:'ét előkészitését. 

Még a zzyári hónapokban megvásároltak egy gyártel,epinek szfu"lt 

telket, haszonN,:cletbe vettek 7o katasztrális hold földet, 

/3-j/ és j.ntézkedtek az épi.tkezésel~ be indi tásár6l. A hiva

talos alapi.tást 'te:r:•vezet /71/ szeptembe:r lo-re késztilt el, 

amely a részvényaláirások megl~ezdésének hivatalos időpontja; 

az alái:ré.sok záró baté.ridejét 1926. október lo. napjá:ra ál

lapitották meg. 

A részvén;y;jegyzést eyilvánoso.n ne11. hiJ:·dették meg; a toborM,s,.;. 

nál pedig két alapvető szcompont figyelembevételével jár·tak el: 

l./ A majdani részvényesek megbizhatók, lehetőleg a közvet

len családi vagy baráti körhöz tartozók legyenek, akik 

feltétlen bizalommal vannak a vállalkozás irányában, 

2./ ne a me:cészen vállalkozó nagytőkések közül kerüljenek 

ki, hanem kis vagyonnal rendelkezzenek. 

Elgondolásuk sze:dnt ugyanis csak a kis tökéjü embereknél van 

meg a biztesiték arra, hogy be:tektetett pénztik gyümölcsözte

tésót a vállalat fejlődésétől vá:rják és nem a részvényekkel 

történő spekulációtól /72/. 
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liiW,g a ~'&a t~a aJ"\?&lo1aatt as 6,p111111b6.J. áUl-
. -- ... -. ·- .. . 

tották 816 &a ezen as !ltoD. ldatositotta .a világ sllli!ka&glet&ullnt 1sme're;. ·· 
t~ as 6pi111110t a mák ·li3Geate• éaodnel: a .es1rmt hUlláat köftt.S id6ben vaJ.& 

bevéSása ut~án I'.I,VV1k.Aa IIgTes pPlum tftlllll' vid&tek sserint klllönb6s.S m&la 

b-tosett i'elülatel:en ldlbl.6 nedV a nyári nap melegm beszárad,tlllit asutáa> 
' 

ve.zett 6.P1um pogáoaákba.Bseket as 6pium pogács&at DJJf!3 ssárit6 llésa1!:1!au. 

ldssárltják,ládákba rakj& &a i'orgal<Ómba hozz&.FeT kat.hold~ 

átlag 4 - 6 .lrg 6pium eyerhet6 • 
• 

Yinthogy a világ· 6p1um szilkséglete több m11116 ltU.cefllllj,.\ 

mot tesz ld, as 6pium temel&ame'l: lehet6ségével mlnden állla i'oglA'Ikolllltl\ . 

de ezek a ldeérlatel: »Jrópa és .Amerika ösesea álllaalbau. végleg maghiUBUl.: 

tak, csu;pán Indiábau.,l[lnában és igylptomban vesettek ereclznéJvre. 

Ennek a t~ .azonban nem as az oka,mintha cSo;pán • ..,.,, 

~ !1. !1":!_.""'1<"""' 1-tne 1ll8gi'.deló máJrft te~lnl•!!l"rt ~~1!18ll::már Jlt~é"L_'"_j\ 
Endre vizsgálatod alapján tUdjuk, hogy a magyar 6pium minóség teldntet~en 

a legels5k közt foglel helyet,hllnEm oka a munkabérek nagysága. Vagyis csak 

ott volt metf'elel6 és gazdaságos §piumtexmés elérhet6,ehol a Dll!tfSZ&mi mun

kaeró olcsón áll rendelkezésre. 

Felvetődött tehát az az eszme,hogy az 6pi1llll elkeloidá-

1 t eme körülmányes és a munkásvissonyok miatt szinte lehetetlen 6piumter

melás megker,Uésével magából a nyers növényból lehessen :Jegkapni.Idólc i'o

lyemán a veg:részek hosszu sora. f'oglalkozott ez esZ!ne megvalósi tásával és 

annak egósz kiUön irodalma i'ejlódött ki. • 
• 

Eddig azonban csak addig tudtak el jutni hogy az a i'olya

d6k,amit a. mákból lehet nyerni tartalmazza a kérdéses <tJLaloid.áka.t,de azok

nak előállitása alatt vagy megváltozik, vagy az oldatban olyan anyagok vannak 

Si::lelyek a levúlasz~;úst lehetetle?L11.é teszik. 

A birtokunkban levóJ',9//,í;;z.magyar szabad.alom alSP,ján 

minden országot :·1ee;elózve po zi ti v eredr:lények bázisán mondha.tjuk,hogy e aza

badalom ut j án az emlitett kérdést f'ényes eredmÓlllcy'<'l meg lehet oldani. 

Kaba;r Júnos feltalál.ónal!: sikeriUt hosszu kisérletek b után a .::t~~61 teljesen uj e~jfu-únsal nyert kivona.tb.ól .j3peciiil1s uton J 
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a morphint, codein. t, nazkotint, nax·cE:int stb. társalkaloidákat leválasztani 
ö 

az ország: küJ.öubözó rész(-ú.:2. ter.nfllt ltilJ .. ön.ösé n~-::..""élesé~kkel :folytatott 

kisérletek aJ.apján f'eltaJ.úJ.ó kimu.tatta,hogy az áltaJ.a feltaJ.át eljáx""saJ. l 
nemcsak hogy lehetséges az ópiu:m tennelésének emlitett köl ~séges m6dj át ki- l 

' kerJ.lni,ha."l.em ezen at uj uton eléállitott BJ::Jyago1: hozmnának nagysága hol-

d.anként többszörösen felülmuJ.ja az ópiu.1 t;ermelés utj§n elóá:ll6 hozErnot. 

E<mek a szinte beláthatatlan j elentóségü sza.l:>aüal.OlllllSk 

a gazdaségi kihaszn<llásá:r·a aJ.ulirottak: részványtár;....,égot alapi ttmk,hogy 

a m.ost :folyar:ntba levő német,fl:·aucia,angol és amerikai szabadaJmaJckal egy- f 
~ 

idejüleg jövőre ezt a találmányt rr,ár lllint vilégmérkát hasznosithassuk. l.i: 
Az 1.37o:XXKVU.t-c.150. szakaszán~ megfelelóen a.z a- ..l 

lapi tani sziindékolt tá:tsaség terire'~·etét a 'következőkben n;yujtjnk: 

1./ ll. vúllaJ.at tárgya: aJ.kaJ.aoidák gyártása; tartama: h&-

tú.rozatla:_'l idő. 

2./ 1l.z aJ.aptéke llligj'Séga: 1.500 .000.000 Korona. 

S ./A részvények száma 1.50 d.ara.b.,névértékük darabonként 

10.ooo.ooo Korana.Esetleges változtatás jogát nlapitúk fenntartják. 

4./ Az alúir-ások zú.ró-ha.tiU:ideje: 1926 oktÓber hó w-e. 
------- ..;,.j A .-.kodil;: ~::mtban ;._;.egjelül.t 8.1-:i;ltókébél b.oc .CX)'Jo.,,_.._~ 

Korona. a szeba.dalora ér~ ékét k@éezi • vagyis ez az összeg készPénzben bef'i- f 

zetve nm'l lesz,hanem más ten::-J.észetli betétnek tekh1tendő.Hogy ez a.z wruh:fil~ 1 

5oO.ooo.ooo Koraha értékü részvGn;y azután ultü.irott nlapitók: között 1~kónt 

oszlik meg, az az ő belső dolgmk. 

6./ Az alapi ták az első iGazgatóság há:r·o:ü 0vr·e való ':i-

nev"ezésúnel: jog~.t ezer111el f'em1.tartják. 

7./ A t únz-_r.Sn,y alú.i.rú.s következt,~en :r·észy8uyeaekre l::: ö- · 

r telezó berizetér ek a Büd.szentmihúJ.yi Ttlka:r·ékpénztú.r Részvényi;ú.rsasil&lúl J-; 
tcljesitendók. '*"' 

_ ./11l.::tpitók tt,tlCEiúsKk:t:·a hozzWr.,llogy a vúllnl.át céljai-

I a w .OOO .u vo Koronúért alkaluas t cl'l:et vásár-ol tale, tovú.bbú 70 .kat .hold. 

í'öldct lw::;zonbércltek llol,la.nJcént 3 .. q.lmzúért,&.lely haszon'b{r elsÜ fele 

D.-..:U o~:t.;:)e:r· i-i:-: í'üwtendó,tov.J."0l.:l. ho~ az ó·litkezés irúnt is intézked--:

tek.Az e:1.e ·jo:-::.\-:;_rlctei~:kel ós __ lÚS -Gúl1,ykedéGei~~el _i'el.erill0 lda.d.:so'!;: ll.Z 

4.ábra: Az ~'Alapitási tervezet" három Ifabay fivér aláirásával 

/a eim Eabay Péter kézirásal 
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Már szeptemberben megkezdődtek a tájékozódó tárgyalások a 

Földmüvelésügyi Minisztériummal - elsősorban Augusztin Béla 

jóvoltából - annak kideritésére, hogy hajlandók-e támogatui 

valamilyen formában anyagilag is a vállalkozást. A minisz

térium - a döntés meghozatala előtt - szakértői véleményeket 

kért 

l./ Grenczer Bélától, kisérletüg~i osztályának fővegyé

szétől /73/, 

2./ dr. Vámossy Zoltán professzort61 9 a Pázmény Péter 

Tudományegyetemen a gyógyszertan tanárát61 9 

3·1 dr. Augusztin Bélától, a m.kir. Gyógynövénykisérleti 

Állomás igazgatójátol. 

Az 1927-28. évi "Zárszámadás"-ban /72/ olvashatjuk, hogy mind

három szakvélemény poziti.van nyilatkozott Kabay eljárásának 

nagyüzemi hasznositásáról. 

A szakvélemények még be sem érkeztek a minisztériumba, amikor a 

Kabay-család már szóbeli igéretet kapott anyagi támogatásra 

/72/. Eszerint a tárca a Növényvédelmi és Forgalmi Irodája út

ján nemcsak kölcsönt biztositana a forgótőkéhez, hanem az ala

pitásba mint részvényes is bekapcsolódna. Kabayék bizva a kez

deti tárgyalások sikeres realizálásában - amelynek jelentősé

ge a későbbiek folyamán jól figyelemmel kisérhető - elhamarko

dottan beszüntették a további részvényjegyzést magánszemélyek 

részére, hogy a fennmaradó aláiratlan részvényeket az állam ré

szére rezerválják. Időközben teltek a hetek és a hónapok, de a 
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minisztérium hivatalosan nem közölte állásfoglalását. Mig vé

gül rövid levélben tájékoztatta az alapitókat, hogy magánvál

lalkozásban csak úgy vehet részt, ha magának biztosithatja a 

részvények többségét, Ezt a verziót azonban nem fogadták el 

Kabayék, mert " ••• e feltétel részünkról függetlenségünk ve

szélyeztetése nélki.il teljesitható nem volt ••• " /72/• 

A minisztériumnak fé~etett részvények lejegyeztetéséről hir

telenében kellett gondoskodni; végülis 4 hónap késéssel ala

kult meg a részvénytársaság a meddő tárgyalások miatt. 

Az alakuló közgyüit.ést 1927. január 24-re hivták össze Bi.l.d

szentmib.ályra, a Gazdakör helyiségeibe /74/. A közgyülés meg

választott e~nöke /4-j/ dr. Szabó Sándor /budapesti. ügyvéd, 

országgyiilési. képviselő, nyugalmazott főispán/ ismertette a 

vállalkozás alapját képező szabadalmat, továbbá, hogy mikép

pen veszi tulajdonába a Rt. a nem készpénz betétet képező ta~ 

lálmányt /75; 5-j/. Az alapitási tervezetben szereplő alaptőke 

/l51.2oo P/ biztosítottságának igazolása után felolvasták az 

alapszabálytervezetet. Ezt a közgylilés elfogadta, kimondva 

egyben az Alkaloida Vegyészeti Gyár Részvénytársaság , Büd

szentmihály megalakulását. A vállalatot 1927. március 27-én 

jegyezték be Nyíregyházán a Kereskedelmi társas cégek jegyzé

kébe /76/. 

Az Alapszabály /77; 6-j/ I. fejezetének 5· §-a szerint a vál

lalat tárgya: "Kabay János •• "Eljárás ópiumalkaloidák előál

litására" nevü 89464. számu magyar szabadalommal ellátott 
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találmánya értékesitése és hasznositásat általában alkaloi

dák és velük kapcsolatos mellék vegyi termékek, valamint 

egyéb gyógyá:r:ú termékek előállitása és forgalomba hozatala". 

Az igazgatóság és a felügyelőbizottság megválasztása után 

/7-j/ Kabay Jánost - szerződés ellenében - müszaki igazga

tóként alkalmazták. A részvénytársaság alaptőkéje 151.2oo P, 

amely 189 db - egyenként 8oo P névértékü - részvényre tago

zódik. Az aláirók az általuk jegyzett részvények névértéké

nek 3o %-át fizették be. A 7o % hátralékot 1927. február l

től számitva, kilenc egyenlő részletben havonta kellett ki

fizetniük. Az "Alapszabály" a következőképpen rendelkezett 

az osztalék és a tartaléka.lap vonatkozásában: a tiszta nye

reség legalább 5 ~$-át tartalékalap gyarapítására kell fordi

tani és a fennmaradó összeg lo fa-át forditják az igazgatóság 

javadalmazására, 9o ra-a pedig a részvényesek között - rész

vényei.k arányában - kerül felosztásra. 
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AZ "ALKALOIDA VEGYÉSZETI GYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG" BliDSZENTMIHÁLY, 
ALAPSZABÁLYAI .. 

r. fejezet. 

A -társaság célja, székhelye, f't?nnállás.ának tartalma és hir-det-
ményei. 

L§. A társaság 
f.Ud.S-z en tmihály. 

2 .. §. A társaság 
3.§. A társaság 
4.§. A társaság 

hivatalos lapban és egy 
dők ki'izzé. 

5.§. A vállalat. 
szentmihálY/ - "Eljárás 
mu magyar sZabadal·ommal 
általában alkaloidák és 
egyéb gyógyáro termékek 

cége: Alkaloida Vegyészeti Gyá~ RészVénytársaság, 

székhelye: "Eüdszentmihály, Szabolcs megye4 
tar·tama bizonytalan időr·e szóL 
hirdetményei a Budapesten megjelenő mindenkori 
Nyíregyházán megjelen{) napilapban e·gyszQr teen-

tárgya: J\abay :·ános /gy<)gys<e'rész lakik Büd
ópilA.m alkaloidák előálli.tására" nevü 894 64. szá-: 
ellátott taláimánya értékesitése és hasznositása, 
velök kapcsol?tos mellék vegyi temékek valamint 
elő~llitása és forgalomba hozat~la.-

IL fejezet .. 

Alaptöket részvények, részv-ényesek. 

6.§ .. A Részvénytársaság alaptökéje 151.200.- pengő, amely 189 db. 
- egyenként 800.- peng-ö névérté):_,;re szóló résZvényre tagozódik ·• amely 
részvények átruházásához az igazgatóság hozzájárulása szükséges. 

1 

? • §._A részvén:rek magyar nyelven lesznek kiáll i tV a és f'olyós.zám-· 
mal~ kelette1· valamint cégjegyzésszerü aláii-áSsal 'látandók el. A részvé
nyekhez bemt<.tR.ti-ra szóló szelvén:reir és szelvény' utalványok csatolandók. 

8.§. A részvényekre a befizetések·a következő határidökben tel-

j es it end ök: • ~ A részvényjegyzéssal egyidejüleg a részvényaláirék az általuk 
jegyzett részvények névértékének 30%-át befizették. A hátralékos 70 % 
pedig 1927 .. r'"bruár hó 1. --ti-i i szam~tva havi 9 /kilenc/ ·egyenlő réSzlet-
ben fizetendő mindet.. hónap tizedikéig a Büdszentmihályi. Takarékpén-ztá·r· r· 
Rt.-nál vc·~etett részvén:,.~társasági folyószámla javára. Minden elmulasz
tott részlet :.;.tán a részvényaláiró késedcl!].i kamatot tartozik fizetr:.1 1 

ami a birói t"'.rvényes kt.mattal egYenl(" l 
1\ késo:-de:mes fizetDt az igazg·· tóság fizetésre f'elszó1itja, aján

lott péstai levél fels.dása utján s ha ez eredménytelen marad, 1;.gy JOga 
v;"n az Igazgat-éságnak az illető r-észvé:p.yt bárkinek eladás utján értéke
siteni, - s a részvény"lláiró elveszti r-észvényr·e befizetett öSszegét.Az 
értékf'sl tésbfí L ~ofolyó netáni tC.b'tlet pedig a részvénytársaság tartalék 
tfkéje ~avára elvész. -

Az ig1zgatciságot megilletö ez a jog azonb.an,nem zárja ki, hogy 
rt késedelme-s .~izetót törvényes uton kényszerítse hátraléka kiegyenlíté-
sP r·e, 

3.§. i~em i.{észpénzbeli tietétül szolgál Kabay János gyógyszerész 
- R felt·1J:i~.ó:r:nk a 89464. szár.:n..;. mat;yar szabada.lma, aminek elsé.'sorban ki-
hasznól~3a céljéból létesült a vállalat. 

KabJ.y Jáno~ ez t a taláJ.mányát teljes tulajdonjoggal a vállalat 
t..·~::-..j:1o:-J.át";.g, rer.deikezésre hocsá.jt.ja- az összes 189 drb .. részvény 1/3 
rész~rek ~zaz, f3 ~rb. 800 pe~g6s réez\énynek 50 .. 400 azaz ötvenezernégy
s;:á: rc~g~ érté~nek t~lajdonébR bocsátása ellenében.-

~~teles eze~feltil véll5lat tabay János feltalálót évi 9.600.
p~C::-._;;..;, 87.'3.<: Y.iler•ce. Prhatszáz per..g0 fizetéssel mint müszaki igazgatót 
<t·._--:-:r- · - 1 ré~~zleteket l:egállv.:tii:.ó s :lZ igazgatósággal köte-ndi-S :&ü-
2 r ~;cr;.~~én s:eri~t - a~it ~ eli'og~d~i és a sikeres gyártás biztosit~
~é\~. B v6:lq"s~ fen~6llás~ idojé~ bettiteni k6teles .. 

f":g;·é'1 a \'állrdat igazgatá ,ával jár0 teendők elvégzésérKl az igaz
g~~r~~~.gondoc%o~ik, Ez ~ szerzbd~s akózgyülésnek bemutatandó jóvéhagyés 
c\ .._"-~:::0'·. 

gyár::::· 
m~lyek 

ihi)Zg:at 

1~ tCJ.lá:n8 
titok €f_; 

Cz-u.l egy:!. 
sát;i :~,r: 

., leirása !1li!"lt ~vá la 
.'j,a:or:-: n:.;_üccsal ,zar at 

r' fE...._t..alál{ ,~s;etl g 
l C rzendé' 

2. t t l<. l 
pán cé 

Og-J.tód 

jdonét képező fontos, 
szekrényben ~rze~d~,a
ánál, kettö pedig két 

,J 
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t. '::r!lálr.:á::1y titkát a _fe:'..ta:.áló ar.~·agi ós t-u:cu:·t~jot:;i fel'?
l;:.:ssé~; mellctt r:;;inC..enki\··el s:ember: wegCr·izni J;:Cteles s azt éle:::Z.ivE--; 
de ~ég a részv~nyesekkel se~ k~zblt_eti.-

lC.§. A részvén:yek névre szc'lnak s azok ti..lla,jdo:r~~"!!rt Stru
há:é.sáh~z az igazgBtóSáb ri:.ifejezett s a részvényre vezetett t0Zzájáru·
láss. szutséges 

LlL !'ejezet. 

A Köt:gyülés,. 

lL§. Rendes :tcózbyi.ilés évenkint egy::-Zer tartandó Ei.ld.szer..t
mihál~·oL, amelyet a Kereskedelmi ttrvény 178 és :25 §--an emlitett e
setek izivételével az igazgatóság-hiv össze legkésöbb mL.~c..o.s végéig,. 

RenC.kivUli közgyii.l_ést D.Z igazgatóság bármikorr-a hivhat ösz
sze hA szükségit látja~d5 dsszehivni k~teles a Keresk. t6rvény l?R §. 
esetéber:_, valamir:t akkor is, ha az alaptöke ~/10 részét kérviselé' egy 
vagy több részvér~yes az o~ és cél megjelölése mellett annak összel:ivá
sát k0veteli,. 

A ki:izgyülésen csak tárgysorozatban felvett kérdés felett 
lehet érvényes határozatot h.Jzr:i. /L. 16 §./ 

12.§. A közgyülé-se~ való részvételre, a vállalat pér~ztárá
nál aYngy az 0sszehivásbm: megjelClt más helyen - három narr::~l eléíbb 
letett szel.vénnye: ellátot: részvényréil kiállitott igazolván;r jogosít, 
- minG.er:. részvényre egy sz.a1;azattal. . 

13.§ .. A közgyülés a 4 .. §.-ban megjelölt lapokban n,_;olc,nar
pal az ülés r:apját megelőz ter.. egyszer· közzét eendC hirdetmény é.s az 
ismert cimü részVényeseknek feladott póstai ajánlott levél u-:ján hi
va.ndó egybe, a ;:neghivóba 01 közgyülés ideje, t. e ly e és tárgysoYozat :e
nyege-s alapszabály módós~ tás esetén az inditvB.ny rCvid sZÖ\~eJ.;e, lényeg
telennél legalábt is a mf.dosita~.i'kivánt szakasz~k számai a részvény
lBtétel médja és helye felveendök. Az évi rendes közgyülésre szólé 
meghivóbar: a mérleg és ny€reség veszteség számla, valamint a !''eJ..ügye-. 
:C:bizottság jelentése közz-éteendö. 

l4.''§ • .f: .• személ~esen meg nem jelenő részvényesek részvényes 
meghntalmazott által képviseltet.l,i.:etitt., a meghatalmazott magát az i
gazgaté ság ál tal mc·gá:llapi tot t mint.a szer·int kiál li tot t meghatalma
zással igazolni tartozik. Kiskoruak, vagy gondnokság alatt áll0k tör
Yényes képvisel5jük által község~k, test:iletek, vagy nyilvános inté·~ 
zetek elf'ljáróik által kereskedő cégek, részvénytársaságok vag~\"· szö
'\"etkezetek cégjegyzésileg felhatalmazott képvisel~ik által képvisel
tethetik rua.gukat .. 

·15. §. A közgyűlés határozatképes, ha a r-észvények öl%- a 
képviselve Van és legalább 7 rés~vényes tag jelen van. Határozatkép
te~enség esetén elnapoland6 és B napon belül továbt-i 14 napr·a a 14 .. §. 
rendelkezései szerint uj ból egybehívandó ,. A másodi z ben egybehivott 
közgyül és kizárólag a hat ározatké:ptelen kCzgyülés tárgysorozatát il
letf'en határozatképes, tekintet IJ.élkül arra, hogy a megjelent rész
véhJre::;ek az .'3lapt·őke hány %-át képviselik. 

· 16. §. Minden részvényes, ki a közgyülésen a tár-saság ügye-
ire yonatkozólag ir.ditványt tenni. óhajt, azt legkésC:bb 14 narra::.. a 
kCzgyülés' elí:ítt tartozik irásban bejelenteni ai fgazgatósáf:n~~ hogy 
az .h köz_gyülést. egybehivó hirdetményben tárgysor-oz.a.tba: felveh~sse oly 
tárgy fel€tt,'· m'ely felvéve nem lett, határozr:.i nem lehe·t; kivételt 
csa.k -~jabb kCzgyülés összehívására tett indítvány képez .. 

17.§. Közgyülésen az igazgatósági elnök, ennek akadályozta
tása esetén. az alelnök, ha pedig'"ez is akadályozva volna, ugy a köz
gyülés .által válaSztott részvényes elnököl. 

18.-§. Minden közgyülésröl jegyzőkönyv vezetendő 1 amelyben 
a j e leelevő részvé·nyesek neve i é~, ál ta luk képvisel t részvények számai 
felve.end,ök. A jegyzőkönyv a-z eln9k, jegyző és az e·lnök által felkért 
2 jelenlevő. részvényes álta:i.- al~-· randó és az igazgat_éság által híte
l~s . ~ásol·a. tb. an a K. ir-.•.. T<i!.'v·e.: nyszé hez az~mnal bet.~rj e~z ~endö ./Kt_-lBO. §l 

· ·-, .19 ... § .• A kozgyules hat rozata~ egyszerp. szotobbséggel ho -
zatnak, szavazat egyenlőség eset n az inditv~ny. elutasitottnak tekin
tendő. Több indítvány vagy válas tás esetén általános szótöbbség dönt. 

20.§. A. rendes- kO zgy" és elé, terjesz.te'ndö tárgyak a követ-
----- kezök: - , ·1 
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a./ Az igazgatéság üzle-ti jelentése a lefolyt 'ijzlet.i éVröl-. 
b./ Az igazgatóság számadása és a tiszt:,a nyeres~g hQvafor-

dj.:.~ V<>ntlt.koz6 indi tván.y. _ 
c.; A felügyelőbizottSág -:jelentése a mérleg_ ·megví~sgáláSá-

nak el·adményér"51, valamint az igazgatóság által a nyereség hovafordí-
tásct tárgyában tett indítvány felöl. . · 

d./ A c./ pontig emlitett jelentések, inditványok és· a mér
leg megállnpitása, \'alattint az igaegatóságnak és a felügyelöbizottsiig
nak adand0 felmentvény feletti határozathozatal. 

Ezenkívü~ a közgyűlés hat.ár-ozatának kizárólag fenn vannak 
tartva: 

e .. / Az igazgatóság és felügyelőbizottság tagjainak megvá
lasztása és elmozdítása. 

f./ A társasági töke fQ),.emelése vagy leszállitása. . . . 
g./ A tartalékalap gyarapitása és ese-tleges igénybevétele. 
h .. / Alapszahály módositása. . 
i./ Más tá:r'saságga: egyesülést valamint oly ~artelszerü -szer

zCdések kötése, :;:Jelyek ~ társaság öss%tS iigyleteinek,. vagy legalább 
néhány üzlet-ágának kCzös számlára való vezetését célozzák. 

k. l A t ársasát:: feloszlása és felszám~lók megváias.ztása ·és 

elc&zdi tá. sa, 
l. l Oly indi t\ ányok, nie ly ek egyes részvényes által htitáro-

:;:.at.h.:3Z.litnl végett kti:.:gyülés elé terjesztettek. 

IV. fejezet. 

I~azgatóság, eég:jegyzés, felügyelöbizottsá~. 

21.§, A réeozv.Bnytársa.ság ügyeit az igazgatóság vezeti ,me ly 
legalabb 3 /három/ ~egfeljebb 6 /hat/ tagból áll. 

Az elsJ) igazgntéságot 3 évre a_z alapiték nevezik ki, mely
nek lejárta Ll.tán a ki:\z{I'..v;ülés választ a 19.§. rendelkezései szerint, 
müködésük pedig a K .. T. l93 §.-ában emlitett v·issza'{O'nási jeg épségben 
tartása mellet t E évig tart, A lelépő igazgatósági tagok inttét választ

ha ték. 
W.üki:idl>sének lejárta e::..títt. le::.épö igaz~;atósági tag hel:.:éröl 

a legk&-9labbi kbzgyülés hHtároZ. 
B.a 8.Z iGJtZt_(atósági tagok száma 3 alá apRd, t;.gy rendkivüli 

kö zg.yü: és hi v and<', .egybe a pé t válasz tás meg e j t és ére, Az igy megválasz
t...ot.t igaz;:;é!táság.:;_ trtg mük0désének t.art~lma azor:os a kilépett tagéval, 
kinek helyér~ :ép. 

Ha v~:~mely igazgat6ségi tag ~~zgyülésen kivül mond le és 
:emo~dá~a által az ig~zgatfsAGi tagok száma nem esik 3 alá, az igazga
tósAv, <?Zt a cég_jeg_yzék"r>e leend0 feltür::.teté::; cél_jáb(l a tCrvényszéknek 
fej,::lP.~1ti q K.~,. :8~ §--ánr:~,k 2 .. bekezdése értelméber.. .• 

22,.S Az i~azg~t~ság saját kebelébfl eln~k6t és alelntk~t 

.r\7. i,,~azg·l_óság nz elnök vagy a::.elnök megbivásár-a. \rag:y 2 1·
~?..:;;:ltt)sá.~i t. a.; t;iván.ságára ar..r~:.· is:or ü:ésezik, ahár...,yszor a:. érdekek 
:r,Ec·r;f..i'.."~·:-:..ják" • • . -... ,_. .x 

A: igRZGat~ség batérozatképes, ha minden igazgstósági tag 
:r,·?v!-1\.li.,Ht éG l~f;;-.:;_átb a ~ng0k :.~ele szer.:élyesen jelen·var:,. 

A ~at~r~z~tolt a lea1Jtt szavazatok t~bbséGével hozat~ak. A 
c<:<t·.r:,;:'ii.t.'::ld. egy:nlr'Jége eset.ér. ,,z i~~utvá!::;- el'..i.t.8sitottnak tekinter.dC. 

23 .. :~, -Az l f:':riz t;: n t 0 s á€! t:"1r.ár: skozmánya ir ó .l· j-eg.Y·E>Ö.\Cönyv .. v.e~<:!ten-
.ji:", :~F< ~,;-, e.:.t .. ;-;k, jehyztí és :"elkért iga:g::.tósági tag által--·a:·airandó. 
1-. cr::~-n .... ·o:: i;·· ;:;_c-,:~~;8_~i t~r;ok ~·-tvs:'<:!Yint feltúntetendtH~ .. Az ig3.Zgaté-· 
s~~: : ~~;: · - :~st~ ~~gt~rl~Ese es ~~~Mdés1 pot!~k illeti meg .. 

(_,~ .. :. A~- it::J.zg:--.tfsát: 'r.:epYiS'?li r>. társaságot. har·madik szemé
:~ ck ~ . .-á:-:·,r!:s!, ~-;; ::.~-n~.?n irá:-:t i::tt>:::ke.:.:ik ;; t: .. J,-ben €Yi:)lterezfi fele·-
>"L·s· :;r>;:ett, j..~_;_\'f';',e a i\_:-':,~yi.i~ÓSr'.e<~ és it::.~gyEléíbi~:o•~..tságnak fenn-· 

~ L .. , o"", "'r:' t , 
ic,·::< ó.i'Z i~:~_,:.:,; :t· sá 1 ~r3.k J.:t: elsi'i ::' é1rben a t'i~á:rr:ány-· 

!J-: n .. c.. ..-~. _,>or: :r, •irtt.'i{!:-sit•_";sét 3 i·~CZb:y .. .<lés J:~?.bkérC.ezl>se ~~é:id.i: 
"' · L --~ ;_, ~·c;::;~;·ir-,.l·.-·ár: a kc·::fr,:-Clés::_;e}_ .s:-:<?mten a törvér.:yt:"!e:: gyCkere:ö 

c; ~,:' ~:rrr a köz~:.lil~tr;:;_ }::~.ll~~ felrr:.ír;_tvén;y kérer:.dC-. 
z:J, iJ:>ZGat::s8g ~ •.ár ::<::> g '-isztvis~lói ki:'züi e{:::;y·et 

,._ ~::t :_ · ~·-~ ,-· i va~y ~Jlic,z~ut i ::..rr: :r:ega::lás8 ;;;_ellett~ vaf;:> a-
r.;._;~:· l -:>;r,os',l~~;flf-; 1~;:;_: f: _ .. ··,:::-.:-1: é:·, CÉ:h\"ezet.ike: is i-;:i!le-

1 
l 

l 



- 68 

~ 1 ·,;,·q;J elé5-
g é::: egy 

BZ :..<tó'bbi 

~ ~tgj~gyzés ~g) t-~~é~i~, ~ogy a térsasé& }~i 
nyoiDott cé~é~ez ké: igazg~~tsé~! tag, vagy igazgatósá i t 
c~~.jegyzési jc~gal !elr~h6zott :12-t\·iselö, vagy cégv zet 
rr,. told.at alkalnazásáve.l együttes G.!é.ini.s'..<.k3t csntol ák. 
· J~Z ignz;;atéság Ligyren:::é.: '=' 1: .. -~. és a jelen <:~.l8pszabálJ-:'1Á 
~or!átai kózttt s~maga á::a;itja me~. 

2~.§. ~ relügyelóbizottsa~ 3 /hérom/ ta~btl á~l. A felügye
l~~iz0t~ságot a köz~yülén 819§,. rendelkezései szeri~t egy-egy üz~e
"'.:i <?vre választ,ja és :::l.i.js.zását évrr.l-.:.vre a ri:.öltség:námla terhére ál
larit.j'3. ;:;:eg" 

A felügyelbbizottság jogk~rét és teend~jét aK :. :95 §-e 
állaptt,ja rteg. Jgyrend.,jét rr..aga á:litja öss:::e 

V .. fe.jezet. 

Mér1eg, osztaléf.., tarto::..ékal3.:f:. 

27.:§, J\ társaság üzletéve - a vállalat ter:nts:tetének ~egfe·
lelöképe:t má,jüs 1-·Uíl a követ.kezö év április végéig te-r.jed 

28.§. Az igazgaté-ság-által a K.'t.-nek megfelelöen e::.készi
tett rr.érleg a felügyelőbizottságnák megviL:.sgálásra bEmutatandil, amely 
ffiegvizsgálásról szóló jelentés 14 nappal a közgyUlés előtt az igazga
tóságn".l:k átadni köteles. 

29.§, J. társaság nyeresége azon tiszta ji"wed.elembi'l áll,a-· 
mely az összes értékveszteség leirá~ának és az összes kiadások ::.evo
nása u tán fennmar ad .. 

. 30.§. A társaság tiszta nyeresége azon 0sszeg, mely az össz-
kiadások ~s netaláni veszteségekne~ az összes bevételezésböl való :e
vonása után fennmarad. 

A társaság a tiszta ny~r·eségnek legalább 5~;-át tc1rtalékalap 
gya:rapitására fOrditja, -· az azutár. fennmaradó összeg 10%-c~ az iga:z.ga-· 
tóság javadalmazására fordítandó, - 90%-a pedig a részvényesek között 
r észvényeik arányáb'an osz tandák fe l. 

31.§. Az osztalék iránti jog, mely az esedékességétől szá
mított 6 év alatt ·-rel nem vétetett ... a társaság javára elévúl és a 
tartalékalar,hoz csato)andó. 

vr. f'eje~et" 

Feloszlás. felszámolás .. 

32.§. A társasát; feloszlása és felszámolása tekintetében a 
törvényes ir:tézkedések mérvadók. Az alapszabályoknak a közgyülés meg

.tartására és a felügyelőbizottság jogki:irére vonatkoz6 intézkedései a 
f~lszámolás ideje alatt is érvényber.. maradnak. 

Jelen alapszabályokat az 1927. évi janJ.,;.ár hó 24.-·én tartott 
alakt<.l<' közgyülés megállaritotta az.Alkaloida Vegyész-eti Gyár Rész··· 
v~nyt ár sas ág, 3üdszentmihály 11 vállalat alapsz abályaiul. 
Kelt Büdszentmihály, 1927. jam.;.ár hé 24.-én .. 

ko Ba .. &7 bn Oolto 

jegyző 
k:.ü tur-tanácsnok 

....... Ia:ro .... 

részvényes gyógyszerész 

ko anllf 1'-&o:r •·It· 
elnC:k 

v .. főispán, orsz.gy. képviseli) 

tftb Mlltlfa •·It• 
részvényes főjegyző 

5• ábra: A részvényesek számára sokszorositott "Alapszabály" 
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Jegyzet 

1-j. Y..abay József és Deák Piroslre házasságából születtek: 

Kabay Péter /1887-1955/ felesége: Dancs Erzsébet 
gyógyszerész/rlajdunánás/ 

Dr.Eabay József /1889-1949/ 
orvos /Büdszentmihály/ 

Kabay János /1896-1936/ 
gyógyszerész /Büdszentmihály/ 

Kabay Rezső /1899-1936/ 

Ka bay Valéria /1895-1936/ 

Ka bay Piroska /1894- ? +l 

" 

ll 

ll 

férje: 

" 

Bozsik l\liargit 

Dr.Kelp Ilona 
vegyész 

Csócsics Julianna 

Dr.Bajna Bálint 
jegyző /Polgár/ 

Tóth Miklós 
jegyző /Döge/ 

Kabay János és dr. Kelp Ilona házasságából született: 

János /1926./ és Ilona /1927/, akik jelenleg Ausztrá

liában élnek. 

2-j. A levél idézetben hivatkozik Kabay János előző napokban 

Kabay Péternek cimzett levelére /amely nem áll rendelke

zésünkre/. Péter javasolja, hogy ne Rt.-ot, hanem társas 

céget jegyeztessenek be: "mindezek dacéra megcsinálom 

úgy a Rt. alapszabályzatát, mint a társas cég tervezetét". 

/7o/ 

3-j. A haszonbérleti dij holdanként 3 q búza volt, amelynek 

első felét már 1926. október l-én fizetni kellett /71/. 

+ életéről- haláláról nem sikerült tájékoztatást kapnom, illet

ve dokumentumot ~elkutatnom. 



'?o -

4-j. Nem tudJUkf hogy rokoni vagy baráti kapcsolat fUzte-e 

a családhoz. ~ény, hogy a harmincas évek elején súlyos 

konfliktus jött létre közöttük, amelynek végén Szabó 

eladta részvényeit és megvált a vállal.attól. 

5-j. Az alaptőke 1/3 részét kitevő 63 darab részvény elle

nében vette át a vállalat a találmányt F~bay János :t'el

találótól. 

6-j. Az Alapszabály hat fejezetből áll, amelyek tárgyalják; 

a társaság célját, fennállásának tartamát • székhelyét; 

a tőke, a részvények és részvényesek vonatkozásait; a 

Közgylilést; az igazgatóság és felügyelőbizottság ügy

körét; a mérleg, O$Ztalék és tartalékalap képzését; az 

esetleges feloszlást vagy !elszámolást. 

7-j. Az igazgatóság tagjai /3 éves mandátumi: elnök dr.Szabó 

Sándor, alelnök Kabay Péter, dr.Kabay József, Kabay Já

nos és Heib Pál büdszentmihályi gyógyszerész/. A felü

gyelőbizottság tagjai: Draviczky László /büdszentmihályi 

főjegyző/, dr. Bajna Bálint /polgári jegyző, Kabay Valé

ria fér je/, Tóth Miklós /szabolcsbákai, majd dögei jegy

ző, I<Bbay Piroska férje/ /75/. 
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2• :fejezet 

Az Alkaloida Vegyészeti Gyár Rt. története 1:;127-32-ig 

a./ 1027. 

Az 1926. év végére rendezték a termőföld-bérleményeket és meg

indult az üzemi épitkezés is, a~ely 1927. január végére, feb

ruár elejére készen állt a gépi berendezések befogadására. 

Az 1. táblázatból kitünik azonbaYJ, hogy a telek, valam:i.nt a 

gyári és lakóépületek vásíí.:rlása /:forgalmi értékük összesen; 

39.ooo P/ a :rendelkezési.ikre álló teljes készpénztartalélwt ki

meritette, s a 8o.ooo P-t meghaladó, sziikséges gépi berendezé

sek megvételére nem lehetett :fedezetük. 

1. táblázat: 

Az Alkaloida Vee,.yészeti. Gyár Rt. ingatlanainak és berendezé

seinek forgalmi értéke az 1927-28. évben 

Megnevezés Forg. érték péngőben 

Telek ,3.ooo.-

Gyári- és lakóépületek ,36.ooo.-

Gépek 8o.8o6,64 

Irodai felszerelések l. 7oo.-

Laboratóriumi felszerelés 5.loo.-

l26.6o6,64 

Ekkor derült ki, hogy milyen sulyos veszteség érte a vállal

kozást az alapitás időpontjának kényszerü kitolódása miatt. 
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Az első befizetéseket :felemésztették a kezdeti beruházások, 

igy nem maxadt pénzlik a gépek megrendelésére t am. i ömnagé.ban 

még - hitellel - áthidalható lett volna. A hitel biztositá-

sához azonban jelentős időre volt ''l ' ' sz u ts eg es éppen e téren 

állt nagyon 1~osszu1 a gyár. Az üzemi eljárás idény jellege 

ugyanis /más szóval eg,'Y rentabilis termelési év lefolyta·tása/ 

megköveteHe volna, hogy norrdlis időjé.rás esetem legkésőbb 

május 15-re minden gép beszerelve várja az üzernkezdetet, IDert 

a mál.;;.ot mijus végén - jm'lius ele;jén kell aratni. :Március else-

jére gyül t össze anrzyi pénz, hOe"7Y a gépmegrendeléseket felad-

hatták /72/. 

A részlegesen leszállitott technikai be:cendezések beszexelési 

munkálata.i csak május 16-án indultak meg, s megtieszitett mun

kam.enettel is egy hóne.p telt el befejezéséig. Azonban még ju

nius 27-én sem indulhatott az üzeiD, mert a préseléshez szüY~é

ges tartályok csak a hó végén /3o-án/ érkeztek meg. Igy esett 

a tervezett ~óbaüzem megkezdésének időpontja julius elsejére 

és ekkor a gépek beállitása és a teljesen ;járatlan munkások be

tanitása még egy teljes hetet vett igénybe. Bár az első üzemi 

gyártás technológiallag sikerrel zárult, olyan ujabb nehézség 

IDerült i'el, amely elsősorban gazdaságilag érintette a gyárat. 

Az előrehaladt idő következtében ugyanis a mákn0vény száradása 

olyan fokot ért els hogy feldolgozásra alkalmatlanná vált. Tu

lajdonképpen tehát akkor kellett leállni az üzemmel, amikor 

az már a vállalkozás anyagi bázisát is erősitette volna /78/. 
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iL Földmtl:velési.iwi !Ji:i.nisztérium kölcsöne /79/ pedig olyan 

időpontban éri;:ezett ~ amikor az "ellen:fél" már az időjárás 

és nem segithe·tett. 

A termelt morfint /a "Zársz"'madás"/72/ 3147 P értékü árú

ról tesz emlitést, egyik levelü...lt. /78/ pedig l..3oo g mori'in 

előállitását jelzi/, a Gyóg-ynövénykisérleti Államáson és az 

Egyetem Gyógyszertani Intézebében vizsgálták és jó minőséeét 

igazol ták: " •• Az általunk vi;~sgál t minta a fent i e:r:edmények 

alapján megfelel a magyar-, német-, angol-, l!.elvét és ame:r:i

kai gyógyszerkönyvek követelményeinek és igy igazolva van, 

hogy a laboratóriurrfuan előzőleg megállapitott gyártási mód

szer a nagybani t echnilcai előálli tásnál is bev ált. Nagyon ki

vámatos lenne, hogy a vállalat olyan körülmény ek közé lcerül

jön, hogy ezen speciális Ill.agyar találmány hazánkban kellőkép

pen kiaknázható legyen." /8o/ 

Az első év tulajdonképpen csak e:rlzölcsi rükert hozott, mi-

vel 1izemi szinten igazolta Kabay János, hogy képes zöldi :mák-

növényből az ópi.ul:ll:Eázis :megkertl.léspvel mor.fint előállite.ni. 

üzleti szempontból azonban a teljes összeomlás :fenyegette a 

vállalkozást. 

A 2. táblázatban feltüntettem az l927-2ó. üzemi év végén 

:r:endelkezésre álló te:r.mék-készletet, a ki.lógral!llllonkénti 

egységárakat és a termékek szfurritott összes értékét pen-

gőben, ami ID.indössze csak 4.683,59 P volt. 
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2. t!iblázat; 

Termék-készlet az 1927-28. üzemi év végén 

Termék :megnevezése Me:nnyiség Egységár összesen 

f---
/kg/ pengő/kg /pengő/ 

ö aszalkaloid 7 .5oo 4oo.- 3.ooo.-

Morfinmentes 
alkaloid 

l 
28o o lJ.oo.- l.l2o.-

I\!Iorf'in 5oo 4oo.- 2oo.-

Sósavas morf'in 9o9 Lfoo.- 363.59 

4.683,.59 

A 3• táblázat az 1927-28. üzemi év mérlegét mutatja. Ebből 

kitünik, hogy a beruházások mennyire tulméretezettek vol

tak a részvénytőkéhez viszonyitva, hiszen csak a gépek és 

a laboratóriumi berendezések értéke már meghaladta a rész

vénytőke felét. 

A vállalkozást kölcsönök terhelték, és jelentős veszteség

gel zárták az ll_zleti éve t. 
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3· táblázat: 

Az 192'7-28. 1izemi év mérleg-kimutatása 

Vagyon Pengő Pengő Teher Pengő 

Ingatlan számla; Részvény.:, 
" l512oo.-

telek 3oo o.- tőke · 1 

gyári és lakóépü.l. 36ooo.- 39ooo.- Váltó köl-
cs ön .54oc.-

Gépek és berendezések: llii.kir .Föld-
gépek 8o8o6,6Li- miv. Miniszt 5oooo.-
irodai felsz. l7oo.-
laborató:dum 51oo.- 876o6,61t 

Alapitési költség 9632,64 

Szabadalom 5o4c o.-

Részvénybefizetésért tart.· 9262,o2 

J!'olyószá.mlán: takarék 2o,46 

Gyógyáru-készlet 4683,59 

Egyenleg mint veszteség .5994,56 

összesen: 2o66oo.- összesen: 2o66oo.-

b./ 1928. 

Kettős cél állt az 1928. év elején Kabay János figyelmének kö

zéppont;jában: 

l./ az üzem évi folyamatos müködéséhez forgótőkét biztosi

tani és 

2./ az előző évi súlyos tapasztalatok figyelembevételével 

kisérletet tenni arra, hogy a nyers kivonás üzemidejét 

meghosszabbitsák. 
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Az első kérdés megoldottnak látszott azzal, ho~y Kabay Péter 

eladta gyógyszertárát és a 4o.ooo P vételárat kölcsönképpen 

- lo %-os kamatra -a vállalatnak adta /81/. Egyidejűleg é

letbe lépett egy május lo-én kötött sze:r:ződés /3lí, amely 

szerint Kabay Péter "iigy'iazető igazgatóként" a gyár alkalma

zásába került. Nagy várakozással teli optimizmussal tekintet

tek ·továbbá a földművelésügyi és népjóléti tárcák küldöttei:

nek junius 21-i büdszentmihályi látogatása felé is /83/• 

A második kérdésre vonatkozóan Kabay János és Péter tervet 

dolgozot·~ ki, amely szerint a vetést lépcsőzetesen - 4 tur

nusban - hajtották végre /84/: 

I. vetés :február végén 12 lcat.holdon. E.tmek egyik f'ele 

kumanovi, a másik fele pedig kék t.'ra11cia mák vol'c; 

II. március l5-2o között /12 lcat.hold/ 2 hold kumanovi, 

lo hold francia mák, 

III. április l-től 5-ig 12 holdat vetettek be tisztán fran

cia mtc'üdcal, 

rv. április ll-22 között tisztán francia mákot ültettek. 

Igy külö11böző időben bevetett mákföldekkel rendelkeztek, ame

lyeken a virágzás ideje lépcsőzetesen következhetett volna be 

normális időjárási körűlmények között. 

Az időjárás junius elejéig kedvező volt. Ekkor azonban a vá

ratlanul bekövetkezett száraz hőség mindel1 tervüket felbori-
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totta. Hiába kezdték meg a feldolgozást az elsőként vetett, 

szépen fejlődő killllanovi mákkal: félbe kellett szaki.tani és 

a :második turnusban vetett - és a hőségtől erősen veszélyez

tetett - mák aratásával kellett folytatni a munká.t. I\lajd a 

harmadik fázisban vetett mák aratásával folytatták és csak 

ezután tértek vissza az elsőhöz. A negyedik turnusban vetett 

mák :feldolgozására nen került sor. Végülis 137o g zöld növényt 

dolgoztak fel, amely - eddigi tapasztalataik szerint - lo-12 

hold :t'endesen fejlődött máknövénynek felelt meg /1-j/. Eliből 

22 q alkaloidra nézve 1,5 %-os, chloroptcyllra /2-j/ nézve l.o 

%-os. száraz kivanatot nyertek. További gondot okozott azon

ban, hogy a m~c meglévő félkész terméket nem dolgozhatták fel 

a tervezett időben. /Ennek. oka elsősorban az adminisztrációs 

nehézségekben rejlett, anwlyekkel meg kellett küzdeniük kü

lönböző ha't;óságokka1 szembe11, hogy ipari szeazt adómentesen 

szerezhessenek be./ Ez végülis azt e:t'edményezte, hogy az ér

tékes féll{ÉH3Z anyag 85 %-a megromlott és felhasználásra al

kalmatlanná vál't. 

Az ismertetett sulyos veszteségek után a szeptember lo-én meg

rendezett nemzetközi gyógynövénykiállitáson való részvétel kár· 

p6tolta némi.leg Kabayékat: "Egy uj vállalai; ünnepnapja, mert 

ezen a napon lép először nyilvánosság elé és mutatja be úttörő 

munkájá.ua.l;: eredményeit a szakvilág előtt." :Bemutatásra kerül. t: 

n;yexs morfin, sósavas mo:r:f'in, kodein, narkotin~ tebain és na.r

cein. Ylintáik között szerepelt még egy összalkaloidákat tar

talmazó preparátum és saját terhlelésli klo:rofill is. Hazai és 

külföldi szakemberek egyaránt nae;y elisme:réssel nyilatkoztak 

az Alkaloida Rt. p:rodukciójáról /85/. 
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Az 1928-29. üzemi évben termesztett má.knövényből előállitott 

termékek me:n:cyiségét a 4. táblázatb~:u.1 foglaltam össze egy 1929. 

ápJ:•i'lisában készl:'lt összesités alapján. Az "össz.alkaloidatt 

rovatban a szét nem választott alll:.aloid-komplexum.ot kell ér

tentinlc. É:cdekessége az összeállttásnak, hogy felfüntették -

bár igen kis mennyiségben /l.6lo gJ - .síá:r:itott máknövényt is 

a Mszle·l;ben. E jelentélttelen tételnek a szerepeltetése utal

hat arxa is, hogy Kabay figyelme m~JX ekkor a szá:r:az mákszalmá

ra irál.zyult. J?igyelJLet érdemel még a táblázatban feltü.ntetett 

48o kg-os m.entalevél tétGl :ls, amelyből arra következtf:~thetB..nk, 

hog;y a mó.lmövérzyen kivül is foslalkoztal' a Kabay-testvóxek nö-

vénytermesztéssal /19;io. után kizárólagosan csali: :m.áknövéll;)rt 

termesztettek/. 

4. táblázat: 

Az Alkaloida Vegyészeti Gyár Rt. 'termékkészlete 1929.április 

, ' készlet egysé7ár érték Aru megnevezese 
/g!!/ /pengő lir.g/ /pengő/ 

ösz.alkaloida ,3.,5oo 4oo l.ltOO 

Morfinmentes alk. 4,950 4oo l.:;>ao 
Morfin 1.55o 22o 
Sósavas kedein 31o 55o 187 
Sósavas :m.orlin l.o.5o 5oo ,525 
Borsosmenta levél 4Bo.ooo 2,4o 1.1.52 
Klorofill llo.ooo 3o 3·300 
Narkotin 4oo 8oo 32o 
Sósavas tebain 4·00 1.2oo 48o 
Szári t ott zöld növény 16lo.ooo o,5o a.o5o 
Száritett növé:oynedv 2514·.000 25.81+8 

összesen: 43.462 



n~ um~ H 
0<1l'< ... :;:t:~-~"'~ 

l!llll!ll!! 
~.:;;~.§ee~~ g g2 
N <fl~ 'ö~"-'"~ V:!:< 

rg 
<:;; 

;::~ ~i: 1=g_~ s~ 
2~ t~~n g~ 

' ,, 

,,, 

= 

6. ábra: Gyárrészlet Kabay lakóházával, amely napjainkban te.n

mühely./Felvétel 1928. szeptember lo-l4•ig megrende

zett gyógynövény kiállitásra késziilt prospektus eim

lapjáról/ 

Talán a nemzetközi és hazai kedvező közvélemény befolyásolta 

úgy a Földművelésügyi •inisztériumot, hogy az év december 24-én 

kelt leiratában /84/ kilátásba helyezte - a már kölcsönadott 

5o.ooo P betudásával ... loo.ooo P értékii részvény ;jegyzését. 

Feltételként kötötte ki az alaptőke l5o.ooo p ... vel történő fel

emelését és a találmány Németországban történő szabadalmaztatá

sát. 
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c./ 122~. 

A ll:ilátásba helyezed;t loo.ooo P értékben történő részvényjegy

zés óriási jelentőségét helyesen értékelte a Rt. igazgatósága. 

Igy azonnal megtette azoka t az intézkedéseket, amelyeket a r.Jii

rlisztériU!ll i'elté·telként előirt. Rendkivüli közgyiilést hivtale 

egybe januárban, amelyen elhatározták az alaptőke felemelését 

15o.ooo P-vel /86/. A német szabadalom megszerzése -a tárgya

lások hosszadalmassága miatt - csak február 23-á.n perfektuáló

dott /87/• lVIindezek után - az anyagi megalapozottság biztonság

érzésével - beinditottát az üzem fejlesztéséhez sziikséges mun

kilatokat, uj gépek beszerzését, egy önjáró kivonógép megépí

tését /3-j; Li--j/ és szerződéseket kö·töttek termelőkkel - mázsán

l~ént 21.J.o filléres áron - zöld máknövényre is. /85/ 

7. ábra: A "mobil-gép" tizerube helyezése 
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s. ábra: A mli!;:ödő önjé.ró l>:ivonógép, előtérben Il:aba.y Jánossal 

Hagy optimizmussal terjesztette Kabay János a közgyülés elé be

ruházási te::'vei.t, amelyela:e 6o.ooo P-t irfu:zyzott elő/ezt végül 

még tul is lép·ték/. Egyben közölte szárJlitásait, amely szerint 

25-3o q klorof'ill eladására /q-ként 2.ooo P/, továbbá 375-4oo 

kg alkaloid eladásából származó l8o-2lo.ooo P árbevételre szá

mit • .Az egyeG beruházií.si tételeket - megvalósitásuk után -

dr. Augusztin Béla jelentéséből /5-j/ iamerjük. 

:Mé.rcius 14-én kelt a Földrdi.velésüe,~i Mi..'1isztérium leirata /84/, 

amely szerint korábbi igéxetét visszavonta. I:ndoklásul hozta 

fel, hogy az állam magánvállalkozásban - ktilönösen akkor, ha 

részvényki.seb1:>sógbe keriilne - nem vesz részt. Közölte eg}ben, 

h.og;y a kilátásba helyezett ' ~ !.. "' ... ·tta.m.ogat·asa-c oda módositja, hogy 

loo.ooo P :részvény helyett 15o.ooo P kamatmentes kölcsönt nyújt 
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5 évre úgy, hogy a már egyszer adott 5o.ooo P-t ezen kölcsön-

be beszárn.itja$ azonban kamatait tö:r:li. 

A.z 5. táblázatban tételesen soroltam fel a gyá:!; berendezéseinek 

pengőértél-cét 9 az 1929. április 3o. állapotnak megfelelően. Az e

gyes tételeket, valamint a végösszeget összevetve az 1927-28. 

üzleti év beruhézásaival /l. táblázat/, l~:övethető a beruházások 

i:t:á.:1ya, illetve megállapithat6$ hoe;y a korábbi összes befekte

tésnek több minb felével növelték az összeget. Emiatt az elha

me.rlwdott lépés miatt sul;yos árat fizetett a gyár: csal;: a rend-

k:tvül magas km;~atokra felvett hi telek mentették meg a teljes 

összeomlást6l. 

5• táblázat: 

Megnevezés Leltári érték 
/pengő/ 

Telek és épületek 48033·43 
A..11ali t. labor. berend. 498o.o6 
Iroö.ák berendezése 1721.31 
Tech:n. labor. ber end. 38375o ol 
Kivonó be~·endezés lJ-1355-94 
Gépek berendezése 33521.47 
Vizvezeték. berendo 6889.61 
. " 'b d t;cezogaza. eren • 9998.76 
Villany berendezés 78o.44 

összesen; l8.5656.o,3 
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A vállalat igen súlyos helyzetbe került, hiszen az alaptöke 

felemelése visszavonhatatlanul megtörtént /annak tudatábant 

hogy az állam a tőke felemeléséhez részvényvásárlással ~árul 

hozzá/. Hirtelen kellett tehát 15o.ooo P névértékű részvényt 

Kabayéknak le~egyeztetni akkor, amikor aktivumot tulajdon

képpen még felmutatni nem tudtak, ugyanakkor a hitelezők se

rege ostromolta a vállalatot. 

Sikerült elérni, hogy '7o .o o o P értékben a "régi" részvényesek 

aláirják a kötvényeket. Május l-ig azonban még mindig nem kelt 

el 222 db részvény. E fennmaradt 8o.ooo P értékű részvénytö

meget már nyilvános jegszésre kellett bocsátaniuk. Ez termé

szetesen késleltette az alaptőke felemelésének cégjegyzését, 

aminek következtében a vállalat tulajdonképpen légüres térben 

mozgott. Ekkor felhivással fordultak az ország gyógys~erései

hez, 5 havi részletfizetési kedvezménnyel kinálva a részvénye

ket. További kedvezményt is kináltak: az új részvényjegyző 

gyógyszertártulajdonos .~a napi árnál :ro.indaddig 2o %-kal olcsób

ban juthatott volna a Gyár készitméuyeihez, ameddig az igy ka

pott kedvezmény összege el nem éri az általa jegyzett részvény 

vagy részvények megállapitott ellenértékét /89/• Végülis 185 

részvény nem került eladásra, ami azt mutatjat hogy az ország 

gyógyszertártulajdonosai nem éltek Kabay előnyös ajánlatával, 

ami a vállalkozásával szembeni anyagi bizalmatlanságra enged 

következtetni. Ugyanakkor a részvényesek most is részletfize

tési kedvezményt kaptak, ami a vállalat anyagi helyzetét csak 

tovább sulyosbitotta /84/. 
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Kabay János a aanuár 19-én megtartott közgyűlésen /88/ tele 

optimizmussal, egy korszakot lezárandó tette meg alábbi ki

jelentését: "Kis vállalatunk első perctől kezdve mondhatni 

sz1iletési hibában szanvedett, mert nemcsak hogy forgótőke nem 

volt biztositva, hanem az első beruházás költségei is túlhalad

ták a részvénytőke összegét." Akkor még azt ~ondolta, hogy a 

"születési b.iba" a Földművelésügyi Minisztérium igéretétől meg

gyógyul. Iilliközben keserüen csalódnia kellett, döbbenhetett rá, 

hogy valamit még ki is felejtett a "szliletési hibák" f.'elsoro

lásából: az idő;iárást, mert ebben a szorult anyagi helyzetben 

a természet sem kimélte a gyárat. 

A rendkivül kedvezőtlen i.dőjárás mi,att a mákot február vége 

helyett csak április közepén vetették, az aratás idején pedig 

olyan szárazság lépett fel, amelynek következtében a termés 

felének elveszitésével ltellett számolniuk. 

A Dadai Alsójárás főszolgabirójának leveléből /,o/ kitűnik, 

hogy sulyos gondjaik mallett a közigazgatási fórumok értetlen

ségével is meg kellett küzdeni Kabayéknak. A levél szerint pl. 

igazolásra szoritkozik az, hogy "bár 3 éves fennállása óta je

lentékeny mennyiségü nyersanyaget dolgozott fel, bóditó szer

nek minősithető ópiumalkaloidát torgalomba nem hozott. Tekin

tettel arra, hogy ez az érthetetlen körülmény a Népszövetség 

előtt is magyarázatra szorul, jelentse, mi a magyarázata a fent 

elmondottal:.nak, és mi az oka annak, lwsy a széban:f'orgó üzem az 

eredeti tervekkel ellentétben Illindezideig semmiféle bóditó 

szert nem hozott piacra". 
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A kilátásba helyezett, de még nem folyósitott loo.ooo P ka

matmentes kölcsön hiánya, a rossz időjárás okozta silány mák

termés, a r észvénytőke felemelésének részlegessége, az állan

dó prolongálások kévetkeztében növekedő kamatterhek és köU

ségek együttesen mind hozzájárultak ahhoz, hogy a vállalat 

már 1923. nyarán nem tudott eleget tenni fizetési kötelezett

ségeinek. A begyüjtött nyersanyag feldolgozást még megkezdte 

Kabay Jánost de befejezni nem tudta: 91 g szári.tott, granulált 

kivonat állt raktáron, amikor 1929• októberében beszüntette 

az üzem müködését. 1329. végén pedig - miközben számos hitele

zési per volt folyamatban a vállalat ellen - az érdekeltek ko

moly formában foglalkeztak azzal a gondolattal, hogy felszá

molják a vállalatot /91/. 

A Földművelésügyi Minisztérium végülis kiutalt 35.ooo P köl

csönt /92/ ... miután szakértői kiszálltak Büdszentmihályra, 

hogy ellenőrizzék a félkész termékek mennyiségét, állapotát 

azonban ez az összeg csak a tárolt anyag tört részének feldol

gozására volt elég. A vállalat össztartozása ekkorra már meg

haladta a 2lo.ooo P-t /91/. 

Az alapitástól eddig eltelt időszakban bizonyossá vált~ hogy 

a müszaki adottságok és lehetőségek egybehangolása és a cél

nak megfelelő kimunkálása egymagában nem biztosithatja e&7 

minden izében uj gyógyszeripari vállalat müködését és további 

fejlődését. A mliszaki tényezők megfelelő kié pi tése csalr..is egy 

szerteágazó, több oldalról megalapozott pénzügyi bázis és 

program által válik lehetségessé. A Kabay-~ivérek egyszerűen 



- 86 -

gondolkodó, tudományos képzettségli emberek voltak, akiknek e

gyetlen tökéjük az emberekbe vetett bizalorot tudományos ráter

mettségük és alkotási készségük volt. A pénzügyi és kereskedel

mi élet útvesztőiben járatlanok voltak, és adottságaik sem o

lyanok voltak, hogy valaha is kiismerjék ebben magukat. Ebben 

az időben tünt fel a vállalatnál Wendler Miklós üzletember, 

/korábbi kapcsola ta a Kabay-családdal ismeretlen, a vállala t

hoz kerülésének módját, körülményeit sem isl!lexjük/ aki rend

kivüli tehetségével, szivósságával, ki.tünö kül- és belföldi 

kapcsolatai révén - továbbá nem csekély szarencsével - lassan 

kivezette a vállalatot a teljes összeomlás széléről. 

d./ l930o 

A vállalat nem tudta hasznositani 1 feldolgozni az l 929-ben rak

tárra helyezett :félkész te:rméket. Kudarcot vallottak a részvény

jegyzés befejezését célzó próbálkozások és a gyógyszerészek :fe

lé ixányult felhivás is. 

A forgótőke eLfogyott, hitelt szerezni nem tudtalo az 192;l.ele

jén :foganatositott beruházások:!.'a felvett hiteleket képtelenek 

voltak vissza:fizetni. 11 hitelezők által szorongatott helyzetben 

hitelezői értell:ezletet hivtak össze 193o. :február 2Lt.-én /93/. 

A 6o táblázatban soroltam fel a hitelezőket és a gyárnak egyé

nenként nyújtott kölcsönök összegét. A hitelezők között egya

ránt találunk ü.zlet:felehet, részvé:rzyeseket, .rokonokat, akik :fe

lé a gyár tartozása megközelitette a l6o.ooo P-t. 
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6. táblázat: 
Az Alkaloida Vegyészeti Gyár Rt. hitelezői 193o. április 3o-án 

dr .szab ó Sá..'ldor 
Karpathia Olaj Rt. 
Kabay Péter 
Khüne Mezőgazd. Gépgyár 
Lőwy Test-vérek Büdszentmihály 
Magyar Ivlezőgazd. Szöv.Debrecen 
Rosenderg Testvérek 
Nagy :f.ároly Frigyes 
l\llészáros József 
Shell Kőolaj Rt., _ 
Müszaki és Kereskedelmi Társ.Debrecen 
Villamossáe;i Társ. Büdszentmihály 
FI'iedmann Armin 
Hörömpő Imre Büdszentmihály 
dr. Kabay József 
Krausz Moskovits Budapest 
G&zdák Biztositó Szöv. 
Vacuum Oil Comp. 
Magyar Város és Község:fejl. Rt. 
Schachter Mózes Büdszentmihály 
Orsz. Társadalombiztositó 
Hajdu Sándor BiidszentmiM.ly. 
J. Medinger et Sohn. Wien 
Kovács F. Sándor Büdszentmihály 
Unio Olaj Rt. 
ifj. Homollay Gyula 
Gál Sándor 
Spéder Mihály 
Szabó i1l!lbrus 
Nagy Gábor 
Reszegi Miklós 
Schwarc Mór 
Hajdu Sándor 
Gulyás András 
Galgóczki János 
M, ki:r. Adóhivatal 
Büdszentmihályi Község 
Váczy József Hajdunánás 
Tóth István 
Mihály Gyula 
Gulyás Sándor 
Orsz. Társadalombizt. Budapest 
Wendler Wdklós 
M.kir. Földmiv. Min részvényjegyz. 
M.kir. Földmiv. !Jin. külön kölcsönszárrcla 

összeseu: 

összeg /pengő/ 

977.o5 
loo2.48 
24l5.-
48o.-
219;16 
4'13·27 
852.14 

1438•37 
24·000.-

259'7·0'7 
384.89 
479.78 

39·12 
6.59·-
3o•-

5oo•-
312,8? 
463•57 
486•38 

2o.73 
lo33.l8 

24.-
12.26 

12349·71 
199•94 
7oo•-
563>33 
346.66 
433·33 
23o.-
3o3·33 

8,88 
483•33 
217.
llo.-
895.6.5 
173.61 
95o.-
32o.-
2o3•5o 
26o,-
43,o3 

446.-
5oooo.-
5oo co.-
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A hitelezőktől junius 5-ig kértek haladékot, amelyet azok 

megszavaztak~ A pár hónapra lélegzethez jutott vállalatve~ 

zetőség ez alatt az idő alatt vivta meg döntő cs~táját a 

:t'öldmtivelésügyi tGrcával, amelynek végső kimenete.le győ

zelemnek is tekinthető: a vállalat kimozdult a holtpontról 

és igy :megmenekült az összeomlást61. 

9• ábra: A gyá:r! látképe, előtérben Kabay Jánossal és a "mobil

gép"-pel 

Mint korábban emlitette.m, Wendler Mikl6s a vállalat alkalmazá

sába került. Nem tudtam kideríteni azonban annak a bizalomnak 

az eredetét, ruaelyből adódóan néhány hónap leforg~a alatt 

ügyvezető igazgatóként igazgatósági tag lett /94/, később pe

dig Augusztinon kivül ő volt az egyetleaJ "kültagja" a megala

kitott szindikátusnak /6-j/. 
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Wendler Th!iklós még márciusban megkezdte a tárgyalásol!"..at a mi

nisztér:LUllJJllal• Elsődleges célja vol t eg.] olyan anyagi támoga

tás - akár hitelként is - megszerzése, amelynek segitségével 

1. l a hitelezőket kifizeth.etik, 

2, l .feldolgozl'k'ltják a raktáron lévő több illint 9o q fél

kész te:t.'méket /amely nemcsak pénzügyi, de erkölcsi 

bázis·!; is teremtett volna a g;]árnalr./ /93/ 

Pfdnden bizonnyal ltudarccal végződhettek az első tárgyalások, 

mert március-április .fordulóján az All~loida kártéritési pert 

inditott a Minisztérium ellen. Követeléseik között szerepelt 

loo.ooo P értilkben részvé:o;yjegyzés, továbbá többszázezer pen

gos kártérités fizetése /~3; 7-j/. A tárgyalások- talán a per 

inditása "jóvoltából" -bizonyos engedményeket csikartak ki a 

tárcától, amelyet l\liayer államtitkár az Alkaloidának cimzett le

iratában /9'7/ foglalt össze. Végsősoron hozzájárult ahhoz, hogy 

a gyár a tárca költségén feldolgozza a rendelkezésre álló 1rak

táron heverő félkész termékeket /ebben az évben rendes üzemre 

nem is gondolhattakJ még m~{ot sem vetettek/. 

Ezzel egyik célja "• •• hogy a .feldolgozás szfunszertileg igazol

ható adatainak és eredményeinek birtokábau médjában legyen a 

vállalatnak annak bebizonyitása, hogy szabadalmazott gyártási 

eljárása gyári. tizen; :formájában is rentabilis, s iw vb.llalatá

ban az érdeklődő tőke sikerrel és bizalo",mal he~'ezkedhet el .. " 

A másik cél: "•• hogy a feldolgozással előállitott kész gyógy

szertermékek értékesitésébő~ bafolyó összegnek azt a részét 9 

\ 
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amely a teldolgozás összes költségeinek levonása után ~enn

marad, a RészvéilYtársaság részére ~olyósitott kölcsön-összeg 

törlesztésére forditsamn. 

A ~enti feldolgozást a niuisztérium egy gazdaságossági vizs

gálat egyidejű lefolytatásához is kötötte, amelynek ~elelösé

vé dr.Augusztin Bélát nevezte ki. Augusztin vonatkozó jelenté

sét nem ismerjük, azonban a rendelkezésünkre álló levelezés

ből és Spergely Béla ellenbeadványából arra következtetünk, 

hogy ez a jelentés nem vol:~ nindenben kedvező Kabay Jánosra 

nézve /98/. Elkeseredett lmngulatában Kabay végülis Spergaly 

Béla €5;YÓe;yszerészhez fordult /8-j/, aki vállalta, hog;y· mint 

ellenszakértő beoizonyitja a gyártás rentabilitását. Spergaly 

29 oldalas szakértői beszámolójában /99/ a l{abay-féle morfin

előállitás gyártásfolyamatát ll munkacsoportra osztotta, és 

7o napos elméleti üzemmenetet vett alapul. Célja volt annak 

kiszánitása és demonstrálása, hogy 12 órás napi nunkaidő mel

lett az adott n;yersanyagmem:zyiséget az egyes munkacsoportok

ban makkora munkaerő-igécybevétellel, iizenaeyag- és vegyszer

felha.szl1álással, tehát milyen költségkihatással lehet :feldol

goz:ni. ll. rekonstruált 7o napos üzem - számításai szerint 

272,4o P/1-..g termelési érték nellett produkált morfint /amecy 

jelent ös ha.sz onna l bi.ró terlile lésnek f'ogha tó fel, h:tszen a 

mor:fin belföldi nagykereskedelmi á:l::a 4oo P/kg volt akkoriban/. 

Munkacsopo:rtok: 

1./ a zöld máknövény aratása, préseléset kivonása és a kivo

nat szállitása /a gépesités következtében - önjáró kivon<' 
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és a szállitáshoz traktor - 12 óra alatt 2oo g zöld mák

növényből 46 hektoliter kivonat ot - .,zöld-lé" - :n;ve:r.'tek/; 

2.1 a kipréselt "zöld-lé" beállitása és vacuumstixitése 23 hl-re 

/4-6-ról/. ?~ célra rendelkezésre állt 2 db 15oo l-es vacuum

üst, 2oo l/óra teljes:i..töképességgel, 2 db looo l-es és 1 db 

5oo l-es vacuumüst; 

3,1 un. "sürü e~r~rakt" előállitása /a második pontbar1 jelzett 

23 hl mennyiségü vizes-nátriumbiszulfitos kivonatot 16 g-ra 

párologtatták be/. A 2./ pont alatt jelzett készülékekkel 

végezték ezt a munkafolyamatot; 

4./ a "sürU-extrakt" préselése és száritása /ez a munl<:af'olya

mat kézi erővel történt; préselés után száritó keretekbe 

helyezték az anyagot, amelyet száritás után "zöld-tésztá"

nalt nevezt ek/; 

5•1 a "zöld tészta" granulása és száritása 

6./ a s.::;á.ritott g:rantlla extrahálf:.sa két extraktorban történt, 

araelyek 3oo-3oo kg-os töltéssel 48 óráig végezték a l:ivo

nást /egy töltéshez még 6oo kg k:tvonó folyadékot is adtak/ 

7•1 a kivonó oldatokból az alkaloidáltat egy l5oo literes vacuUJJJ.

iistben leválasztottál~. Az extrahált anyagat tovább vi.tték 

egy másik 15oo l-es vacuumüstbe további kezelés céljából; 
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8./ az alkaloida-kivonat besUxitéses nyers klorofill előál

litása; egyidejtileg delrentálták: a második kivonatot. E 

munkafoly&.matokat looo l-es listöleben végezték. 

':)./, lo./ és ll./ pont alatti. munl!:acsopo:rtok az alkaloidok 

csapadékos leválasztásával foglalkoznak. 

Spergel;y Béla összefoglal6ja: "A Kabay-féle mo:cphin előálli

tás lehetőséget nyujt az országnak arras hogy tisztán belföl

di eyersanyagból és legnag~yobb részt belföldön termel t vegy

szerelekel morphin és annalt s6it valarnint társalkaloidái elő

állitlw.t6k legyenek. A gyé:r gépi és vegyi technilrei berende

zései lizem:l. szempontból nézve teljesen megfelelnek évi 3oo kg 

morphin és malléktermékei előállitá:sára. A gyé:r fölötte ren

tabilis, ha egész éven át :foglalkoztatva van. A E~é:r álland6 

üzemben tartásához 15o.ooo :P üzemi forgótőke szükséges." A 

St;>eJ~gely-féle dokumentum ltlilönösen értékes száJuunkl'a., mert 

részleteiben is bepillantást enged a mor:fin üzemi feldolgozá

sé.nak kezdeti lépései'be. 

Az l ;i 3o. évi III. rendes l:özgylilés /loo/ megtar·tása elő'd érde

kes lépésre szánta magát /valószinüleg Wendler sugalmazására/ 

a Kabay család: szindiká.tusi megállapodást kötöttek /lol/. A 

megállapodás lényege az volt, hogy a részvényeket-a tulaj

doxljog fenntartása mellett - szindikátusi letétbe helyezik az

zal a céllal, hogy a részvénytbobség megbonthatatlanul a szin

dikátus számára biztositott legyen. Ennek megfelelően csak a 
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sz:l.ndikátus jogosult részvények vé.sé.rlúsá:ra vags eladására. 

A szindikátus ügyve::Je·cöje Wendler Hikl6s lett. 

A családtagokon kivfU csak Auguszti.n és Wendler volt ·tagja a 

szindikátusnak 65, illetve 16 db részvénnyel. Tagok: F,.abay 

János és :felesége /összesen: 913 db részvénnyeli, Ka bay Péter 

és :felesége /221 db részvénnyel/, id.Kabay József és felesége 

/2o8 db részvénnyel/t ~óth r1Iiklós és felesége K. P:i.roska /117 

dr részvéneye l/, Dr. Bajna BCüintot is :teltQntették i' elesé

gével /Ko Valéria/, de a zoészvéxzyel~ számát nem :!.r ták ki. A szin

dikátus kimondta, hogy egyes\ilésUk megbonthatatlan és csak ak-

kor szünhe·t meg, ha a részvé:a;ytárse.ság is megszlinik. Miután 

ra, az ebből befolyó nyereséc; és eg.yéb jövedelmek egy megha

tá:!:ozott kulcs szerint kerülnek a jövó'be:n felosztásra. A szin-

dikátusba új tagot felvenni csak a szindikitus llOZ3ájá:!:ulásé.-

val lehet. 

A21 üzem novemberig dolgozott - a Miniszté:dum által megs21a-

bott l<:::övetelmé:a;yek között - a félkész termék feldolgozásán, 

amelynek közel fele tönkremen·t a raktá:!:ozás folyamán. Ebben 

az időben E.abay János má:l: eredmécyes előkészületi kisérlete-

ket végzett a szs.ra21 mákszalmából történő morfingyé.rtás ki-

vitelezéséhez. 

e./ 1731 • 

.A Földmi3.velésü.gyi :It:i.nisz térium merev álláspont jának ;11eg'Vál to z-

tatása közvetve is jótéko:a;yau hatott a vállalatra. Hitelezőik 
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megnyugodtak, sőt ujabb kölcsönöket is nyújtottak. Igy vált 

lehetiSvé, hogy az 1931. tavaszán beszüntetett Uzem - fél éves 

kényszerleálláz után - 1931. május l-én megkezdhette müködé

sét és kisebb megszakitásokkal dece:ciber 31-ig, 192 napon át 

l.izemelt. Abl1oz azonban, hogy a. vállalat fennállásának leghasz

szabb [izemévét le:fol:ytassa, természetesen nem lett volna ele

gendő a Jria.gánosoktól kl.ilönböző csutornákon beiutott hitelek 

összege; a Földmi.i.velési.i.gyi r5inisztérium az Alkaloida végső 

:fennmaradását oldrJntő határozatával részvényjegyzést vállalt 

a vállalkozásban junius 11-án /lo2/. E döntés következménye

képpen a gyár újabb alaptőke:felemelést hajtott végre 1:131. 

augusztusában /loj/, 

A :földmüvelésügyi mi11iszte:~~ a miniszte:ctanácstól kapott en

gedélyt, hogy a korábban adott loo .o o o P kölcsönt részvény ;jegy

zéssé alakitsa át, valamint - az Országos Közgazdasági Alap 

útján - még további 6o,ooo P részvényt jegyezzen. Egyidejüleg 

tájékoztatta az Alkaloidát, hogy képviseltetni kivánja magát 

az igazgatóságban./1o2/ 

A f'entiek alapján 1.6oo db egyenként leo P névértékű rész

vénnyel lépett iöl a Einioztérium és a korábbi részvények 

megoszlásában is történtek változások, al!,el:yeket tételesen 

tüntettem fel a 7• téilllázatban. 
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7• táblázat: 

Az Alkaloida Vesyészeti Gyár Rt. részvényeinek megoszlása 

1932-ben 

/Részvénytulajdonosok 
~ 

Földmüvelésü.g;?i Iiinisztérium 
dr, Augesztin Béla 
Kabay Péter 
dr.Kabay József 

Kabay János 

fCabay Jánosné 
Kabay Péterné 
Tóth IUklós 
Tóth Miklósné 

Wei:<dler Miklós 
Bozsik Jlffi.klós 

dr. Bajna Bálinimé 
ar. Bajna Bálint 
dr. Szabó Sándor 
dr. Mezey István 
dr. Kelp Anna 

összesen: 

Részvények sz. ! 

l .. 6oo 
65 

2 '7o 
ll!· o 

2o 

854 

39 
26 
Bo 
l o l 

l 16 
l o 
l o 
3o 
6o 

l 
2 

,3.293 db 

lViiközben az Alkaloida /tulajdonképpen Wendler Miklós/ ugy i-

télte, hot;;? bel:t'öJdön többó-1~evésbé rendezte sorait, megtette 

kezdeti lópóseit ldlföldön is az alábbi kettős céllal: 

l./ a :nyugati nag.'}' moX'f'int gyártó vállalatok - amelyek jelentős 

része erg kartellba tömörtilt - kezdtek számolni az új ver

senytárssal, az Alkaloidával és támadásukat a l~épszövetség 

platformján indították. E támadésokat kellett kivédeni. 
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2./ Kapcsolatokat kellett teremteni az exportlehetőségek 

felmérésé:re és realizálására, továbbá esetleges külföl

di tőke beszerzésére /a későbbiek folyamán Wendlernek 

:mindkettő sikerűlt/. 

A Népszövetség Genfben nemzetközi érvé:n:yü. határozat megh.oza-

talát készitette elő a kábitószerek g;yártásá.YJ.ak korlátozása 

érdekében, és minden államtól becsléseket kér a legális fo

gyasztás:cól. A nemzeti~özi morfin-lmrtell azon fáradozott, 

hogy - közegészségi.igyi szenrpontok égisze alatt - megszavaz

taasa a nemz,etközi morfin-szükséglet lwntingerriiált kielégi

tését. Ez azt jelentette volna, hog;y a morf'int termelő orszá

gok adott terrr.elési erooményeik figyelembevételé-~el sze:repel

hettek volna - ee~ meghatáxozott mellDYiségü morfinnal - a 

nemzetközi piacon. Természetesen ez végzetes lett volna az 

Alkaloidá.ra :aézve, hiszen az eddig termelési létszámai alaP

ján - amelyek jófol:'mán sem.mitmondóak voltak - állupitották 

volna meg részesedését o. nemzetközi piacon. Igy f'ejlődése, 

amelynek ugrásszerű bekövetkezése már Htóhatáron belül volt, 

megbénult volna. i\'Iindezekkel tisztában volt a Földművelésügyi 

F.linisztérium is -amely egyre nagyobb érdekeltséget vállalt 

az Alkaloidában - és hosszú levélben /lo4/ sietett álláspont-

ját lcözölni és egyeztetni a Népjóléti és lilunkati.gyi lWiniszté-

riummal, amelynek hatáskörébe tartoztak a közegészségügyi 

kérdések /igy a kábitószerügy is/, kérve egyben a társtárca 

hozzájáruláslit Víendler Iil:iklós kikü.ldetéséhez Genfbe /amely 

meg is történt/. 
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Wendler utijelentésében leirja /lo5/, hogy a genfi konferen-

eia - első menetbe:n - nem tudott érvényes hatá:l:ozatot hoznis 

mert a konvenció életbelépése attól függött, hogy ratifikál

ja-e 25 állam., amelyekben kötelezően szerepelni kellett a 

következő áHamoknak: Egyesült Államok, !lémetorsz:lg, Fxan-

A megfelelő szavazati arán;:,; hiányáb;;m nem já.:l::t sikerrel a kon-

:ferencia. Ieözli, hogy idejének jelentős részét üzleti kapcso

latok felvételé:t:e f'orditotta, biztató eredménnyel. Olasz, 

kinai /ez utóbbi a megbeszélés után azonn~il hazautazott, hogy 

kormánya vélemétr;yét kérje ee.:y esetleges nagylélegzetvételü 

szerződés megkötéséhezi és amerikai üzletemberel'-.kel tá:.r.gyalt. 

George W. Ilierek-ke l, az ameril'-..ai lelerek cég elnökével i'olyta

tott tárg;:'a.lásai tüntek a legjelentősebbeknek. l'.z elnök kisé

retével junius 18-án Büdszentmihályra is ellátogatott. Haza

utazása után rrerck teljhatalJnu képviselőket küldöt'c ll!lagya:ror

szágra és a tárgyalások egész nyáron és ősszel i'olytat6dtak 

és egy ujabb btidszentmihál;yi látogatással fejezödtek be. l?k

kor egy memo:randtllllot készitettek az érdekeltek /lo6/, amely

ben egyaránt szerepi!lltek kereskedelm:i. és mtiszaki kérdések. 

Idéíl~özben a 2; öld máJ;: :feldolgozása er: öltetett uamban halad'.;. 

Bá.:!: az idojá:r:ás nem kedvezett és száraos egyéb kisebb-nag;:obb 

U.zemelési nehézséget is le kellett győzni /lo7/, Kabay János 

b ld 0 l 0 
' 

0 l ,t.U .J.. ,.. -" ~ d -' , e ,ll t o ogan JS z J., üoe;y JS en.,os cerme.Les:L ere men;yre szeJJac la,_ 

naln "Mi.nden re:;,dben folyik és jelentsd Czakó tanácsos urnak 
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/lo2/, hogy érdemes bennünket meglátogatn:!.." /lo8/ 

Az 1931. nyári termelési idény ismét bizonyitotta, hogy mi

'lyen végsőkig kiszolgáltatott a Kabay-féle morfingyártási el

járás az időjárás viszontagságainako Kabay ezért az év máso

dik felében fokozott lendülettel vetette bele magát a száraz 

máknövényből történő morfin-előállitás már korábban megkez

dett kidolgozásánru{ befejezésébe /lo9/. 1931. novemberében 

pedig már elkészült az eljárás szabadalmi le:trása /llo/, mi

közben fennállásának legeredményesebb évét könyvelhatta el a 

vállalat. Egyidejűleg beinditottá~ a legszükségesebb beruhá

zásokat is az új eljárás üzemi megvalósitása érdekében. 

A gyár alapitásától eltelt küzdelmes öt évre visszatekintve 

megállapithatjuk, hogy az 1931. év eredményeitől eltekintve 

a gyár nem volt képes annyit termelni, hogy önmagát fenntart

sa. A súlyos áron - rengeteg izgalommal, munkával, megaláz

tatással - szerzett tapasztalatok alapján beigazolódott 

1./ az anyagilag megalapozatlan, de ugyanakkor állandó 

kisérletezéara szoritkozó, kezdő kisvállalat élet

képtelensége, 

2./ Kabay János eljárása üzemi alkalmazásának kudarca. 

Az l./ pont egyértelmű: amennyiben Wendler Nd.klós nem tud kap

csolatai révén állami támogatást szerezni 1930•31-ben, úgy a 

vállalat csendesen alámarült volna - sokszáz hasonló példa 

analogiájára - a gazdasági válság pusztitó árjában. 
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Az eljárás kudarcát azért nem várták• mert nem vették figye

lembe az időjárás szarepét, amelyet csak tovább sályosbitot

tak a következő tényezők: a nyersanyag beszerzésének idény-jel

lege; a nyersanyaget azonnal fel k@llett dolgozni /legalább 

félkész termékké, a "zöld tésztávátt/; a nyersanyag rendkivül 

gyorsan bomlik; a mák vetésterületei csak a gyár közvetlen kö

zelében lehettek. 

Kabay János tehát kidolgozta második szabadalmát a morfin szá

raz máknövényből /mákszalma/ történő előállitására. Azonban ek

kor súlyos hibát vétett azzal, hogy az átállást nemfokozatosan 

akarta végrehajtani, hanem azonnal, 1932-ben. Az új eljáráshoz 

szükséges beruházásokkal +931. II. felében kimeritette minden 

anyagi. erőforrását és igy praktikusan hasonló helyzetbe ker!ilt 

az 1932. év folyamán, mint amilyen az emlékezetes l929-3o. év 

volt. 
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J e g ;y z e t, 

l-j. Ekicor kivonógép - amelyet a késóöbiek folyamán ismertetünk 

• még nem állt rendelkezésre. Ezért rendkivül nagy szálli

tási költséggel folytatádtak a munkálatok. Ha loo q zöld 

anyagot szálllitunk holdanként, akkor figyelembe kell ven ... 

nünk, hogy ezt a kivonás helyére kellett szállitaniuk, on

nan pedig a használhatatlan kivont anyaget egy szemétte

lepre. Igy kb. holdanként 2oo g anyag szállitásáról kel

lett gondoskodniuk. /Ennek tükrében láthatjuk majd a "mo

bil-gép" jelentőségét, amelynek beállitása után csupán 

}o g hig kivonat szállitásáról kellett holdanként intéz

kedni/. 

2-j. Ebben az évben dolgozta ki Kabay János a klorofill kiter

melésének technológiáját. 

3-j. Kabay János rendkivüli gyakorlati-műszaki érzékének, ta

lálékonyságának egyik bizonyitéka az újonnan munkába ál

Utott önjáró kivonó, a ttmobil-gépu, amely a learatott má

kot már a szántóföldön apritjat mossa, préseli, rengeteg 

időt és költséget megtakaritva. 

4-j. Czakó Tibor gyüjtése /1958./, Szab6 Sándor szóbeli közlé

se: nEredetileg szántógép volt, amalyet eg:J kétiitemü Bo

lender nyersolaj motor mozgatott. Gibás Ferenc polgári la

katosmester szabadalma volt ••• Ezt a gépet vette meg Ko

vács Sándortól Kabay János. amelyet az öreg Kovács 
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/tanult mestersége egyébként k&nüves volt/, Szabó Sándor 

és Gáll Sándor közremüködésével átalakitott a kivánalmak

nak megfelelően •• , Lassú gép volt, óránkénti sebessége 

3-4 km, nagy zajjal járt. A mobil gép által kisajtolt 

levet egy tartálykocsival Hajdu Sándor fuvarozta az ütem

be, Ilyenkor előfordult, hogy a lp annyira erjedt, hogy 

már a tartálykocsiban forrásnak indult és kifutott, Az 

üzem pincéiben, betonkádakban tárolták. Nem volt elegen

dő tartály a :l!árolásra.n 

.5-j. A Földművelésügyi Minisztérium rendelkezésére /83/ 

dr. Augusz'tin Béla Büdszentmihályra látogatott és jelen

tését 1929· julius 22-i keltezéssel /Budapest/ póstázta 

a minisztériumnak. A végzett beruházások felsorolása e

lőtt megjegyzi, hogy ezek egy része - Kabay János elgon

dolása szerint - elsősorban a félkész termék jobb táro~ 

hatósági feltételeinek megvalósitására vonatkoznak Imin

aezideig rendkivül drága üvegedényeket használtak erre a 

célra/. Az uj eljárás szarint a félkész ter~éket száraz 

por alakjában készitették elő a tárolásra. 

Beruházások: a lepárló és gépház bővitése, 

új kút, vizgyűjtő és hűtőtorony épitésa 

Uj készülékek: 

2 db egyenként 18oo literes rézüst /vacuum

mal felszerelve a lepárláshoz és kivo

náshoz/ 
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egyenként looo Uteres ki vonókész ülék 

egyenként 2oo o literes si.illyesztett réz-
tartály, 

ú. j sz tu-i tó készülék gőzfütéssel és ven-

tillátorral, valamint l6o négyzetméter 

felülettel sz~it6 keretek. 

6-j. Els&eendü teendője: tárgyalások lefolytatása, megállapo

dások előkészitésa forgótőke szerzése céljából. - Wendler 

tevékenységét siker koronázta. Ezt a Kabay család soha 

nem felejtette el nekit és minden alkalmat megragadtak, 

hogy ezt kifejezésre is juttassák, /95, 96/ 

7-j. A pert nem folytatták le, de a kereset-levelet nem von

ták vissza, csak 1931-ben. 

8-j. Spergaly Béla gyógyszerész - akit 1972-ben felkerestem 

és a legnagyobb készséggel segitett munkámban - szóbeli 

közlése. 
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4. fejezet 

Eljá'cás morfin előállit ására szá'caz máknövényből 

Az Alkaloida Vegyészeti Gyár Rt • története 19.?2-.36-ig; 

a./ 1922• 

Annak ellenére, hogy Kabay János kidolgozta és szabadalmazás 

céljából 1931. novemberében /lll/ benyújtotta új eljárását a 

morfin előállitására, az 1932. év súlyos erőpróbája volt a 

gyárnak,. Az új eljá'cás önmagában széles távlatokat nyitó fej

lődés esirája volt a következő előnyöldtel: 

l./ megszüntette a zöld máknövény feldolgozásának idény

jellegét, 

2./ :maximális gazdas.ági hozam érhető el vele, mert felsza

baditatta a mezőgazdaság számára az eddig kárbaveszett 

máktermést, 

;./ megoldotta az alapanyag tárolhat6ságát, 

4./ megteremtette az egész év folya:me.tos nagyüzemi gyártás 

előfeltételei t, 

5·1 a nyersanyag maga nem kábit6szer, ilyen célra fel nem 

használható és nem ad lehetőséget a visszaélésre. 

Kabay Jánosnak, - amikor az eljárás kidolgozásához fogott - jó

formán teljesen figyelmen kivül kellett hagynia a nemzetközi i

rodalomban eddig publikált laboratóriumi eredményeket. Ugyanis 

az akadály, amelyet le kellett győznie, elsősorban az volt, hogy 

- a kis hatóanyagtartalom miatt - igen nagy mennyiségü nyersa

nyaggal kellett számolnia a gyártáshoz. Figyelembe kellett 
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vennie azt is, hogy ennek az anyagnak az extrakcióiját a leg

kisebb értékű kivonószerrel, tehát semmilyen körűlmények kö

zött sem organikus oldószerrel, hanem vizzel kell megoldania. 

Figyelembe kellett venni még, hogy egy ilyen nagy tömegü ki

vonásnál, ahol hosszú ideig tárolt növényi anyagokat tartal

mazó vizes folyadék van ilelen, felléphet az erjedés, illetve 

az ellen védekezni kell megfelelő konzerválással. 

E szempontok figyelembe vételével választotta Kabay a kivonás

hoz az áztatási metodikát /ellenár~-elv alapján/t konzerválás

hoz pedig kénessavas só /nátriumbiszulfit/ alkalmazását. E s6 

- runellett, hogy az er{jedést girtolja - segi tségévcl viz b eu jól 

oldódó alkaloid-sókat nyert. Az áztatás után a besürités követ .. 

kezett, amely már - egyenlő men~iségeiben - nyolcszorasát tar

talmazta a l!-..ivont alkaloidoknak, de még mindig alkalmatlan volt 

arra, hogy belőle az alkaloidokat leválassza. Tehát további 

besürité&'Ől kellet·!; gondoskodnia a leválaszthatóság érdekében. 

viszont ekkor már rengeteg oldott növényi ballaszt anyag jelen~ 

létével is számolnia kellett. 

A ballaszt anyagoktól történő elválasztást ez utóbbiak és a 

morfin sók oldékonysági viszonyainak figyelembevételével ol

dotta meg. lfdvel a ballaszt anyagok vizben jól oldódnak, vizet 

lehetőleg nem szabadott volna alkalmaznia az elválasztáshoz. 

Végülis oldószer e legyet vett, amely vizből és organikus o1-

d6szerből állt • 
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"A b.oz.am :messze :felülmúlja az eddig ismert laboratóriumi el

járások eredményeit • Ugyanis a kétségtelenül legértékesebb 

:mák:fejből a legmagasabb ismert eredmény 4 tizezrelék :mo:rpb.in, 

mig az én eljárásom mellett a mákszalmábélt amelynek legfel

jebb Lt5 %-a mákfejtörmelék, 8 tizezreléktől 1 ezrelék az el

ért eredmény" /112/. 

A martingyúrtás korszakalkotó új nagyti.zami. eljárásinak buto

kában azonban oLyan gazdasági-pénzügyi nehézségek marültek :fel, 

amelyek agyarint veszélyeztették a g-yár lét ét t de mint látni 

:fegjuk, oly súlyos tehe:cként nehezedtek az érdekeltekre, hogy 

a létrejöbb belső viszálykodások kis hijján a rokoni és bará

ti kötelékek teljes telbomlásához vezettek. 

Az 1932· év pénziie;yi nehézségeinek egyik legfőbb oka volt az 

a beruházási kampány~ amelynek kivitelezését Kabay János exől

tette 19,1. második félévétől kezdve. Az új gépek és kisérle

tel:: oly sok pénzt emésztettek. hogy tartalékalapjuk el:fogyvá.n 

további hitelekhez kellett fol;yrun.odniuk. A hitelezők pedig 

- akiknek leszerelése többé-kevésbé sikerült az előző évi ál

lami támogatásokból - ismét megéreztél{ a gyár katasztr6fális 

helyzetét és pénzüket féltve egyszerre kezdték követelni az 

adósságok törlesztését. I{abay János presztizse erősen csökkent 

a gyár vezetősésének körében, mégha ezt :nem is i'ejezték 1\:i 

nyiltan vele szemben; számos intézkedést azonban -főleg gaz-

dasági, pénzügyi és kereskedelmi vonatkozásuakat - most má:!: 

megkérdezése nélkül, jó esetben utólagos tájékoztatással, sze-

mélye kikapcsolásával foganatositattak /főleg Wendler Miklós/. 
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MAGYAR KIRÁLYI SZABADALill BIRÓSÁG 

SZ A BA I) A f.~l\1T I_J ~~IRÁS 
IU~n~H·I.·=-~~r-1 1\'h,'~.OHY.l'ÁIV /f!1 .!~'f.( 11'? 

r.-;--·-------·· ,...,_ .. "_.......,,_.._.,.._..., ·"""''.._..,.·~~~~....,L.,.~rtrei:!'ON&'ff'JiW ·"""" .a 

1\aha,\ ,J:ítws gy:íros Biitlszentmih:íly. 

A bejelentés napja 1931 évi november hó 30-ika 

A tnl:ilnülll;\ (li;tl:is opimt~nlkaloid;il.;. 
ll'lllt il~IJJ{']\I'j fatf:tltlHI/!.1 ll·il\1~11:'-.'·f'l;])li} 

v:n.ló eWúl!itasúJ a 

IstncH~1es ol:v <'ii<ir;i:-; opinmall-i:3loidúk 
ó előállittism a, am Pl~ 11M .az ópiunwJknloi

Uúl\nt H lllllkltü\ eu~ ltiil kiü•tJJH J t ppitllulc,i 
VÍZ·Cll oldalidH)l Jl~ Pl ik 

]smcretl"S ob eljnu'Js is. unwl~,.:né1 az 
. ópi u ma.lku loi d ú ka t t :11 t n l nw z ú 11 i) v( n~· l, 

!Ű }ll }IUJJ;l\t'l' SHI!l!li!'('llllt]()f ll VÍ!'ii,L(Zii.S 

uttl.n, de t•rés Plú1t ltnJafj:'ik, ozu:zz;.:'t.k ús 
twdn·it kiprl;selik e~:: l' llC'rlvt~klJü!, iUetö
lt1g' ll Z ll W l! ni h !~ll~ h1'j] ].;J• Ut':..; ~~~ \ <1 j tn 1 1n]
Jt1UZÓ S'l.tdl'itsú nldatt:d ki\nllntot JH;s;tite-

15 11rk, uwjd -ezt oviumalkaloirLtkut ,flolgoz
zúk fel 

B:ír {'Zzd az .eljár:íssal igen iQ..a kite.r
TIH'Lé.s, valamint tisztnság sz·eTn}fontjúból 
telie-~n megfelE'lő ópiumalkaloidúk tel-

20 Inelhet<'ik li i, n1é.gis hútJnn~-a az ''e1jauls
ll/lk hog~·· csak az I'V1lrk .ahhnu a sí'.nkc"t-
1Hnl Jwsznosíthntú. amiken a n1c'tknöv-(•ny 
.:1 fe·ni ·f'"mlített állflpothaJt, tc:·hút. vi1 ;.igzú..; 
és é-rés l.;:üz.ött vrin ~fiv.el,ez az id ö a1 (my-

25 lag ig í• n J ih id, a n•n1úl)ili~ gy(n tas nc
hézségPkbe iiH;üzik Tm <"1hhi ll:.1t1 ;w~··, 
l1og~· 11 ·züld 11lh 1 JI,\' 1-in'llliJ:'~:-; 1 ·ntqnr j for, 
rognto nJinH d1Úl1.ll, \·!;'Hi ·lilii!\] ll! ~~lji't 
ll'ls.U(\1 H 111:'1]\ .-..:/Pillll\lll\1'~:1' ~~h.('~/, 

SO ~1eg]ppii Jncdon .azf tulaltuk, hogy .a 
lnúkuii,-t;llyból az ópinm~t1knloirlúk al:::l.;:or· 
j!-] gn:~dn~;q.!r:c;;;nn kiiPllll! lllftiik. ltn n l-e
:JJn1ofj ts J.;:!(st,J)(lt m·1l.;1Jii\f!l~ l!l<tr ],j 

!-I:Ó!ild1 lj;\ t ~l1ol <t 1:tl:dnt:iii\ ~·~J1td!ll(·lH n 
B5 n s:r:'"1J·nz llÍi\t,ll:,i Jl'·-::~t·kti :qní1iuk, JtJ.njtt 

ú;.-;l~lljHI.: t . .; ill npillllllllkni{Jidiil~:l1 H fpl
dnz:~udt ni)\l'll\i lt'i::t•l,!Hd n!knllnns lol~a
dékkal ki' ou ink . .-\z í g\ ll\'L'l t híg olelator 
célszeníen besiüítjiik e~ az igy n~=elt io-

lyndP!\of Uumn~whan isnwJiJlHúlon ópiurn- 4-0. 
:1!lwloicl:ikJ:t ·tlnlgo~zul.; lt•l 

\z d.i:tJ :üd eé(sz.P·t iíe'JJ ('gyhJ.I'jüJ.eg UilJlJ 
tm hlD.J· han n z t'llen11ra..ul el·H~ alapjim vé
g.e:rziik. Példal;:é])ten felvesz-ünk 8 egy-
1'mmH: vL t'gyL)ukin1 1250 1 tórfogatú ('-gy- t5-
sógböl úlló tal túnJCSOl>ortot. Ez e&etben 
az elsó tartimyt megtöltjük 100 kg szái,az 
11Hiksz,er.sk:'ival .:\ lazcin behe1,\-·ü7)etts?...ee-ska 
n ln J l;'1n,\'n:1k kb. ~~-; l(·~rzút tölti 1<1, Uél~· 
f•~·f't'tí, lln a sz>t~e"-d<111iitne_!.!·f t, pL la?.án o~Y- 6G
mas Jlttdlé hci)·<'Zl'l( deszkillekal le!e,djült 
('S gnndo~kndnnk fll.l ól, hogy a feldnzza
d;ls l'ob mnú11 a 1nrttllly túl :fl-t~ ü.mi.iljön, 
E:.müin a tartünyt, -e1ön~ Us'(' ll .it1nl heveze-
Jel t, kivm1ó fo.lyadékk:ll megtöltjül; E 55-
cdJ a 1..5-2% kénes,;;;avat tartahnn·zó vizet 
.alkalmaznuk E kivonó folyádékban .a 
múkszecsl\a felduzzad és a tar-túnyt tel
:iesen m-egWlti .. 24 óHd <iztatás után a kO
Htl;eztí tartály( t.iiltjiil; nwg 100 kg szá- 60· 
1az sznrskaval ég .ana .az első tartúlYl'Ól 
Jrszivott kÍvonó fol) adékat 'ezdjwk, majd 
az elsii tarianyt fl i ss l< i vonó folyn<léldml 
tiiltiiik meg új.ahb 21 ómi áztatás után , 
" h:Hm:wik tarUtl,t t.öltji\k meg 100 kg 65. 
'ZHJ':tz m:l kswt•sloh ul ós a 2. tartály"·t)l 
lt>zil'otl lthonú l•>l)<ltléld<~ll. A 2 tnr-
11\i)l>il 111. l, ltll'il'd)'i>llll lulil idYfiUI'! l'o!Yf\· 
di•kot Vt'z••t jiil<, 111f~ nz 1. t,at•tály ft•isH hi·· 
'onó foly:1tlékot kap Ezl a mulllkafolya- 70 
Du-It ot n sol-oz.at ,, égei g fo }J ta.tjuk1, ahol a 
]\i-vont·) fo h :1d(k alkaloklakoneentrúclója 
n h l{Jragvohh. 

.:\:.-; í.U\ uyert híg alkaloida-oldatot 
y·nknumbnn l)c:-::ürítjiik. 1nnjd istnert n1ó- 75-
d()n nlk<iltliillilun dtd~onuk kl · 

\z d ja ""t le!lllószt'!esen tl ft' ll t lt'irttól 
elté1ü Le1endczé.slJ-en is ic1ganalosíthatju];;:: 

Az új eljúrás elön~-e .az ismerttel sz.em-· 
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ben, hop;y a növény teunése hasznosítható 
és hogy .a gye-b tásnál eddig ves~endőb. 
1ncnó, 1 rndsz.f'I int .Plögetett, mít kkót ó t 
l lll S1..1lOSÍ t H ll Ji:. 

5 Szabadalmi igé li 1Jek: 

l Eljá.uís ópiumalkaloid<1knak növényi 
Iés·z.ekböl, különösen mák-nővényekből 
való kitermelésé"e, amelyr" jellemző, 

l10g~ a bPÓlCH szautz Itiivényi tészeket 
aplÍtjuk, majd az alkaloidúkcJt kioldó 10 
fol,v;t,d(•Jdwl ·Pxjtuhúlju!.; ú~ .n kapot.t 
li.i\·ona1o[ iinm:tg;th;ln i~Hn·eJ t, módon 
alkaloidükra dolgozzuk lel 

2 Az l lgén~rpontban \ódcit el,jiirás .kj
Yiteli 1nódj-a, amel~ re jellemző, hogy 15 t 
a kivonatolást kénessav viz-es oldatá
val végezzUk 

l o • ábra: Kabay Jfu1os mS.Sodik szabadalma 

Kaba:y b.iába akarta és ·tudta volna is az 1931-ben raktárra 

helyezett sz§.re.z máknövény :t'eldolgozá.sé.val eyert mor:t'in ela

dásával a pénzü.gyi helyzetet rendbehozni, ha egyszer annyi 

:t'orgótőke sem állt rendelkezésére, hogy a munkásokat kifi

zesse /1-j/. 

Az önhibából eredő nehézségeken túlmenően még két másik té

nyező is sze:repet játszott a gyár anyagi b.elyzeténel~ alaku

lásában: 

1./ A belföldi piacon uralkodó sze:::epet játszott a llemzet

közi mor.fin-kartell. Készitményüklcel elárasztották az 

országot, és :minden esetben alacsonyabb áron, mint aho

gyan az Alkaloida adta saját áruját. - Wendler Wdklós~a 

há:l:ult a ieladat, hogy a gyár száraá:l:a az egyetlen kiutat 

megtalálja, azaz megszerezze a gyár száraárá a monopoliu

mot /2-j/. Tárgyalásai biztatóak voltak ugyan, azonball 

mint minden, ez is jelentéke~ időbe telt, egyidejüleg 

igazolnia kellett volna Kabaynak, hogy az országos 
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szOkségletet képes ellátni akkor, amikor forgótőke 

hiányában képtelen volt folyamatos termeléssal bi

zonyit~!li /113/. 

2./ Nem szabad természetesen figyelmen kivül hagynunk, 

hogy a világszerte duló gazdasági válság talán leg

súlyosabb esztendejében járunk, amely erősen rfu:cyrom

ta bélyegét minden politike.i sikú tevékenységre is. 

Igy válik talán megmagyarázhatóvá a földművelésügyi 

tárca vá:c•aUan lépése, amellyel zálogként lekötötte 

a gyár által termel·t minden termélcet az 1931-ben fo

lyósitott 35.ooo dollár export-hi·tel :fejében /3-j/. 

Csak junius 2~-án vivták ki, hogy a miniszter felold

ja a zálogi lekötéseket /115/. 

A Gyógyárú Hirlap az alábbi hangzatos alcímekkel vezette be 

cikkét /116/, amelyben a nemzetközi mo:cfin-kartell :fentebb 

emlita·tt m.esterl>.edéseiről számol be; "•• a ktil:földi morphium 

l4o pengővel olcsóbb a magyarnál ••• - .t morphium árát is le

verték a klilföldiek." Az alábbiakban részletet közlünk a cikk-

ből, mivel érdekes adatokat közöl, jellemző hangvételben: 

" A büdszentmihályi Alkaloida Rt. - mint erről már több al

kalommal megemlékeztünk - nagyon jó minőségli mcrphiumot hoz 

:forgalomba és ennek jelenleg mintegy 62o pengő a kilónkénti 

ára. Az Alkaloida a megjelent nyil.atkozatok szeri:nt több morp

hiumot tud gyártani, mint amennyire az o:~:szágnak szüksége va.>'l. 

Ezzel is magyarázható, hogy a ktilföldiek igyekeztek az Alka

loid.val megegyezni. 
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Az egyik budapesti gyógynövénykereskedő az elmúlt hetekben 

mint befejezett tényt hirdette, hog;y a dar:mstadti E.Merck cég, 

a párisi Rhone_..Poulene r.t. és az Alkaloida r.t. között bi.zo

:oyos megállapodások következnek be., 

Ezek a megállapodások az Ugyek ismereténél fogva nem jelent

hetnénel~ egyebet, mint hogy az Alkaloida olcsóbban átadná .:,z 

általa gyártott morphiumot a külföldieknek1 akik más gyár·t

má:oyok helyett a büdszentmihályi gyár készitményét szelgáltat

nák ki vevőiknek. Az Alkaloida azonban a jelek szerint nem volt 

hajlandó a külf'öldieknek ezt a szivességet megtenni, igy a:z;u

tán a külföldiek váratlanul 4-8o pent:;őben állapi·tották meg a 

külföldi származású morpkium árát. 

A nagykereskedők ma 48o peugőért árusitják a klilföldi eredetli 

morphiumot, ugyanakkor pedig az Alkaloida rt. morphiumáért a 

gyár előirásának megfelelűen 62o pengőt kérnek. 

A gyógyszerészek ebben a helyzetben :oyilvánva16an nem tudják, 

mit tegyenek: rendeljék a drágább magyar, vagy az olcsóbb kü.l

földi árut? 

Ebben az esetben csak egy megoldás lehetséges; meg kell vizsgál

ni, hogy az Alkaloida r.t. 62o pengős ára normális ár-e, és ha 

az, akkor a külfölddel szelliben minden tekintetben l!leg kell vé

deni, leülönös tekintettel ana, hogy a kíil:földiek ebben az e

setben megint kartellszerii szövetkezésre törekszenek.n 
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1\.abay Jánosra, aki az egész gazdasági krizist Blidszentmihá

lyon élte át, a gondok kétszeresen is ránehezedtek. Fizetés

képtelenül helyt kellett állnia az üzemben és a gyártásnil 

felme:r:ülő apró-ob-nagyobb technológiai nehézségeken teliilke

rekedni,másrészt azonban azon túlmenően, hogy veszélyben for

gott maga és családja megélhetése, önmagára vette a részvéey

társaság teljes telelősségét; felelősnek érezve magát minda

zoklm.l szemben, akik tökéjüket a vállalkozásba fektették. 

EgyidejUleg teljesen tudatában volt szellemi ter.mékei nag,y

szerUségéneli:, amelyeket mérhetetlen sok tépelődéssel, kisér

let ezéssel és manuális muni;:ával - versenyfutásban az idővel -

megalltotott. Ezek a tényezölt - a napi lLJ. órai munka, valamint 

az állandó, mardosó felelősségérzet - olyan idegállapotot te

remtettek, amely mintegJY üldöztetési málliává fejlődtek ki /117/ 

li:özérzeténell: romlásához - az adott gazdasági nehézségeken túl

menően- nyilváxJvalóan az is hozzájárult, hogy munkáját elszi

getelten végezte /14-j/. Hiszen a formálisan Büdszentmihályon 

székelő részvénytársaság is időközben a Fővárosba tette át 

széll:helyét /118/. A hivatalos ügyek, a tárgyalások Budapesten, 

legnagyobbrészt jelenléte nélkül zajlottak; az eseményeket kö

vetni alig tudta. Gondolatai egyre csak azon jártak, hogy báty

ja és Wendler elegánsan reprezentálva tárgyalásokat folytat

nak - "eredmény nélkül". lilig é'í - l1em egyszer a munkások közé 

állva - egy fillér nélkül /119/ igyekszik helyt állni egy tá

voli kis :falub&n, e nap minden órájában, minden percében. 
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ll. ábra: A gyár látképe 1932-ben 

Hamarosan úgy é:rezte, hogy a többiek nem. tesznek eleget köte-

lezettségeikuek, amelyeket e helyzet súlyossága ut elő. If;ajd 

olyan vádal!:kal illet 'te Wendle:rt, hogy ki e.kar;ja játszani öt, 

elhanyagolja a vállalat ügyeit és az ő megkerülésével kivánja 

döntéseit érvényre juttatni. Elkeseredésében úgy döntött, hogy 
. 1, VJ.ssza ep igazgatósági tagságától: "':tudatában vagyok anm>.k, 

hogy kezdő vállalatunk a mai sor~ nem tapasztalt gazdasági 

válságban súlyos és ldszfun.Lthatatlan helyzetben vergődik, vi

szont tudatában vag7ok annak is, h0t,7 a vállalat :fennállása 

és m!iködése személyes közr-em!iködése!lll':'e és munká.mx.'a van alape-z-

va, igy a következőkben bejelentett elr~tározásomban mindezek 

:figyelembevételével cselekszem." Ezután sze!lll':'ehányást tesz 

az igazgatóságnak, hogy az üzem :t'inanciális ellátottságát hát-

térbe szorit ják más jellegli kiadásokkal szemban és csak ritkán 
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küldenek pénzt •. á pénz kUldésének "teljes megszünése oly su

l;yos helyzet elé álli.tott, hogy már eddig is csak tulfaszitett 

idegekkel birtam a pánikszerü összeomlástól a helyzetet megmen

teni ••• 

Az Igazgatóság személyem iránt tanusitott határtalan ignorálá

sát kell tudomásul vennem azon folytonosan ismétlődő eljá:rás

ból, hogy vagy osak felületesen, de még inkább és még gyakrab

ban egyáltalában nem tájékoztat a helyzetről, még olyan mérték

ben sem, amilyenben az Igazgatóságtól különálló, de az üzem ve

zetésével megbizott egyén le11ne informálandó. Tulságosan biz

tonságban van az Igazgatóság afelőlt hogy családollillJI3.1 és a vál

lalatte.l szemben érzett kötelességem még akkor is a helyemen 

tQrt, ba önérzetem utolsó szilo:áját is kitapossák, s talán he

lyesen is itélnek ezért• hogy amugyis ·tulf'eszitett idegeimet 

örökös belső hereokkal rongg-yá ne tépjem s előttem. szent é:;;zé

seim miatt vivott küzdelembe:u egyesek előtt ne'lletségessé ne 

váljak - tisztelettel bejelentem, hogy az igazgatóságtól visz

szalépek ••• " /121/ 

A vállalat és a :feltaláló nehéz helyzetét hiven tükrözi Y.abay 

János levelezése /122; 5-j/. Tény, hogy az évet kisebb-nagyobb 

tételü eladásokból és a hitele~ők tü~ehuének végső kifu~szná

lásával fedezni tudták• és az év vége felé /123/ a mérleg nyel

ve már kissé jobbra tolódott, ami elsősorban annak köszönhető, 

hog.'Y a nyár folyamán vásárolt száraz mákszaJ.rr,z feldolgozását 

Kabay János rendkivüli erőfeszitések árán egyre jobb hatásfok

kal végezte. 



- 113 -

b./ 1333. 

A veszteséges 1932. évben jelerrtősen javitani lehetett volna 

a mérlegen, amem:cyiben a Kabay János által termelt alkaloi

dákat értékesiteni lehetett volna. Igy bár az évet ll.2o5,4.5 

P veszteséggel z§rták, e szám nem tlikrözi, hogy jelentős meny

n;yiségü mor:fint és kodeint állitott elő a gyár, amelyet a nagy 

kül:földi cégek - a mor:fin kartell - magyarországi dömpingje 

mia:tt nem é:r.tékesith.ettek /124/. 

A beindito·l;t tárgyalások befejezéseként végre bekövetkezett 

a várva várt :fordulat: l 933· márciwáában l'endelte el a :magya..r 

kormány /125/ az ópiumal1~1oidál~a vonatkozó behozatali tilal

mat, aru.elynel' lilivetkez'llébe.n az Alkaloida monopol-helyzetbe 

kertilt. 

Bár ez óriási elő:r.'elépés volt, teljes sikernek mégsem számi

tott, mart a neruzetközi k.a:t:tellal a harcot egyelőxe még nem 

zárta le. A kartell ugyanis számolt a behozatali tilalommal 

és óriási készlErteket halmozott fel az országban, amelynek 

eladásához a hazai nagykereskedőknek alapvető érdekük :fűző

dött. Természetesen az eladási bizonytalanság és a tőkehiár:zy 

a termelést is bizonytalanná tették /125/• 

Fol.1'tos, jellemző adatokat tartalmaz az 19.3.3-.34• üzleti év e

redmény- és mérlegkimutatása, amelyelenek adatait a 8. és a 9· 

táblázatokban foglaltam össze. A 8. táblázatból kitünil\:
1 

hogy 

az ópiumalkaloidák gyártására és forgalomba hozatalára kapott 
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monopolium már az első évben az értékesitési volumen ugrás

szerü növekedését eredményezte /148•775,90 P értékben adták 

el termékeiket/. Igy az előző évi. ll.ooo P-t meghaladó vesz

teséggel szemben nyereséggel /5lo,46/.P/ zárták az üzleti évet. 

A 9• táblázat "Vagyon" rovatában felUntatett két tétel külö

nös figyelmet érdemel: szembetünő ugyanis az összberuházások 

/ingatlan, a gépi berendezések, a laboratóriumi felszerelések, 

stb./ további rendki.vüli növekedését kifejező 28.5.456,o5 P-ös 

tétel, valamint a 2oo.ooo P-t is meghaladó termékkészletaki 

amelyek már az új technológia hasznositásának következményei/. 

A több mint fél milliós adósság /"hitelezők rovat"/ azonban 

továbbra is súlyos teherként nehezedett a vállalatra. 

8. táblázata 

Az 1933-34. üzleti év eredmény-kimutatása 

Veszteség Pengő Nyereség Pengő 

Tisztifizetések 21.662.36 Nyereség a 
tás on 

gyár - 148.775.90 

Költségek 4o.588.32 l 
Adó és illeték 16.389.99 
Kamatok 34.282.84 

l Leirások 24.136.48 
Előző évi veszteség ll.2o5.45 
Nyereség 5.lo.46 

összesen: 1.48.775,90 összesen# 148.775, 9o 
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9· táblázat: 

Az 19~~-34• üzleti év márleg-kimutatása 

Vagyon Pengő Teher Pengő 

Pénztár 29.- Részvénytőke ;:~.6oc,-

Szabadalom 30I'.>. OOO o"" Értékcsökkenési tart" 2lhl36..48 
Letét loo•- Árfolyamkülönb. tart. 22.28o,,56 
Leltár 28,5,4,56.0.5 Hitelezők 526.939.39 
Adósok 172.816,68 Nyereség .5lo.46 
Készletek 2oo.l79·93 
Átmeneti tétel 9o885o 23 

összesen: 968.466.89 összesen: 968.466.89 

A feldolgozás vonatkozásában jelentős dokumentum a már idézett 

összefoglaló /125/, amelynek alapján közelitő képet kaphatunk 

az év legfontosabb eredményeiről, és a közvetlen jövő lehető

ségeiről. Természetesen bizonyos levitikával kell tekintenünk 

ezt a dokumentumot, amelynek elsődleges célja egy előnyös üz

letkötés előkészitésa lehetett. A továbbiakban ennek alapján 

folytatom a téma tárgyalását. 

A Népszövetség időközben /1931./ határozatot hozott a kábitó

szerek elleni küzdelem nemzetközi összefogására, amelyet 1933-

ban eikkelyeztek be ~~gyarországon. Az egyezmény két részre 

osztja az államokat: gyártó és nem gyártó országokra. Minden 

államnak jogában van a saját szükségletét legyártani, e:1ienkivül 

pedig annyit, amennyi legális megrendelésre számithat. A nem

gyártó államok szükségletüket ott szerzik be, ahol akarják 
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/tehát itt érvényesülhetett a versenyképesség/. Il'íinden állam 

köteles évenként beadni egy becslést a Népszövetségnek, amely

ben bejelenti, hogy mennyi a belföldi szükséglet, mennyit gyárt 

ennek fedezésére és mennyit gyárt exportra. A magyar kormány 

3oooo kg-ot jelentett be exportra. Ennek legyártásá természe

tesen a büdsze:ntmihályi gyár jelen technológiai felkészültsége 

mallett nem történhetett meg, hiszen a jelenlegi kapacitás 

mindössze 45o kg volt évenként. 

Az év második felében indultak meg az előzetes tárgyalások egy 

olyan üzem létrehozására, amelynek évi kapaöitása 3.ooo kg mor

fin lett volna. A belföldi ára 1933-ban: 7oo P/kg, nemzetközi 

árfolyam pedig 35o sv.Fr/kg, az értékesitésből 6oo.ooo P tisz

ta hasznot remélhetett volna a gyár /125/• 

Aruelhelyezési lehetőségek /6-j/ az északi államokban már ld

nálkoztak, egyidejüleg megindultak a tárgyalások olyan orszá

gokkal, ahol a behozatalt monopolium védte. Ezekben az orszá

gokban a szabadalrnat akarták értékesítés céljából felajánlani .• 

Kitüzték célul a nemzetközi kartell felé történő közeledést is, 

lehetőleg egy előnyös megegyezés kikényszeritése érdekében. 

' 
Az 1934. év a gyár történetének eddigi legsikeresebb esztende~e 

volt: a morfin gyártása lényegében zökkenőmentesen ment egész ' 
' 

évben; sz ámos kedvezménnyel /adókedvezmény, sz eszadó mentesség,\ 

ópiumalkaloidák cserélésénél vámkedvezmény, morfin-monopólium, i 
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amelyet kiterjesztettek az összes ópium.alkaloidára/ uralták a 

belföldi piacot; megállapodás jött létre dán nagykereskedők

kel; lehetoség nyilt - kooperáció keretében -a teljes len

gyel piac megszerzésére; a Népszövetség küldötteinek elisme

rését vivták ki. 
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l 

51/1932. 

Igen tisztelt Kart~rs Ur l 

A Magyarorsz~gi Gy6gyszerész-igyesület 

Budapest-vidéki kerületének 1933 január hÓ 19-én tartott rendkivü

li közgyül és e t • Kartárs Ura t, mint a morphin magyar m6dezerü 

gyártásának feltalálóját üdvözöln~. e ezt jegyzókönJvileg megörö

kiteni határozta. 

Midón erról t. Kart~rs Urat tisztelet~el 

érteeitjUk,kerületünk tagjai nevében kérJUk, hogy tudományos kta

tatáeait továbbra ie folytassa, mert az eddig elért dice5ss§gee 

eredményei, nemcsak erkölosileg, de nemzetgazdaságiilag ie az o,:

ezág érdekeit támogatja, e hazafial célt szolgál, 

MegbeceUló tisztele t tel k8ezöntjUk 

ludapest,l933. hbruár 28," 

kivál6 tisztelettel 

ker.elnök. 

12. ábra: Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Budapestvidéki 

kerülete tiszteletadása a feltalálónak 
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lo. táblázat: 

Árúltészlet 1934. julius 31-én 
.. 

mennyisó~ Í>ték dsszessn 
··-

Árú megnev. Hely ~;ységá:r 
/P/kB/ /gr/ /P/ /P/ 

Morphinum Büdszentm. 7o 492 . 4· o 4 9,5 • 2 C 

hydrochl. Budapest 6oo 14).,582 86.1,51 
Gábor A.és tsa 20o955 12.573 lo3.219 

~-----------f-·---------- ,---·--· . -·----
Bü.dszentm. 28.\'80 l4.39o 

Nyersmorphin l Budapest- . ,5oo 6o.ooo 30o 0 30 44.42o 
. f-· ---

Bü.dszentm. 2oo l 2o 
Codeinum l Budapest 6oo 2o.olo l2.oo6 hydroch.l. 

Gábor A.és tsa 39o 234 12.360 
. --j-- --1-- ·----

Chloroplzyll Btidszentm. 3o 38o 16.9oo 
Budapest 5 2o.ooo loo 17.ooo 

Codeinuru Budapest 48o 125 6o 6o phosphoricum 

Aethylmorphin Budapest 55o ,5.oo4 2.7.52.2c 2.7,52.2 hydrochl. 
. ------ ----·---··-f-------- .. --

Morph.. hydr. Budapest 7oo 95 66.,5( 66.,5 pur um 
.. ---· ·--·--·-- ----- ---------1-----..,--

Codein b;ydr. Budapest 7oo 1.5 lo.,5o lo.5 pU:t'UI!l 
--f---------- t--

Mellékalk. tar Budapest 2oo 64.480 12.896 12.896 komplexum 
F-----· . --- . +-·-----
Codein sulp- Gábor A.és ts< 6oo 2o 12 12 huricum 

--
Diacethyl- Gábor A.és ts< 7oo 365 25.5,50 25.5·5 morphin 

--~---·· --·-,-

összesen: 193.o51.9 

' . . . . 
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~ermékkészletük táblázatba /lo. táblázat/ foglalásával ki

vánom érzékelhetővé tenné az új technológia bevezetésétől k 

kezdve eltelt két év változásait. A gyár ll értékesitésre 

alkalmas termékét tüntettük fel az Alkaloida büdszentmihá

lyi és budapesti raktáraiban, illetve a Gábor Andor gyógy

szernagykereskedő cégnél elhelyezve. Kitünik a táblázatból, 

amelyben az egyes termékek kg/P egységárait is feltüntettem, 

hogy az 1934-35· üzleti év kezdetén már - részben az előző 

évből tartalékolt - jelentős mennyiségü /és P-értékU/ sósa

vas morfin, nyersmorfin, kodein és klorofill állt rendelke

zésükre. A megjavult értékesitési viszonyokat figyelembe vé

ve, ezek a tételek önmagukban is fedezetet nyújtottak az új 

üzemi év beinditásához. 

Mivel a belföldi értékesitás már biztos alapokon nyugodotto 

Wendler Miklós a nemzetközi versenybe val6 betörést tűzte 

ki közvetlen céljául, üzleti politikája következtében egyre 

biztosabb volt lengyel leányvállalat megalapitása, egyide• 

jüleg sikerrel védte minden fórumon a nemzetközi kartell 

támad ása i t , 



\ 
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Az egyenetlenség, a felesleges sé~tődöttség - Eabay János ré

széről - nem egy esetben nehezitette az igazgatóság együttmU

ködését, és Wendler gyakran szo~ult mentegetőzésre /7-j/. Még 

dr. Kabay József is irt egy számonkérő levelet Wendlernel;:9 aki 

nyugodt, hosszú válaszlevélben foglalta össze elért eredményeit, 

az év legfontosabb külkereskedelmi céljait /217/• Hangsulyozza, 

hogy a lengyel üzlet nem csupán financiális érdeke a gyárnak, 

hanem része egy olyan távlati kereskedelempolitikai koncepció

nak, amelynek végső célja, hogy külföld felé a gyár preszti

zsét - és ezen keresztül hitelét - növeljék, egyben egy ·támadó 

fegyver a kartell f'elé is /"Nekünk előbb-utóbb meg kell egyez

nünk a lrortellal; de minda.ddig nem tudunk megegyezni, amig tá

madásaika t ki nem védjük és sebeket nem e j tünk"./ Tisztában 

van azzal, hogy a Hoffman la Roche cég, amely jelenleg -

2~3oo.ooo svájci f'rank tiszta ;jövedelemmel, monop6liummal ren

delkezik a lengyel piacon, mindent elkövet majd, hogy az Al

kaloidát ne engedje be Lengyelországba. Indokolja továbbá egy 

nagy összegü export-hitel felvételét: a dán kereskedelmi part

ner, amely óriási kölcsönnel állt már egyszer az Alkaloida mel

lé, nem tagja a nemzetközi kartellnak. Éppen ezért - piacaik 

védelmében és saját biztonságukért - nagy összegli bankgaran

ciát kértek Alkaloidától, hogy ez a megállapodásnak megfelelően 

szállítja a megrendelt árut, amelyekkel a dánok saját piacaikat 

ellátják. 

A lengyel üzemet létrehozandó tárgyalások már előrehaladott ál

lapotban voltak, amikor kiderült, hogy a Hoffman la Roche a 
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Népszövetségben akar támadást inditani a kooperáció ellen. 

Wendler utazott Varsóba, hogy a Genfben követendő taktikát 

személyesen beszélje meg a lengyel partnerral /128/. 

A Népszövetség Ópium!J.gyi Bizottsága szeptemberi ülésére Weé1d

ler Miklóst küldte a Földművelésügyi Minisztérium, aki levél

ben tájékoztatta I{abay Jánost /129/, hogy mil;yen kérdésekben 

kell irásban állást foglalnia a következő, októberi ülésig. 

Igy: 

l./ ha van, akkor egy vizsgálati eljárást kell elküldeni 

Genfbe, amely a mákszalma morfintartalmának meghatáro

zására vonatkozik, 

2./ szakvéleményt kell adni, hogy a már ópiumtermelésre 

felhasznált mákszalma alkalmas-e további felhasználás

ra morfin előállitása céljából. 

A novemberre kitűzött következő gyülés előtt, olttóber l-ig kel

lett I{abaynak irásba foglalnia a máltSzalma-analizisre vonatkozó 

válaszát /a metodika csak 1935. végére készült el/. Wendler 

szerint a Népszövetség bizottsága nagy jelentőséget tulajdoni

tott tudom~os, de praktikus sze,pontból is az analitikai el

járás kidolgozásának, amellyel "az elért eredmények nem utólag, 

hanem már előre is konstatálhatók"• "Külön szükség van ennek az .. 

eljárásnak egy kis brossurában való egész rövid általad való 

ismertetésére, amelynek alapján fogja ezután a Népszövetség 

bizottsága a Te megnivásodat eszközölnitt /129/. 

.. 
': 
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A La Roche cég nemcsak a Nppszövetségben támadta az Alkaloi

dát, hanem kereskedelmi és szabadalmi jogi alapon is. Bejelen

tette ugyanis, hogy tud mákszalmából nagyüzemi szinten morfint 

előállitani /l3o/. Tény, hogy ha ezt igazolni tudták vo~1a, 

ugy benn maradhattak volna a lc:rmyel pia.con. Az igazolást, a

melyet záros határidőn belül produkálniuk kellett• nem nyúj

tották be. 

További nehézség volt, hogy belülről is - a lengyel népjóléti 

és munkaüwi miniszterhelyettes - támogatták a La Roche len

gyel mónopóliumát. Végtil a lengyel miniszterhelyettes egy át

hidaló megoldást javasolt, amely szarint a lengyel piucot a 

majdani lengyel üzem /Mot~r-Alkaloida/ által termelt félkész 

termékből látná el továbbra is a La Roche cég. Wendler azon

ban rendkivü.l ügyes ellenajánlattal vágott vissza/131/ t amely 

végsősoron az Alkaloida 1935-ben bekövetkezett győzelméhez ve

zetett: Alkaloida kész ellátni a La Roche eyersanyagigényét, 

azonban a lengyel piac felét kész~úval a Motor Allcaloida lát

ná el. Ezzel a - tulajdonképpen nagyvonalu - ajánlattal kél'Y

szerhelyzetbe hozta a Roche-ék lengyel támogatóját is. Mert 

ha a gyár nem fogadja el ezt az ellena;jánlatot 1 akkor a párt

fogó magatartása is lehetetlenné válik és a Hoffman La Roche

nak végleg távoznia kell a lengyel piacról. 

Kabay János 1934• nyaráig tulajdonképpen nem rendelkezett nagy

üzemi eljárással a kedein előállitásához. Bár rendelkezésére 

álltak a kodein elöállitására vonatkozó tapasztalatok, de 
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ezideig még csak laboratóriumi szintez; gyál:totta. Most azon

ban rendkivüli kereslet jelentkezett kodein iránt, amelyet ki

használandó kidolgozta vonatkozó nagyüzemi gyál:tási eljárását 

/8-j/. 

Az év egyik kiemelkedő eseménye volt, hogy Flrik Einar Bekst

rand svéd miniszter a l~épszövetség megbizásá.ból I\ffagyaro::r:szág .. 

ra, Büdszentmihályra látogatott novemberben, Eskstrand, akire 

rendkivül jó benyomást tettek a látottak, megigérte, hogy min

denben segitségükre lesz /133/. 

g./ 1935. 

Az év biztatóan kezdődött·~ mert Kabay János megkapta eljárá

sára a lengyel szabadalrnat /9-j; 134/. Azonban ez a rendkivü

li financiális és erkölcsi értékű esemény sem gátolta meg egy 

súlyos családi konfliktus kirobbanását, amely elsősorban a két 

fivér, János és Péter között kulminált, de állást foglalt ben

ne a család többi ·tagja is. Objektive Jánost tartották hibás

nak, szubjektive azonban feleségét okolták, lllint aki - férje 

felbujtójaként - feleLős azért• hogy János a család ellen for

dult. 

1935· elején merlilt fel először, hogy liabay János hagyja ott 

a büdszentmihályi üzemet és a vállalat érdekében Budapestre 

költőzve elsősorban kutatásoltkal foglalkozzon, illetve a ter

melessel csak akkor, amikor valami nehézség merül fel. A téma 

családi körben vetődött fel először, és miután csak a vonatkozó 
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levelezés eg;y-két darabjából értesülhetünk a viszályról, nem 

derül fény arra, hogy végülis Kabay János kisemmizéséről volt-e 

szó• vagy jóindulatú, fu:tatlan javaslatról /lo-j/. Tény azonban, 

hogy Kabay Jánosban és feleségében mély sebet ejtett az esemény, 

amelynek következményeképpen végülis megáálva az üzemtől Buda

pes-tre költözött családjával eg;yUtt. Ettől az időtől kezdve 

haláláig áthidalhatatlan ellentét uralkodott a fivérek között, 

ami erősen rányomta bélyegét az üzem tevékenységére /ll-j/, 

de a vállalat vezetésére is. 

Az év elején még Kabay János vezette azokat a munkálatokat, 

amelyek célja az Uzem kapacitásának 5oo kg évi 6p:l.umaU:al.oida 

előállitásáról looo kg-rá történő fejlesztése /137/ volt. Majd 

minden energiájával azon fáradozott, hogy az üzemet olyan ál

lapotba hagyja hátra, - Kabay Péter vezetésére • hogy külön-
' 

leges nehézség ne martilhessen fel. l\cyolc oldalas kéziratban 

közölte az igazgatósággel a termelésre, a munlvaprogramra 1 a 

vegyszerellátásra, a munkások és alkalmazottak fizetésére és 

szociális ellátottságára vonatkozó utasitásszerü elképzelé

seit /12-j; 138/ t majd ttmikor már :minden machanizál va volt, 

s az eljárás utolsó betüig kidolgozva", átadta a vezetést 

Kabay Péternek. "Hogy mit jelentett ez számára, csak én tu

dom, s azt a szivszakadó búcsút a gyárudvaron 1935. húsvét 

hétfőjén sohasem fogom elfelejteni. ö egy volt a gyárral és 

nem tudhatott tőle elszakadni ••• " /139/. 

Az 1334-.3.5• üzleti év befejezése után az exedmén;y-kimutatás

b6l /ll. táblázat/ kitünik, hogy az előző évihez képest 
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illintegy 15 %-kal nőtt az értékesitésekből adódó készpénzbe

vétel. Hogy a nyereség mégsem nőtt arányosan1 az a "Veszte

ség" rovat egyes tételeinek /fizetések, a budapesti iroda :re

zsije, külföldi iizletkötések előkészitése/ nö'ltekedésének kö

vetkezménye. Bár e. vállalat - a mérleg-kimutatás /12. táblá

zat/ szarint - képes volt adósságait csök:kenteni, anyagi fel

lélegzésre nem hagyott lehetőséget a rendkivüli méretü újabb 

beruházás /több mint loo.ooo P-vel nőtt az előző évi 285.456.o5 

P ... höz képest/. A beruházások ilyen mértékü erőltetésének volt 

következménye, hogy az adósságokat csupá-n mintegy 6 %-kal tud

ták csökl~enteni. A vállalat el:"Jtor má:r 72 alkalmazottat és m.u:n

kást foglalkoztatott; szakma szarinti megoszlásukat havi mun

kabérüket a 13. táblázatosan foglaltam össze. 

llo táblázat: 

Az 1)34-35· üzleti év eredmény-kimutatása 

Veszteség Peng 5 Nyereség Peng 5 

Biztosítási dij 731.98 üzleti bevételi 172.466.29 
Szabadalmi költség ;>.6so.?5 számla 

Adó és illeték l2ol35olfl 1933-34. é '\li 
Jutalék 21.3?1.;74· nyereség .51o.46 

'.l:iszti :fizetés 22.:)7o.-
Kamat 28.8ol.o3 
Budapesti leöltség 22.193.69 
Forgalmi adó vált. 23.698.o2 
Alkalru.kereseti a. 388.73 
Külföldi üzl.költs. 16.394·.61 
Lei:.r.."tá.sok 19.532.13 
Nyereség l.o79·75 

összesen: 172.976·75 összesen: 172-976.?5 
-
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12. táblázat: 

Az 1934-,3,5. üzleti év lllérleg-kimutatása 

Vagyon p " eng o Tehe:r l 

Szabadalom 3oo.ooo.- Részvén;y·tőke 

Letét loo.- Hitelezők 
• 

Leltár 394.o3o.6o Értékcső kk. te.r t. 

Pénztárszámla 2.22o.8l Nyereség mint 
egyenleg 

At:rrceneti tételsz1a 9.,58,5.18 

Adósok 99·574·44 
Készletek '71~4.55·95 

Értékpapir 67.2oo.-
--~-

összesen: 944.166.98 összesen: 
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1:;. táblázat 

A gyár dolgozóinak beosztás és szakma szarinti kimutatása a 

!'ize tésekkel 

Lét;szám Beosztás Havi i'izetés összesen /P/ 
/személyenként/P/ 

l üzew.felügyelő 2oo 2oo 

l ir n ok 6o 6o 
2 gyakornok 6o lao 
l laboráns 8o 8o 
4 labo~á.ns 6o 24-o 
1 laboráns 5o 5o 
2 gépész l 2o 24o 
2 gépész 8o l 6o 
2 kazángépész 8o l 6o l 

l 2 szenea 4o So 

15 m.unká.s Ll· O 6oo 
2 müvezető 9o l 8o 
l előmunkás 5o 5o 
2 előmunkás 6o l 2o 
6 előmunkás ?o 42o 
6 betanito·tt munkás 5o 3oo 
2 betanitott munkás 6o l 2o 
8 etető 5o 4oo 
4 kád as 45 l 8o 
6 zúzós 5o .3oo 
1 lm p us t~ o 

l 
4o 

l gépk. vez. 5o 5o 

72 összesen 4.o9o 
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A juliusi. igazgatósági ülésen Kabay János már nem mint tizelll

vezető igazgató 9 hanem mint igazgatósági elnök vesz részt. Ezt 

megelőzően "Előterjesztésében" /l4o/ l~övetel"t jogokat magánaka 

"A vállalat alapja az ti.zem. E"flllek proe.,raru.;ját én terjes;;tem az 

Igazgatóság e1é 5 vállalva annak kivihetőségéért és eredrdmyéért 

.;> 1 1" ' t ' 1 ., ' . .. 'lt ' , 00 ""l a .~.e e ossege .•• • .az e Jarason semml.nemu va oz as nem <SSZKozo -

hető önkényesen, az én beleegyezésera nélkül. Az üzemekről szó-

ló összefoglaló jelentést az Isazgatéságnak havonta én ter-

jesztem be." 

JÍ.Z li.lésen megszav:-o:zták jogkörét, kötelességét: 

"I. Kabay János igazgatósági elnök ur teendői: 

1./ A bü.dszentmihályi ós ·más belföldi és külföl.é!i üzemek és 

laboratóriumok programjának összeállitása, az igaze;at6-

ság elé terjesztése. 

2./ Az üzemek által az igazgatóságnak hetenkint beküldött je-

lentések felülvizsgálása. 

5·1 Havonta meglátogatja az üzemeket és ezek müködéséről ugyan-

csak havonta az igazgatóságnak jelentést tesz. 

L~./ il.mennyiben Kabay Jiu1.os elnök ur, vagy az üzemek vezetői. 

az eljárás menetóre javaslatot tesznek, annak kip:r.óbálá

sát és beállitását az elnök ur személyesen vezeti és el

lenőrzi; kedvező eredmény esetén ő adja át a gyakorlatba. 

Az eljáráson azonban az igazgatóság előzetes beleeg~ezése 

nélkül semmiféle változtatás nem eszközölhető. 

5·1 Az üzemek anyagszü~égletének ellátására vonatkozó rendel

kezések megadása 
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6./ Tekintettel arra, hogy a pénzügyi és kereskedelmi ügyvi

tel azorosan összefügg az üzemek müködésével és viszont, 

szükséges, hogy Kabay János elnök ur ugyis mint elnök, 

ugyis mint az üzemek központi vezetője a vállalat pénzü

gyi és kereskedelmi helyzetét állandóan ismerje. 

7•1 A budapesti központi iroda müködéséről kiadott heti jelen

tés átvizsgálása. 

II. Kabay Péter üzemvezető igazgató ur teendői: 

1./ Az igazgatóság által megállapitott üzemi program végrehaj

tása. 

2./ Esetle~es javaslatok tétele az üzem racionalizálására vo

natkozóan. 

3•1 Az igazgatóság által elfogadott kereten belül az üzemi al

kalmazottak felvétele és elbocsátása" /141/. 

Az év második felében az ellentétek gyülölködéssé fajultak, a

melyet nem indokol eléggé liabay Péter Augusztinnal történt in

cidense sems 

Kabay egy leveléből /142/ kiderül, hogy Augusztin magához ké

rette Kabay Jánost és közölte vele, hogy bátyja, Péter nem fo

gadta őt Büdszentmihályon, amikor hivatalos minőségében - a 

Földművelésügyi Minisztériumt61 kirendelve -meglátogatta az 

üzemet. Indoklásul csak annyit mondott, hogy ő csak felügyelő 

szerepet tölt be az Uzemben és ha valamire szüksége van, úgy 

forduljon liabay Jánoshoz. - "Ugy hiszem, nem ismered ennek az 
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eshetőségnek a következményeit, ha Augusztin kijelentésedet 

alapulvéve teszi meg jelentését a minisztériumnak. 

Értetlenül állok az esettel szemben. Nem tudom, mi célja van 

az egész komédiának. Te tudod a legjobban azt, hogy az én uta

sitásom és az üzemre vonatkozó egész irányitásom csak papirfor

mula, ami sohasem volt betartva és általad komolyan véve. Te 

tudod a legjobban azt, hogy még egyetlen alkalommal sem info.

máltál részletesen az üzem helyzetéről. Te tudod a legjobban, 

hogy velem szemben még a papir-formulákat sem tartottad be, s 

.:!,gy Te tudhatod a legjobban, me:nnyire igazságtalanul ért, s 

mennyire meglep Augusztinnal szemben tanusitott viselkedésed 

akkor, amikor Te az üzem vezetésébe még beleszólést sem tűrsz, 

nemhogy annak irányitását engednéd át. Miután a helyzet rám 

nézve mindinkább kezd súlyosabb lenni, mert felelősséget vi

selek olyan dolgokért, amelyeknek irányitásába nincs módom be

lenyúlni, ••• vedd tudomásul, hogy az eddigi papir-formuláire-t 

sem tartom. Tehát a jövőben az üzem munkásságával és egész me

netével az egész igazgatóság előtt kell adj számot és én csak 

az igazgatáságon belül óhajtok kritikai joggal élni. Semmine

mű felelősséget az üzemmel szemben nem vállalok ••• n 

Egyéb részleteket nem ismerünk ugyan, de valószinűleg anyagi 

természetű nézetelté~ések szolgáltathatták az alapot a fivérek 

ellentétére /143/. Végülis Kabay János a decemberi szindikátu

si ülésen követelte korábbi ügyrendjének majdnem teljes meg

semmisitését, számos előjogáról /pl. különleges szavazati elő

jog/ és az igazgatósági elnöki poziciór6l is lemondott. Csupán 
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a kutatásrik továbbvitelét kérte magának /144/. 

Az előző évi novemberi ülésen hat~ozott úgy a Népszövetség 

bizottsága, hogy Icabay János dolgozzon ki egy analitikai e~

járást a mákszalmára /145/• Egyik célja volt ezzel az Opium

ügyi Bizottságnak, hogy mindenhols ahol Kabay-eljé~ással gyár

tanak ~orfint, eb~séges elvek szerint torténhessen az ellenőr

zés. Wendler levélben /146/ fordul a Földművelésügyi Minisz

tériumhoz, hogy bocsásson a feltaláló rendelkezésére egy labo

ratóriumot, ahol az eljárást kidolgozhatja. A minisztérium hoz

zájárul ahhoz, /149/ hogy ez a laboJ:atórium a Gyógynövényki

séJ:leti Állomáson legyen. Kabay maga tervezte meg a laborató

riumot, ahol részben mákszalma-analiziseket akart végezni, rész

ben uj témákst feldolgozni és kisérletezni. Az új laboratórium

nak még egy fontos hivatást szánt: itt folyt volna az üzemek 

ellenőrzése és i'ejlesztése. "Erre a célra egy teljesen komplett, 

modell gy.árat te:c"vezett itt felállitani, amelyben a nagybani 

töltésnek l/looo részét kitevő nyersanyagból kiindulva a mák

szalma feldolgozása a gyárival teljesen analóg módon a nyers

morphil:J.ig le:folytatható'' /139/• Kabay János nem érb.ette meg a 

kisérleti üzem elkészültét, amelyet tervei szarint felesége a 

gyász első hónapjaiban valósitott meg /13-j/. 

Az 1935• év gazdasági szempontból jól alakult, bár a számos 

ágon vitt klilkereskedelmi akciók nagyon sok pénzt emésztet

tek. A 6.ooo katasztrális holdon termesztett mákból bizonyos 

pesszimizmussal /148/ is 65 vagon mákszalmára szémitottak. 
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riíáktermesztésre jelentős propaganda igénybevételével buedi

tották a gazdálkodókat, amelynek következtében további 35 va

gon mákszalmára számitottak. A nyersarzyag biz t os it ás ára H.omá-

niával is szerződést kötöttek 2o vagonra. Ekkor a büdszentmi

hályi tizem már havi 25oooo pengős forgótőkével dolgozott t mig 

a budapes-ti központ havi rezsije lo.ooo pengő volt /144/. A 

vállalat nyilvánosság előtt is számotte.vő tekintélyre tehetett 

szert s mert Wendler bejelentése /144/ szerint már létrejött a 

megállapodás a iCiagyar A.ltalános Hitelbankkal 5oo .• ooo P-s hi.,.. 

telre vonatkozóan /amelyet a Bank meg is szavazott/. 

19,"54. juniusában kötötték meg Kabayék a szerződést a "Warszaws

kie Towasystwo MOTOR" vegy:\.- és gyógyszerészeti telep Rt-vel .• 

A lengyel é~dekcsoport ajánlata eleinte arra irányult, hogy li

cencdij ellenében veszi használatba a szabadallnato Ez azonban 

az Alkaloidánal: nem felelt meg, mert egy ilyen megállapodás nem 

erősitette volna pozici6ját a nemzetközi ve~senyen. Célul tehát 

egy közös vállalkozás létrehozását tlizték ki, amelyre vonatko

zóan siker!il'G is megállapodniuk a lengyel partnerral. Ennek a 

megállapodásnat: az értelmében az Alkaloida a megalapitott lel.1-

gyel vállalat részese lett olyan mértékben, hogy az intern jö

vedelemből elérni vélt licenc dijat megltaphassa~ /Ez az összeg 

225.ooo Zlotynak felel meg/. A kutnói üzemben 3o munltással 

dolgoztak, a varsóiban 15 munkással /149/. 

Bár Kabay János heinditotta és a :folyamatos üzemre állitotta 

mi.ndkét üzemegységet, a gyártás során számos üzemzavar jelent-
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kezett, amelyet a lengyelek-Kabay halála után- csak nagy 

időveszteséggel küszöböltek ki. A nehézségekhez hozzájárult 

még az is, hogy az első évben kénytelenek voltak silányabb 

minőségü nyersanyaget is átvenni. E körűlmények következmé

nyeképpen az 1935~ évet 6o.?o8 Zloty, az 1936. évet pedig 

8.839 Zloty veszteséggel zárták. /Az első nyereséges év csa 

1937· volt//149/• 

Varsó mellett két telep képezte a Motor Alkaloidát. :Egyik 

volt a kutnói, amely a száraz mákszalmából készitette a ki

vonatot. Ez az üzem már szeptember hónapban megkezdte mtikö

dését /15o/. A másik, az un. "mokatovi" Varsóban miiködött, 

a kivonat feldolgozását végezte a végtermékig. Rendkivül 

nagy gondot forditottak a lengyel üzem megfelelő beállítá

sára, felépítésére, "mert a varsói üzem van hivatva az eljá 

rás tökéletességát kiilföldön is igazolni, és ha az jól mükö 

dik, akkor sorban meg tudunk nyerni más államokat is az el

járás átvételére" /148/. 

Bár ekkor már ll országban szabadalmat kapott Kabay János m1.,,,_ 

i'in előállítására száraz máknövényből /14. táblázat/, termé

keit még mi.ndig csak kis mermyiségben tudta elhelyezni a kü 

földi piacokon. A 15. táblázatból is látható, hogy 1935-ig 

csak sósavas mori'int értékesitettek kiilföldön és csupán 193 

től szállitott kodein sókat, nyeramorfint és etilmorfint is 

exportra. A varsói társvállalat megalapításából adódó presz· 

tizsnövekedés jelentösen növelhette tehát a külföldi piacok 

érdeklődését az AlY~loida termékei iránt. 
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14. táblázat: 

A Kabay-eljárások szabadalmaztatása 

Ország 

l t Magyar 

• 

2t Német 

3· Magyar 

4. Anglia 

5·1 Francia 

6. Belgium 

Portugá
lia 

8. Bulgária 

9· Romtí.nia 

lo. Jugosz
lávia 

Görög-

Szabadalom 
száma 

89 464 

524.964 

1o9788 

4o6 l o 7 

392.645 

17239 

248 o 

21282 

lo817 

C ime Védelem 
kezdete 

Eljárás ópiumalka
loidá.k előállitá- ~~25· 

sára ma;JUS 1 • 

.. 

" 

" 

" 

1927· 
január 12. 

19,31 • 
nov. ,;o. 

19;52 .. 
nov. 29. 

19;52. 
nov. 28. 

1932· 
nov. 29 

193.7· 
május 18. 

1932· . 
nov. 3o. 

1932. 
nov. 28. 

1933· 
aug. 1. 

1934. 
aug. 25. 

Védelem 
tartama 

2o év 

18 .. 

2o " 

16 " 

15 " 

2o " 

15 " 

15 .. 

15 " 

15 " 

15 .. ll. ország 4889 -;:;-r.ör ök---e---7-1--4-7--2,-/~-+----
• ország /4323 " 

1935.---c-+--1-5-,-.~ 
:febr. 4. 

15 It 13. Lengyel 2o8o7 .. 1934 • 
dec. lo. 

~-+--------~~-------~------------~--~----+---~ 

14. Hollandi~ 63359 

+ l = A "zöld-eljárás" szabadalmai 

1935· 
jan. 23. 17 " 
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15. táblázat: 

Az Alkaloida Vegyészeti Gyár Rt. külföldi árúszállításai 

1932-1936-ig 

Év sósavas foszfor- kodein sósavas nyers- papave-
morfin savas ko- bázis etilmor- morfin r in 

kg dein kg kg f'~' kg kg ktg l.11 ~ 

1932 l o - - - - -
1933 77·5 - - - - -
1934 82 - - - - -
l 935 13.5 86 6 28.36 5o ,30 

19:?6 - l o 4 2 67·5 -
összesen 192 96 l o 3o.36 117 ·5 ,3o 

A va:r:sói li.zem november 29-én be:l.ndulh Egyben ekkor kapunk 

hirt először Kabay János betegségéről /14-j/. Általunk ismert 

utolsó levelében /151/ leírja kinja.it sérvével /15-j/, majd 

különös ihletéssel jelenti bátyjának az üzem sikeres beindu

lását. Törhetetlen optimizmussal ir a nehézségekről és - min

tegy az életmüvet zárva - emlékezik a kezdetre, a lo évvel 

ezelőtti elsé\ lépésekre: "Megmozdult ez az üzem is ••• A kez

det másodszor is borzalmasan nehéz. !Jiost gondolok arra, hogy 

volt erőm minden technil{ai gyakorlat nélkiil 9 először is meg

csinálni. Minden napnak, minden lépésnek megvan a maga nem 

várt akadálya.u lillajd némi keserliséggel hozzáteszi: "I~a de ha 

beállt, ezt is jobban elvezetik, mintha én vezetném." 



- 137 ... 

~~?~~ft~ifui~ 
UIUDY CBEMICZRE 
IZIIBILa •• :.=;~a:~ 23 
DDDIIU IUUO" BUBOWIECU 3'· 

--~ 

_,.. 

13 •. ábra: Kabay János általam ismert utolsó levele Varsóból 

a társvállalat cégjelzéses levélpapirján 

Korábban jelzett betegségének lei'olyásáról tájékoztatja :fi

vérét; mtiteni akarták, de nem hagyta magát, mert nem akart 

idegenben betegeskedni. Vidáman irt viszont az életutjára oly 

jellemző, ujra ismétlődő eseményről: "Szerdán lesz az első 
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morph:i.n leválasztás, tábornoki deputatio mellett, mert hi-

vatalosan kell bebizonyi.tanom, hogy tudok mákszalmából morp-

hint gyártani." A bizonyitás Varsóban is sikerült. Hat hét 

múlva - hazajövetele után 1936. január 29-én halott volt. 

A halál OF2.: az egyszerű sérvmütét utáni infekció és álta-

lános szepszis /152, 153/. 

t 
Kabay Jánosné sz\Jietctt Kelp Ilona és g)crmckei Jánoska, Icike a maguk s nz usszes 

rokonok nevchen üsszcliirt szii'I'Cl. fajdalomtól po:ig sujt\'a jelentik hog_1· 11 legforróbban szcrctü férj 

legeslegjobb c,l~sap szeretii szi\lí gyermek testver es rokun 

KABAY JÁNOS 
az Alkaloida vegyészeti g)·ár r t megteremtője és elnökigazgatója 

lángesz ü alkotó pál)!ijRnak derekan életenek 39 tk s legboldogabb házassl!gának l Hk évCbcn egy 
heti su!\ os szenvcdés után januar 29 .. en ejjel ' 12 Ornkor a sze nt ker: et szenisiigének felvetele 

utim h~fejczte kUzdclmes földi elctCt 
A ral~ a amely felfelé ívelt kettetürt s az lír!, mel.1 utána maradt nem rotolhatja soha senuni 
J.:cdvcs halottunkat február l ·Cn delután '·'14 órakor fogjuk a farkasréti temető halottaS·· 

házéból a nm kath. val!as szertartása szerint örük nyugalomra hel)czni 
-\z ~ngcsztelú s7ent rnitiealdozat február :>.·án delel(ott '/1 10 órakor a városmajori rkbáni·ttcrn·· 

rlomban lesz a l>lindcnható lstennek bemutat\'a 
Budarest \ (130 el' i január hó 30 

felejthetetlen ked\·esiink pihenj békében ! 

Kabay Peter 
Kaba}· József 

Tóth Mlktósné sz Kabay Pirosli"a 
Bajna Bátlntnt' "· Kubay Valéria 

lo>h"0"' 

lakas: ll Olaszf·tsor -l:l/1 

ld Kabay Józse! <21 nojo Kabay Péterne ;o Dancs Erztiébet 
sz (}eil.k Piroska Kabay Józsefné u. Bozsik Margit 

••ulet. Tóth Mlklós 
özv Kelp AlberM' sz Jobász Ilona Bajna Hálint 

any0 , 0 Dr. Kelp Annus 
Kasny (Kelp) Albert C; n<J< 

•~ Totlit Márta 
•ógor"' b •ogorn& 

14. ábra: Értesités Kabay János haláláról 
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•
, ,; ~JL _~Tr __ ·. -::?---." ;;{:~~e--.u;.. ~J7~ _/ 

~ - ·--mlottl anyakönyvi kivonat. . '.;o 

~~~-,~~,-----~-----------~~-------~-""~--------------~~--~--~;_c---~---,~~' l 

15. ábra: 

A z e l h a l t -·----~-·A~- ~lha!.l-1~"-d~- ------
---- ----------, ___ __ ---------------- helyo, ho az el· 

családi és utóneve, állása l tlot- j házastársának l' szillelnek hal.llozAs nem A tut!ál oka 
(foglalkozása),..,Jakhclye : vall.isa : kora i családi és utóneve 

1 
családi és utóneve az et~g~~~k.1s.in 

;~~~k~nY~~:~-~-
If .. mlnla a: A. U. JI~. f-,t.bo~ 

lO dar•b ~ra 12 Mér 

Kabay János halotti anyakönyvi kivonatának másolata 
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l-j. Varga János szóbeli közlése: "Nagyon szerette a gyárat, 

az üzemet, de rengeteget dolgozott is érte. szill{ség e

setén - és ilyen nem egyszer adódott - a segédmunkások 

közé állva végezte azok munkáját. Tiszteltük benne a 

lángelmét, szarettük és becsültük emberszerető közvetlen

ségéért. Igazságos volt és soha nem nézte le a munkásem

bert. 1932-ben 2-3 pengőnként adta ki a fizetésünket; 

gyakran a saját fizetését osztotta szét. -Varga János 

22 évig - nyugdijazásáigt 1971. októberig - az Alkaloida 

Vegyészeti Gyár igazgatója /1950• január 7-től/. Pálya

futását 1932. szeptemberében, mint segédmunkás kezdte meg 

a gyárban, majd laboráns, később pedig csoportvezető lett. 

Igazgatói poziciójában sem feledkezett meg a gyáralapitó 

feltalálóróll életnagyságú bronz szobor emelkedik a gyár 

udvarán, és a gyár alapitásának 4o éves jubileumára kia

dott bronz emlékplakett és márvány emléktábla orzi Kabay 

János portré ját, nevé·t az ut ókor számára. 

2-j. "•• a helyi piacon a kartell ma már nemcsak a nagykeres

ked5knél, hanem a gyógyszerészeknél is alánk kinálja az 

árut. Ezért van az, hogy a piac teljesen doglott." -A 

monopóliumról: "Erre vonatkozóan már a nagykereskedőkkel 

is megállapodtunk. Nézetem szerint csak a monopólium fog 

egy nyugodt üzleti bázist nyujtani, mert ott árletörések 

nem lesznek és amit gyártani nem tudunk, külföldről nyu

godtan behozhatjuk." /113/ 
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}-j. Wendler Miklós egy levelében /11.4/ utalás történik egy 

!öldmüvelésügyi Minisztérium által 46.159 sz. alatt en

gedélyezett }5.ooo dolláros exporthitelre /pontos célját 

az összegnek nem ismerjük, de feltételezhető, hogy Wend

ler kül:földi nagykereskedőt talált, aki csak dollárbetét 

ellenében volt hajlandó megállapodást aláirni egy majda

ni szállitásra /114//, 

4-j. Bár a levél már lemondása után kelt, célszerűnek látszott 

idéznünk, mivel tartalmazza mindazokat a gondolatokat, 

érzéseket és vádakat, amelyeket korábban már egy-egy le

velében olval!1hattunk. - "•• ugy érzem, végzetünk kikerül

hetetlen. Nem az idegeim mondták fel a szolgálatot, de a 

józan ész kritikája fest mindent sötétre és én ebbe a sö

tétségbe meg fogok örülni ••• Nem kérek könyörületet ma

gammal szemben, hisz minde11ki a maga keresztjét tudja 

csak, milyen nehéz, csak az fáj, hogy az én nyomorult vég

zetem igen sokat az én szaretteim köz ül tesz földönfutóvá •• 

Mi testvérek nem vagyunk üzletemberek, igy a vállalat ve

zetését teljesen magunk között felosztani képtelenek vol

tunk. Azért vált szükségessé, hogy idegen embert vegyünk 

be magunk közé. Mint talpig becsületes emberek, ezt min

dig nyilt őszinteséggel tettük, s nem társnak, még nem is 

barátnak, de testvérnek fogadtuk. 

Sok-sok csalódáson át jutottunk el Vlendlerig és mily bol

dogan lélegzettünk fel, megismerve ügyes és sokszor le

leményes üzleti jártasságát, hozzánk való alkalmazkodá

sát, becslilates őszinteségét.,. most azonban fölényesen, 
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szinte diktatórikusan intézi az egész vállalat ügyeit, 

előttünk ismeretlen homályban, akik életére és becsüle

tére van a vállalat alapja le:f'ektetve". /12o/ 

5-j. Wendler levelére válasz minden bizonnyal, amelyben Wend

ler birálhatta Kabay lépését, érzekenységé·t 9 illetve a

melyben felhivhatta a feltaláló figyelmét arra, hogy ha 

egy természettudományos vagy müszaki szellemi termék üz

leti tevékenység tárgyává válik, abban a pillanatban - illi

nőségi értékének fenntartása meUett - meg kell osztania 

glóriáját a közgazdaság-tudománnyal, 

- "Irod, hogy az igazgatóságtól való kivonuláso!Jllllal a fe

lelősség sulya alól akarok menekülni. Ezt Te sem hiheted. 

Én vagyok az, aki ennél~: az eszmének és vállalkozásnak a 

szekerében mint igavonó barom ezer- és ezer kötelékkel va

gyok befogva. Én ezt a hárnot le nem vethetem, a rud mellől 

el nem távozhatok, itt nekem vagy gjőzni vagy elpusztulni 

lehet osak. Tudom, hogy szekerünk sulyosabb helyzetben is 

volt már talán, akkor, amikor a segitségedet kértem» és 

minoig hálával ismerem el, hogy minden tehetségeddel és 

erőddel igyekeztél kátyuba jutott szekerünket előbbre tól

ni~·· De egy idő óta felületesen és nagy általánosságban 

informálsz, óvakodva minden konkrét alátámasztástól. Ami

kor a vállalat ilyen sulyos helyzetben van, nem r~pok sem

mi értelmes ~elvilágositást attól, akinek a vállalat gyep

lőjét a kezébe adtam. 

Nem látok tisztán s én, aki a felelősség minden sulyával 

és kötelével be vagyok fogva, bekötött szemmel nem tudha-



- 143 

tom, hogy Te,aki ebben a nagy munkában társul szegödtél hoz

zám, tolod .. e a szekerem, vagy a bakon ülve ostorodat csattog

tatod-e felettem. Ez a helyzet annyira fonák, hogy csak a csa

ládom és becsületem iránt érzett örök kötelesség az, ami arra 

indit, hogy a vállalat vezetőségéből kilépve az összes felelős

ség terhével, pusztán mint igavonó barom vigyem tovább az üzem 

ügyét. 

Mert remélem 1 akkora naivitást nem tételezel fel rólam, hogy 

azt hinném, az üzem ügyeiért és vezetéséért rajtam kivül fele

lősség terhelné az igazgatóság többi tqgjait, kik egyáltalában 

nem is értenek a dolgokhoz, tehát felelősséget sem vállalhat-

nak ••• 

Tekintve, hogy én gépész vagyok, igy minden tudásomat e téren 

keserves tapasztalatokkal kellett megszereznem, semmi támoga

tásom eb"ben a tekintetben nem volt. A gépek mliködésénél igy bi

zonyos kivánnivalók maradtak hátra, igy a kinyerésnél egy bi

zonyos veszteség ezen az alapon lépett fel. Továbbá egy éjjel

nappali üzemnél felváltás nélkül egyedül kellett helytállnom 

és a munkálatokat vezetnem, igy az a batártalan rosszindulat és 

aljasság nem egyszer megismétlődött, hogy a kinyert máklevet 

beerjesztették ••• 

De nem panaszkodtam, hanem nemcsal~ férfiast de emberfeletti 

küzdelemmel, az i.i.zem állandó vezetése mellett vetettem bele ma

gam egy őrült nehéz kisérletbe és nagy küzdelmek árán, Isten 

segitségével sike:r·ült a száraz eljárást megval6sitani. Idő nem 

volt. A laborat6riu~i kisérlet után, még talán nem is teljes 

befejezésénélt belevetettük magunkat annak gyári keresztülvi

telébe és ez még mindig kisérleti üzem - hiszen még itt kellett 
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igazán a nehézségekkel lépésről-lépésre megbirkózni - nyu

godtan mondhatom, :fényes eredményeket hozott ••• 

Igazad lehet, hogy jelenleg a száraz eljárás nem értékesit

hető, ez az anyagi sikert - amennyiben való -· tönkre·teheti, 

de az én becsliletemet és a vállalkozás erkölcsi értékét :fel-

tétlenül és minden körülmények között igazolja és tisztáz

za •• " /122/. 

6-j. Wendler ~iklós külkereskedelmi orientációinak első lépései 

tehát már 1933-ban megtörténtek. A következő évben már Dá-
' nián keresztül - :m.int látni :fogjuk - kapcsolatot teremtet-

tek az északi államokkal. Ugyszintén 1934-beu alakult ki a 

lengyel kooperáció alapvonala is. 

'7-j. "Te azt irod, hogy vállalatunk helyzete igen súlyos. Ezt 

egyáltalán nem mondhatnám; sulyossá válik azonban al:"Jwr, 

ha nem a megértés jegyében dolgozunk. Nem tudom mire cél

zol, amikor azt irod, hogy ut asitásokat csak az igazgató

ságtól :fogadsz el. :';n nem szaktam Neked utasitásakat adni. 

l:i1i:!:'ánk - akik szükségképpen a legaktivabb tagjai vagyunk a 

vállalatnak- hárul a :feladat~ hogy a kérdéseket megoldjuk, 

de ezt csak kéz a kézben együ·ttmD.ködve tehetjük. Részem

ről sohasem tapasztalhattad, hogy az üzemi dolgaidba bár

milyen irányba is beleszóltv.m volna. Mert reméle:m., azt nem 

lehet beleszólás11ak nevezni, ha én előterjesztem a helyze

tet és előadom, hogy lllilyen árukra van a piacnak szüksége. 

Ez nem az én beleszólásom, ez a piac és a körü.lmények be

leszólása, amelyet mindannyiunknak :figyelembe kellveenni". 

/126/ 
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8-j. ".IL.'lhoz, hogy én kodeint gyártsak, hiába van eljárás, amit 

mondjuk harmincszor kicsiben kip:róbáltunk, hiába van egy 

;jól konstruált készillék, mert ez még nem minden. P.róhát 

kell keresztülhajtanom a legnag;yobb figyelem mellett,hogy 

a jelentkező hibákat ko:rrigálva egy lizemi eljárást nyer

jünk, amit már csak át kell adni egy veg~észnek. Kimerült 

idegekkel vállalkeztam sok ismeretlen és váratlan nehéz

ség leküzdésére. Számitanom kellett, hogy az első 5o kg 

kedeinért 15o leg-ot fogok odadobni, és mégis vállalkoz

tam, mert a vállalat érdekeit lát·~am különben veszélyez

tetve". /172/ 

9-j. Rögtön gondjaik voltak, mert a szabadalom szövege támad

ható volt. Az eljórást Kabay száraz ra.ák.növén;yból - álta

lában - tö:rténő morf'in előállítására kivánta szabadalmaz

·tatn.i, a szövegbe mégis az kertilt: "• ,száraz máknövény-

b ől, illetve szárából és levélből... A "fej" igy kimaradt 

a felsor:olásból, amit ugy ldvántak korrigálni, hogy a 

felsorolást törlését kérték /174/. 

lo-j. A levélből arról értesülünk, hogy Kabay János először 

minden megjegyzés nélkül elfogadta a javaslatot. Felesé

ge azonban ·tá.madásként értékelte, és ezt a véleményét 

fér jével is elfogadtatta. Igy töxténhetett, hogy a ·bár

gyalás utáni napon azt közölte családjával, hogy mégsem 

adja át helyét Péte:r báty jának, lw.nem csak egy külső i

degennek. ll. levél irója ig;y indokolja János Biidszentmi.

hályról történő távozásának szükségességét: "... hogy 

János egészségi állapota ezt követeli, hogy a gyermekek 
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további sorsa tanulmányi és egészségi szempontból or

dítva ezt követeli, hogy a János karrierjét töri ket

té és hagyja elposványosodni, hogy a vállalatnah: sem 

anyagi, sem erkölcsi érdeke ••• az mind nem sz áLlit" 

/azaz IDabaynak és feleségének/. 

"Én a l{övetl::ezőképpen látom a dolgokat. 

Jánosban tulajdonképpen jó szándékok és jó elgondolá

sok élnek. ő elvégezte a k~tüzött munkát sok-sok va

gyonba kerülő kísérletekkel, amelyet a család gondol

kodás nélkül való mellette állása és rendelkezésre ál

lása biztositot·t és tett lehetövé. Ezt tudatosan figye

lembe sem veszi, illetve nem szabad neki figyelemibe 

venni ••• Iluci cél .. ja - b.a kell erőszakkal is - minden

kit kiszorítani lépésről-lépésre a vállalatból vagy 

alázatos kézcsókoló S$olgának degradálni, mint a legu

tolsó munkás, ki a napi kenyeréért rá van szorulva a 

meghunyászkodásra. Ez a b.arc most névlegesen Wendler 

ellen folyik, de tulajdonképpen nem is tudja, meg nem 

is akarja nélkülözni. őt, csak be akarja törni." /135/ 

ll-j. "Szomorúan kell tapasztalnom az·t 1 hogy az üzemvezető 

Igazgató Ur minden ténykedésemet, amely az üzemmel 

összefügg, határozottan ellenségesen fcgadja és intéz

kedéseimet vagy felháborodással visszautasitja, vagy 

minden ellenvetés nélkül meghallgatja és f'igyelmen ki-

vül hagyja. Ez a körülmérzy egy igen furcsa helyzetet 

teremt, ugyanis én viselem az összes ügyel~rt a fele

lősséget, de minden akció-szabadságom csak névleges". 

/136/ 
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12-j. Hangsulyozza a feldolgozandó nyersanyag /mákfej és szár/ 

megfelelő me11..nyiségben történő biztesitását, de még ennél 

is fontosabbnak tartja, hogy e nyersanyag :minősége jó le

gyen. Az üzem biztonságának egyik f'ő feltételeként a 

veg;yszerek megfelelő mi.nőségét jelölte meg. E célból ja

vasolta, hogy az eddig már bevált gyakorlatot folytassák 

tovább, és a Gyógynövénykisérleti Állomás vizsgálja a 

vegy2zereket már a megrendel0s előtt, majd a szállitás

nál és a felhasználás előtt is. Itt értesülünk a fonto

sabb vegyszerek havi felhasználásáról /1.38/ 

Hátrium biszulfitt 

N"á'brium hidroxid: 

M:etilalkohol: 

Etilalkohol: 

Denaturált szeszt 

Benzol: 

8o g 

24 g 

2oo kg 

3oo kg 

12oo kg 

l 2oo kg 

üzemanyagfogyasztás havonta; szén 

nyersolaj 4o g 

13-j• Feljjsége a tragikus hirtelenséggel bekövetke~;ett halál

eset utáni nar;>okban, hetekben heroikus erőfeszi.téssel 

:folytatta :férje megkezdett munkáját. Az elcő kisérlet

sorozatot befejezte sikeresen, majd erről jelentést tett 

- bejelentve visszavonul9.sát - a gyár igazgatóságának 

/139/• munkájához, mint ü•;ja az "•• adott erőt, hog.y mi

kor már oly végtelenűl pótolhatatlanul sokat vesztettünk, 

legalább azt a kis részét ne hagyjam veszendőbe menni 
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az ő nagyratörő terveinek ••• Az a kétségbeesett akarat 

vezetett, hogy az Ő munkáját 9 me ly et még a halálos ki

menetelti. mtitét elbtt kezdett meg, s melyre én tudom a 

legjobban, mily nagy sulyt fektetett - gyarló erömm.el, 

Isten segi-tségében bizva befejezem· és nyilvánosságra 

hozzam." 

14-j. "Sajnos én nagyon beteg vagyok. Ilucinak meg ne mond, 

ugyis igen nyugtalan." /143/ 

15-j. "Ráadásul még meg is betegedtem, két napig fektidtem ágy 

ban. Ki jött e. sérvmu, ágyékban, nem a herében. Borzal

mas kinjaim volta1:, :rázott e. hideg, a szivverésem letom 

pult. J>zonnal operálni alcartak, •• de én nem alcartam. 

Két orvos azután mégkinzott emberti.l. Forx·ó törülközöket 

raktak rá és körbe gyömöszöltek. lilldkor egészen vissza

ment, gumi kötésbe tettek, ugy kellett két napig feliüd

nit mig el nem készült méret sze.:ri:nt egy sérvkötő. Most 

azután alaposan megszijazva já:rkálol~>• Hála Isten, hogy 

komolyabb baj nem lett ••" /151/. 
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:21 fe ,jezet 

Az Alkaloida Vegyészeti Gyár tovaobi fejlődésa, 

mai szerepe és jelentősége 

TT b J' ' 1 'l '-' k"' ' k t+ b • k ' 1.1. " ' • .... a ay a:nos ne. a a a:.Uwr ove,; -·eze " et am~ or az a .vu.La Kl.-· 

dolgozott marfiugyártási eljárás olyan gazdasági hatástokot 

ért el, amellyel megnyugtatóan biztosHotta a gyár müködés

tését, sőt a jelent ős üzleti sil{e:r:ek eredményeképpen dinami

kus fejlődési tendencia küszöbére érkeztek. A feltaláló kliz

delmeinek és mtmká;jának gyümölcse azonban csak hé.lála után 

ért be. 

16. ábra: Kabay János szobra a gyár udvarán 
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Jelentős változás állt be az Alkaloida Vegyészeti Gyár :fejlő

désében a :felszabadulás után, amikor az l;Jí.t8. évi államositást 

követően a magyar állam jelentős beruházásol<lml f' e jlesztette a 

gyárat és az a :mai értelemben llJ.anufakturális jellegil üzemből 

modern gyógyszergyárrá fejlődött. 

Igy a 3 éves t<>.rvben 2,4 millió, az első 5 éves tervben további 

lo,4 millió, 1956-ban 8 millió, a 2. három'éves tervben 21,8 mil

lió forint értéküberuházás javitotta a termelést, korszerilsi

tette a nyersanyagtárolást és emelte a dolgozók munkaköriilmé_ 

nyeinek szinvonal§.t. 

A gyár i'elszáDadulás utáni történetének egyik kieraell~edő l~orsza

kát jelenti a második ötéves tervben végrehajtott rekonstrukció, 

amelynek során mi.n.tegy 8o uillió :forintos beruházással az aláb

bi uj berendezéscl"..kel, létesitményekkel gazdae;odott a gyár: 

korszerü :folyamatos extrakciós berendezés /a Lurgi cég 

gyártmány a/ 

- uj pneumatikus gubó-szállitó be:rendezés 

- ua készáru üzem 

uj vegyszer és müszaki anyag;xaktár 

- uj karbantartó liliihely 

--uuj irodaépület. 

Ebben az időben kezdődtek meg e. gyár dolgozói számára épülő la

kótelep kial&.kitásának munkálatai. A lakótelep ma. már áll; ápolt 
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parkjai és felszerelt játszóterei szalgálják a dolgozók ké-

ny elmét és az if jabb nemzedék szóralwzását. A több emeletes 

épületekben, 2 és 3 b ' t ' .p·· t ' l ' SZO ;?-..St &V .L. U CSE. e es hideg-meleg vizzel 

ellátott lakásokban ma már a gyár többszáz munkás é~ értelmi-

ségi dolgozója él családjával. 

A Kabay-szabadalom szerinti morfing;yCu:tás az évtizedek folya

mán ugyan rendkivülimértékben :fejlődött. de a mai napig is az 

eredeti eljárás alapelvei szerint tör-ténik. Elsősorban az ext-

rakció módjának tökéletesitését emelhetjük ki, amelyet ma már 

meleg vizzel, teljes ellenáramban végeznek. Hasonlóképpen tc-
keletesitették a besürités folyamatát is Roberts-J.'ends;;eJ.'i.l be-

'l' .b tt' "'""l par o a e:t:J.aKKa • 

Jelentős s_zerepet j:3.tszott a vállalat í'ejlődésében az a tény, 

hogy a vállalat kollektivá;ja megvalósította és világszinvonal

ra. fejlesztette a mák(;ubóból előállitott, morfin alapu kodein, 

etilmorfin, dikodid, parakodin és méf;j több más kész·termék elő-

állitást. 

Az Alkaloida Vegyészeti Gyár ópi~kaloid termelése 1971-ben 

az l93o-as évek termelésének több mint loo-szorosá:ra nőtt, és 

kapacitása még ennél is nagyobb. A m\J..szaki-technológ:i.ai fejlő-

élés jellemző adatának tekinthetjük, hogy :még az l93o-as években 

loo q mákgvbóból lo kg mori'int álli.tot"tak elő, addig ez a szám 

napjainkbaL 25-28 kg. l:Lé~~ 6Q' adat a fejlődés ütemének és vo-

lumenének be'"utaté.sához: amig a gyár állóeszköz értéke 1:;148-ban 
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mintegy lo millió forint volt, addig 1966-ban - a befejezett 

rekonstrukció után - ez az összeg elérte a l6o millió forintot. 

Kaba;y életében a gyár fő terrnéke a morfin és annak sósavas só

ja volt. Rendelkezett ugyan a társalkaloidák előállitásának 

módszerével, azonban nagyüzemi techn<JJ:ógiát csak élete utolsó 

éveiben dolgozott ki. Napjainkban már a késztermékek felé toló

dott el az alkaloidgyártás termékösszetétele. A gyár a világ 

minden tájára exportál ja a következő termékeit: kodein-sók, 

etilmorfin sósavas sója, dikodid • parakodin, vukodal. 

A harmadik ötéves terv során a gyár - állami támogatással -

minden korábbinál nagyobb költségkihatású, un. "egyedi nagy

beruházást" hajtott végre. E beruházás következtében olyan új 

létesitmén;yekkel és berendezéseklee l is gya:eapodott, amelyek 

következtében versenyképesen kifejleszthatta gyógyszarkészi.tmé

nyek gyártását is. Készerelő-kikészitő űzame talán a legkor

szerűbb az országban; ragyogóan felszaralt analitikai labora

tórium őrzi - a minőségat vigyázva - a gyár és készitményei 

hirnevét a hazai és a nemzetközi piacon, Napjainkban mó.r több 

mint félszáz törzsl~önyvezett gyóe,';yszer és még ennél is több 

gyógyszeralapan;yagot gyárt és hoz forgalomba. A gyár a kor

szerű követelményekhez alkalmazkodva kiterjedt kooperációs te

vékenységet folytat azocialista és tőkés országok gyé.raival. 

Az Alkaloida Vegyészeti Gyár által alkalmazott morí'ingyé.rtási, 

ill. a mor:fin-alapú társalkaloid-gyártásra vonatkozó eljárások 
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jelentőségét egyre fokozza az a tény, hogy a világpiac kedein 

és etilmorfin szükséglete állandóan növelwzik. E két fontos, 

a mindennapos orvosi gyakorlatban sürün allcalmazott gyógyszer

ből a világ szükséglete napjainkban már évi l5o tonna felé kö

zelit. Az utóbbi 3 évtized vonatkozó adatainak i'igyelembe vé

t elével ez a szám több mint háromszoros emelkedést jelent • Az 

ópiumter.meléo idővel nem lesz képes e növ<~kvő szü.kségleteket 

fedezni, és igy egyre inkább előtérbe kerül a mákszalmából e

lőállitható morfin kérdése. 

Az eljáJ:.'ás további fejlesztése érdekében a hazai morfi.ngyá:rtás 

mai problémája az, hogy a máknövény nemesitésével minél maga

sabb alkaloid tartalmú fajtákat termesszenek, ugyanakkor azon

ban a maghozam is emelkedjék. Az erre irányuló kutatásokban a 

bfá:r kutató kollektiváján kivül több külső intézet lwtató cso

portja is részt vállal. 

Az Alkaloida Vegyészeti Gyá:r nyersmorfintermelése napjainicban 

világviszonylatban is számottevő és elsők között szerepel a 

mákszalmából előállitott morfin termelésében. 

A gsé:r' :fejlödése jelenleg is folyamatosan tart, eredményeivel 

népgazdaGúgunl;:, a veg,.)'ipar és a gyógyszeripar egyre jelentő-

sebb tényezőjévé válik, szelgátja a gyógyszeres terápia fej

lődését • az egészségügyi. feladatole minél eredményesebb megol-
• 

d ás át. 
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6. fejezet 

Kabay János tevékenységénele összefoglaló érté

kelése /1927-1936-i.g/ és az utókor elismerése 

Kabay ~ános tevékenységének, életmüvénelc értékelésekor éles 

határt vonhatunk három korszak között. 

Az első korszak /1925-től 1929-ig/ kezdetét egy találmány lét

rejötte jelenti. Ee;y olyan találmányé 1 amely11ek természettudo

mányos, vegyipari technológiai és egészségügyi vonatkozásaivi

láglliszonylatban szereztek elismerést egy magyar gyógyszerész

~ek. E +.slábnány hasznositására a I<abay-család részvénytársa

ságot alapitott, amely azonban objektiv és szubjektiv adottsá

gok miatt /gazdasági világválság, a zöld máknövényből történő 

morfingyártás objektiv hátrányai, a tapasztalatlanság és terv

szerlitlenség gazdasági. és kereskedelmi kérdésekben/ a teljes 

összeomlás határáig jutott. hbben a korszakban Kabay János ját

szotta a gyárban, a vállalkozásban a vezér-szerepet. Százszáza

lékosan azonban csak egy hadszintéren volt képes harcát megvi.v

ni: ott, ahol ellenei "csupán" a természeti erők voltak. Ekkor 

még nem vonta le a végső következtetéseket arra vonatkozóan, 

hogy milyen következményekkel jár egy sikeres üzleti vállalko

zás megalapozása, és hogy a kereskedelem, az lizlet az övétől 

lényegesen különböző szalet er: üle t. E téren a sikert szintén a 

tehetség, a szakértelem és a rengeteg munka biztosi.thatja, még

hozzoá olyan emberi adottságokkal, amelyekkel ő nem rendelkezett, 
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Második korszakként /1929-31./ értékelhetjük azt az átmeneti 

időszakot, amikor a vállalkozás léte teljesen bizonytalan volt, 

ami.ko:r: egymás után érkeztek ajánlatok az üzem megvásá:t'lására, 

amikor elég let·t volna Kabay János egyetlen szava, hogy fel

számolják - a hitelezők és részvényesek kielégi.tésével - a rész

vénytársaságot és őttudományos i.ntézetben folytathatta volna 

kutat6 munkáját. 

Tény, hogy ebben az időben bámulatra méltó erőt sugározva, szin

te egymaga tarto·tta fenn a vállalatot. Volt energiája és lelki 

ereje ahhoz, hogy ebben a válságos időszakban is tovább kisér

letszzen és "•· megint csak ő volt az egyetlen, aki geniG.lis 

merészséggel a száraz máks.zalmára forditotta f'igyelmét és ki

dolgozta második szabadalmát, ami megmentette a vállalat jövő

jét." /31/ 

A harmadik korszak /1931-36/ kezdetét a második szabadalom meg

születése és az eljárás üzemi alkalmazása jelenti. Eidcor a vál

lalkozás végleg megi.ndult a fejlődés utján. Kabay Jé.nos tevé

kenysége senunit sem veszit értékéből. A dicsőségben azonban 

osztoznia kellett - és a vezetésben is - azzal, aki a komplex 

organizmus másik "lét:f:'ontosságu szervének", a dinamikus bel- és 

külkereskedelmi tevékenyséGnek, nagy szakértelemmel rendelkező 

irányitója volt 1 Wendler Iiiiklóssal. Kabay nem látta vi.lágosan 

ezt a helyzetet és emiatt számos el.lentét okozójává vált, amely 

a vállalat müködésére is hatással volt. 
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Túlérzékenysége és ebből adódó hibáG lépéGei azonban közelsem 

cezaromániás hajlamból vagy dicsőség utáni ki.elégithetetlen vá

gyakozásból eredtek, hanem elsősorban arra vezethetők vissza, 

hogy tiszta jelleméből, önérzetes egyéniségéből adódóan - és a 

helyzet nem megfelelő megitélése következtében - magái:a vállal

ta a vállalkozás teljes f'elelősségét. Amikor azután ezt teljes 

súlyával vállaira nehezedve érezte, jogot formált olyan lépé

sekre vagy viselkedésre • amelyel>:hez nem rendelkezett megfelelő 

szakértelemm.el, illetve amelyek indokolatlanok vol'tak. 

A v•'lzolt három korszakban tendeuciózusan értékeltem egy bi:e.oo

nyos as!:'ektusból Ka bay Jáno:3 tevékenységét. lelivel komplex ·téma

választásom egyik céllütü~ése az iillw.loida t;J?ár történetének 

feldolgozása egy bizonyos lwrszaban, szi31;:ségesnek litszo·tt a 

faltalálót ugy is mint gyfu:alapitót, Illint főrészvényes igaz

gatót ábrázolnom és e minőségében is sz~~áznom tevékenységét. 

Természetesen könnyebb feladat egyértelmli ruür;zald-tudományos 

eredményei vagy emberi magatartá.sa, szociális intél:>kedéoGi a

lapján megközelitenem. 

Kabay János rendkiv(ili alkotói készségére jellemző, how min

den gépészeti alapismeret nélkUJ. is képes volt teljesen uj 

vegyipari. 'cecr.nológiát kialakitani, ehhez gépeket tervezni, a

zokat beállitani, majd ujra modernizálni, átalakitani. E rend-

- kivüli teljesitménye mellett maradt ideje kutató .nmnkára j_s. 

Speciális eljé~ást dolgozott ki klorofill előállitására, a 

mákszalma analizisére, a kivout hulladék-nyersanyar; f'elhasz-
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nálására /káliumka:r.bonátot állitott elő/, megtervezett - loco

szeres kicsinyítésben - egy üzem-modelt /kisérle'Gi üzem/, ame

lyen az első kisérlet·et már csak :felesége fejezhette be. Tech

nológiai eljárást dolgozott ki a nyersanyag keverési arányának 

ellenőrzésére és szabályozására. A nyersanyag minőségének javi

tása céljából kikisérletezett egy módszert • amellyel a mtJmzár 

belső részének, az un. bélnek eltávolítása mechanikai uton meg

valósítható. Egy zuzógép - kalapácsos őrlő - beállitásával az 

összezúzott mákszártörmelékből rostálással és ventillációval tá

volitották el a nem kivánt részeket. Igy azonban olyan porsze

:rli anyaget nyert, amelyet az eddigi. kivonási eljárással feldol

go>«ni nem lehetett: uj eljárás kidolgozásával megoldotta ezt a 

:feladatot is. - lViindezen tevékenysége mellett biztositania kel

lett az alkaloidok folyamatos lizemi gyártását, felligyelnie kel

lett teljesen képzetlen munkásaira, akiknek betanitását is maga 

végezte, végfil 1935-től kezdve haláláig részt kellett vennie a 

lengyel üzem létrehozásában, gépeinek beállitásában és az otta

ni folyamatos üzem beinditásában. 

Icabay János döntései és tevékenysége során mindenko:r szem előtt 

tartotta szükebb hazája, Büdszentmihály érdekeit, de még inkább 

a község fiaiét, akik a kapa és akasza mellől álltak oldalára, 

hogy elősegítsék a ragyogó gyógyszeripari találmány gyakorlati 

megvalósulását. 

Hiába érkeztek ajánlatok Budapestről és Győrból az tizem telepi

tésére, mindvégig kitartott eredeti elgondolása mellett. Az 
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üzemben alkalrr..azott munkások szarették közvetlen, humánus em

beri tulajdonságaiért • és bá:r: tudtál{, hogy "nagyon okos ember", 

sziviikbe igazán akkor zárták, amikor látták, hogy semmilyen mun

kától nem riad vissza és szlikség esetén versenyt dolgozik a se

gédmunkásaftkal a nyersanyag rakodásakor. Kabay érezte hogy be

csülik munkásai, éppen ezért különöscn érzékerqen érintette, 

amikor a bérek /1931-1~32-ben/ ki:t'izetésére nem :folt fedezete. 

Ilyenkor - amig tartott - saját fizetését osztogatta szét a 

rászorulói~ között. 

Szociális intézkedéseit a gyúrba látogató bel- és kü.lfölcli ven

dégek egya~ánt nagy elismerésben részesitették, amelyek köziil 

kettő különös figyelmet é:t:demel: 

1./ Betegbiztosítási hozzájúrulás. Kabay munkásainak bérét ál

talában a korabeli bérszínvonalhoz viszenyitva állapitotta 

meg. A bérek kialakitásánál azonban figyelembe vette, hogy 

- intézkedésére - a gyár fizette a munkások teljes bete0-

biztositását, azaz CJ'l'I-hozzájárulását. Ez az intézkedés 

összefüggésben volt még egy másikkal is, mégpedig a 

2.1 munkások segélyező alapjának létrehozásával. lilibay minden 

munkásával elbeszélgetve megéxttette. hogy miért van szük

ség arra az áldozatra, hogy fizetésiLk - amellett, hogy 

ingyenes a betee;bi.ztosi tás - nem l1alad ja meg a közepGs 

szinvonalat. Ez az anyagi áldozat ugyanis egy munkás-so

gélyező alap javára ment, amelyet ő hivott életre a gyár

ban. 
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1934· végéig a munkások tulajdonképpen nem tudták, hogy összeg

szerüségben mennyi személyenként ez a hozzájárulás, ezért 1935~ 

ben Kabay ugy döntött - az egyértelmi.í. érzékelhetőség szempontjéJ;. 

'zem előtt tartva - hogy minden munkás a törvény szerint rá ró

ható üTI-hozzájárulás felét fizesse a segélyező alap javára. 

Ugyanakkor a gyár továbbra is fedezi a teljes betegbiztositási 

összeget /"mert ha ezt megvonjuk tőlü.k, nem lehet kivánni., hogy 

ezen megterhelősen felül még szociális alapra is áldozzanak"/ 

/1;8/. Akinek pedig havi fizetése nem haladja meg a l5o pengöt, 

annak további. engedményként csak az OTP-járulélt egynegyedét kel

lett kifizetnie. A munkás-segélyező alap rendeltetését a követ

kezőképpen foglalta össze: "szegény gyermekek támogatása, téli 

időben egyes rászorult csa~ádok tüzelővel való ellátása, majd 

munkáskönyvtár felállitása és egyéb szarény kereteknek meg:fe~e

lő szociális tevékenység. Természetesen én is, mint eddig, ezu

tán is ugy erkölcsileg, mint anyagilag támogatni fogom." /13§/ 

Kabay János hirtelen, tragikus halála mély megdöbbenést kel

tett; hire az országhatárokon tulra terjedt. A Farkasréti te

metőben nagy részvéttel megrendezett temetésről ad szálnot a 

Biidszentmihály község képviselőtestületének rendkivüli ls:özt;"Y ü

lé sén készült jegyzőkönyv /154/: "•• a családon kivül ott van 

munkásainak küldöttsége diszőrséget állva, ott van a m.kir. 

Földművelésügyi Minisztéri.um kü.ldöttsége, s annak vezetője kü

lön búcsúzik el a ravatalnál nemcsak mint az Alkaloida Vegyé

szeti Gyár Elnökigazgatójától, hanem mi.nt olyan tudóstól, aki 

fényt hozott csonka Razái1kra. 
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Ugyancsak ott volt a Gyógynövénykisérleti Állomás, a Pázmány 

Péter Tudományegyetem chem:i.ai tanszéke, a Ifiagyar Gyógyszerész

tudományi Társaság elnöke, a Magyarországi Gyógyszerész Egye

sület vezetősége, ugyszintén a Iíagyarországi Gyógyszerészse

gééli Szövetség vezetősége, a Rockefeller Intézet küldöttsége, 

az Ópium Ellenőrző Bizottság vezetői, stb. 

Mindezeknek koszorui mallett ott volt a lengyel testvérválla

lat, a dán iizletbarát koszorúja is, de ott volt az ő minden

kinél jobban ezeretett szülőfalujának koszorúja is, jelentve 

azt az összetartozandóságot, melyet szülőfaluja nagyfiával 

együtt érez. 11 

A magyar gyógyszerészi szaklapok hasábjain dr.Augusztin Béla 

/155/, Baradlai János /156/ és Hörömpö Imre /157/ búcsuztat-

ták. 

A gyár 1936. évi rendes VIII. közgyűlésén emlékére egy szociá

lis alapot hoztak létre /158/, amelyet a vállalat évenként ki

mutatott tiszta nyereségének 5 %-val képeztek, és "Kabay János 
J"--~----.... 

.Alap"-nalt neveztek el.' Büdszentmihály község gyászát képvise-

lőtestületének rendkivüli kÖZeYÜlésén keresztül juttatta ki-

fejezésre, 7 oldalas, különleges jegyzőkönyvben méltatva szü

lötténelt érdemeit: elhatározták arcltépének megfestését /amely--

nek hollétére eddig nem sikerült adatot találnom/t kiemelték 

ragaszkodását a községhez, leszögezték, hogy mint a község jó

tevőjét valamennyien, (Je különösen 7o munkáscsalád - akiknek 

kenyérkereseti lehetőséget biztositott -gyászolják /154/. 
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17. ábra: Büdszentmihály község kiilönleges jegyzőkönyvben em.
lékezett meg a feltalálóról 
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17. ábra: 
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17. ábra: 
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Dr. Augusztin Béla a klilföld számára is tudatni akarta a ma

gyar gyógyszerész-feltaláló halálhirét. A közlésre szánt kézi

ratos vázlat /18. ábra/ i'ordi.tása: 

" F. év I. 29-én meghalt Kabay János, a magyar módszerü mor

fingyártás feltalálója. A gyógyszerészdiploma megszerzése u

tán a m. kir. Gyógynövénykisérleti Á.llomás szolgálatába lé

pett. Itt :fi tokémi.ai problémákkal foglalkozott és dolgozato

kat közölt a Magyarországon termesztett Iris gyökértörzs és 

Althea-gyökér összetételéről. Főképpen az alkaloidák máknö

vényből történő izolálásával foglalkozott és ezen munkákat 

a Kisérleti Allemás asszisztensével, dr. Kelp I.-val, későb

bi feleségével végezte el. Illiután a zöld máknövényre kidol

gozta eljárását, egy morfingyárat alapitott Büdszentmihályon. 

Találmányáll tovább dolgozott, amig sikerült az alkaloidákat 

a mákszalmából, a cséplés utáni hulladékból előállitania. 

A g-yár jelenleg e szerint a metodika szerint termel, ame

lyet már klilföldi gyárak is átvettek." 
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18. ábra: Dr. Augusztin Béla megemlékezése Kabay Jánosról 

/német szakfolyóiratban kivánta elhelyezni/ 

Tiszavasváriban ma utca és iskola viseli Kabay János nevét, 

házának falában márványtábla őrzi emlékét. 
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• • • E HAZBAN EL T ES ....... v 
• 

UABAY JANOS 
1896 -1936 

19. ábra: Emléktábla ICabay János volt lakóháza falán 

Hajdunánáson, Budapesten /IX.l<::er.Mester utc<~ 43./ gyógyszer

tárat neveztek el róla, Veszprémben utca viseli nevét. 1941-

ben, a Budapesti Tudományegyetemen a Gyógyszerészeti Intézet 

és Egyetemi Gyóe;yszertárban ünnepélyes keretek közöt·t helyez

ték el portréját. Halálának 2o. évfordulója alkalmából ünnepi 

megemlékezést tartottak 19,56. január 28-án Debrecenben és Haj

dunánáson a Hajdu-Bihar meg;yei Gyógyszertár Vállalat, az Or

vosegészségügyi Sza?~zervezet Gyógyszerész Szakcsoportja és a 

Hazafias Ivép:front Bizottság rendezésében. Ez alkaloDl!llal lep

lezték le Hajdunánáson a Kabay Péter volt gyógyszertára falán 

elhelyezett emléktáblát, amelynek felirata: 

"Ebben a gyógyszertárban kezdte meg pályafutását és vi.lág

ra szóló jelentőségü kutatómunkáját Kabay János gyógysze-

rész /1896-1936/~ a hazai morfingyártás megalapitója." /159/ 

1956. szeptember 16-án rendezte meg az Alkaloida Vegyészeti. 

Gyár a Kabay János emlékének szantelt ünnepélyt. Az ünnepi be-
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szédet Lorinez Imre nehézipari :m:Lnisztei·he1yettes tartotta. 

Képviseltette magát a Budapesti Tudományegyetem, a Debreceni 

Tudományegyetem, az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet Gyógy

szerész Szal\.csoportja. "A magyar vegyészek és kutatók igáz 

megbecsülését és ti.szteletét, a lVIagyar Tudom&nyos Akadémia ő

szi.nte elismerését" dr.Bognár Rezső akadémikus tolmácsolta 

/l6o/. Az ünnepély :t'ényét a gyár uduarán elhelyezett életnagy

ságú szobrának /alkotója: B.Farkas Sándor/ leleplezése, disz

oklevelek és e:m1ékplakettek adományozása emelte. /161/ 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 1966. ápri.lis 28-án, Sop

ronban előadóülést rendezett tiszteletére /162/. 1367-ben /ju

lius 12-14-ig/ Hyiregyházé.n rendezték meg a "Kabay" Gyógysze

részeti Tudományos Konferenciát /163, 16LI.f a Magyar Gyógysze

részeti Társaság Gyógynövény Szakosztálya és Szabolcs Megyei 

Szervezete, valamint az Alkaloida Vegyészeti Gyár közös szer

vezésében a gyá:.r megalapHúsának LJ.o. éves évfordulója alkalmé.-

ból. 

Kabay János özvegye több :mint három évtizeddel élte túl féi'

jét; l37o-ben halt :meg az ausztráliai bydney ... ben. Hamvait - ki

vánsága szerint - férje mellé a Farkasréti temetőben helyezték 

el 197o-ben. Ez alkalomból a lViagyar Gyógyszerészeti Tá:t'saság 

részvétét fejezte ki az ugyancsak Sydneyben élő leányuknak, 

Kabay Ilona, férjezett Oltvárzyi Józsefnénak. A részvétlevélre 

érkezett választ a 23. ábra mutatja be. Részlet a levélből: 

"Megha t ó vol t számunlcra, hogy a Ill.agyar tudomé.nyes világ és az 

Alkaloida dolgozói milyen tiszteletben tartják az ő munkájukat 
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és nem felejtik el nevüket. En nél nagyobb jutalmat ember nem 

érhet el." 
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befejezésül a kortárs - dr. Czakó Zoltán miniszteri osztály-

tanácsos - szavait idézem /158/: 

"Célkitüzései.ért :folytatott nehéz és szakadatlan küzdelmében 

kizárólag önereje. végtelen kitartása és hatalmas tudása vit

te lépésről-lépésre előre, s amikor minden utjába álló aka

dályt legyőzve már a sH!:er legfényesebb eJ:edmér..yét látta maga 

előtt é.s láttuk mi i.s, aldk szerény erőnkhöz képest segitsé

gére voltunk - nehéz harcokban kimerült teste nem tudott meg

birkózni egy olyan l{órral, amelyet sok embertársának könnyes 

sikerül legyőznie. 

Éle·te ilyen t:r:•agikus móáon mulott el, - de itt hagyta 'aeremtő 

lelkének hatalmas alko·básait, amelyekkel örök:r:•e beirta nevét 

a chemia fejlődésének történetébe, s oly dicsőséget szerzett 

magának, családjának és nemzetének, amely igaz magyar nevét (ha~ 

tárainkon belül, de messze túl is a legnagyobb elismeréssel il-

lette és fogja örökké övezni .• " 

. __ ,;. 

21. ábra: A Kabay János emlékérem két oldala 
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z. :fejezet 

Kabay János előadásai • dol&ozatai és sza

badalmai 

Kabay János: 83l~64. sz. szabadalmilo "Eljárás ópiumalkaloidák 

előállitP.séx'a" /1926./ 

Kabay János: J. tlagyaror:szágon termelt Iris germanica rhizomá

jának chemiai. összetétele. Kisérlettigyi Közlerné

nyelt 3o, 5 /1927./ 

Kabay János: A Hadix Althaeae chemiai összetételének változá

sa, Magyar Gyóg:yszerés~'<tu.dományi '.!:á:rsaság É!:te-

si.tője 4, l /1928./ 

I<abay János: A morphin mag;ve.r módsze:r.ü gyártása. I:lőadéJ3. El-

hG.ngzott: a I.1agJrar Gyógyszerészt;udonlúnyi 1.L6rsas ág 

193o. néreius 14-én m.egtaJ:tot'G lilésén. ":'ublikil

va: IfJagyar Gyógyszerésztudományi Tá:rsaság Érte-

sitője 6, l /193o./ 

Kabay János: Die Erzeugung des Morphins nach Ungarischem Ver

i'ah:r.en. Pharmaceutische Monatshefte. ll, i /193o./ 

Kabay János: lo9788, sz. szabadalom. "Bljá:rás ópiumalkaloidák 

előállitá.sá:ra". /1931./ 

liabay Jánosné! IJiorphin-meghatóxozás 1nákszalmában Kabay János 

módszerével. l'liagyar Gyóg:~rszerésztudományi 'i:irsaság 

Értesitője 12, 6 /1936./ 

+ E dolgozat publi.kálásában Kabay Jánost halála akadályozta 

meg, viszont szükségesnek tartottam i'eltiintetését a felsorolás

ban. 
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8. fejezet 

Kabay János életét és munkásságát méltató iro

dalmi források 

Baradlai ~.: Gyógyszerészi Értesitő ~. 2 /1936./ 
Hurömpő J.: Gyógyszerészi Közlöny ~. 6 /1936./ 
Augusztin B: Magyar Gyógyszerésztudományi Értesitő 12, 2 /1936./ 
Király I.: Gyógyszerészet J:., l /1956./ 
A Gyógyszerész. ll, 3 /1956./ Szerkesztőségi közlemény 
Halmai J.: Acta Pharmaceutica Hungarica g§,, l /1956/ 
Halmai J.: Gyógyszerészet lo, 8 /1966./ 
Valovics Gy.:Gyógyszerészet lo, 8 /1966./ 
Váradi J.: Gyógyszerészet 11:., 12 /1967./ 
Halmai J.: Herba Hungarica 6, 2 /1967./ 

Baradlai J., 

Kempler K.: 

Zalai K.: 

Bársony E.: A magyarországi gyógyszerészet tör-. ~ 

ténete. Budapest /l93o./ II. kötet 56o. és 67o.o. 
A gyógyszerek története. Budapest. Gondolat Kiadó 
/1964./ /'::4 <6 

Elhunyt nagy ;jaink. !Jíeg;je lent: Kempler K.: IvJ.agyar 
gyógyszerészet. IVIedicina Ki.adó /1967./ 148. o. 

Szabadváry F.; Szőkefalvi-Nagy z.: A kémia története Magyaror-
szágon. Akadémia Kiadó. Budapest /1972./ 348. és 
349. o. 
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g. í'e;)ezet 

A disszertációs munlr.a eredményei 

A disszertáció elkészítése során végzett kutató munkával szá

~os, eddig nem publikált korabeli dokumentumot tártam fel. A 

feltárt anyag segitségével olyan új iní'ormációkhoz jutottam, 

amelyek eddig ismeretlen tények megismeréséhez, ill. már le

irt adatok új megvilágításban történő értékeléséhez vezettek. 

Ezeket, mint munk~ eredményeit két témakör szerint csoporto

sítva az alábbiakban foglalom össze: 

a./ Kabay János életével és munkásságával kapcsolatos adatok: 

1./ Kabay tragikus körülmények között találkozott először a 

morfinnal, egy gyógyszercsere kapcsán. Nagyvonalú segitő

készségét bírósági eljárás és a közvélemény elmarasztalá

sa követte. 

2./ Kabay érdeklődése és nagy hajlama a kísérletes, kutató 

gyógyszerészethez már az egyetemi évei alatt kitünt és egy

értelmüen kibontakozott a hajdunánási gyógyszertárban el töl

tött hónapok alat·t. 

3·1 Kabay bátyja, Kabay Péter gyógyszerész ösztönzésére és út

mutatásával kezdett el máktermesztéssal és a morfin-előál

litásával foglalkozni. 

4./ A máknövényből történő morfin-előállitásra egyetlen eredmé

nyes kísérlete nem volt, amig nem került a Gyógynövényki

sérleti Állomásra. 
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5·/ Kabay nemcsak egyetemi évei alatt részesült Kabay Péter a

nyagi támogatásában, de az első szabadalrnat megelőző kisér

letek anyagi :feltételeit is ő biztositotta. 

6./ Gyakran :felvetett kérdés, hoty liabay segi.tsé&.,el dolgoz

ta-e ki eljárását vagy seJ#. Rendkivüli teljesitményét és 

eredményeit nem kisebbiti az a tény, hogy dr. Augusztin Bé

la módszertani útmutatásai és Kabay Jánosné analitikai és 

egyéb munkája segi.tették célja elérésében. Kabay feleségét 

a szabadalom résztulajdonosaként kivánta bejegyeztetni, 

amit Kabayné visszautasitott. 

7·1 A gyár megalapitása után Kabay további kisérleteinek költ

ségei nem álltak arányban a rendelkezésre álló anyagi. le

hetőségekkel; ebből következően több izben válságos anyagi 

helyzetbe kerültek. 

8./ Kabay személyes kapcsolata megromlott először Wendler Mik

lós kereskedelmi ügyvivővel, majd Kabay Péterrel. A konf

liktusok eredetének egyik oldalról Kabay János túlzott 

felelősségérzetét és érzékenységét, a másik oldalról pe

dig az üzem és a Kabay iránti érzéketlenséget, laikussá

got, nem egyszer inkorrektséget tekinthetjük. 

3·1 Kabay bensőséges kapcsolatát a munkássággal számos doku

mentum bizonyitja. Szeretettel és nagy felelősségérzettel 

viseltetett irántuk; szociális intézkedései kül:földön is 

elismerést váltottak ki. 
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l.o./ Kabay személyesen állitotta be a Lengyelországban alapitott 

Motor-Al.kaloida üzemét. 

b./ Az Alkaloida Vegyészeti Gyár megalapításával és történetével 

kapcsolatos adatolt: 

1./ Az el;pitás késedel.mének oka a Földmi.ivelésügyi. Minisztérium 

állásfoglalás-változtatása volt. Ebből eredően a Gyár súlyos 

anyagi helyzetbe került. 

2./ A feltárt irattári anyag alapján ismertté vált a részvénytár

saság alapszabálya, az alapítási jegyzőkönyv. Ezen okmányok 

alapján ismerjlik meg az anyagi. helyzetet tovább sulyosbit6 

részvényjegyzési feltételeket. 

3·1 A földraüvelésügyi tárca 1ll.eghatái•oz6 szerepe /hitel, ellenőr

zés, részvényjegyzési kittillik a rendelkezésünl~e álló erede

ti dokumentumokból. 

4./ Bpergely Béla ellenszakértői beadványa jelentős állomás volt 

az első szabadalrnat követő kritikus gazdasági korszak túlélé

sében. 

5./ A kereskedelmi vezetés kiemelkedő szerepét igazolja az 1932. 

év utáni fellendülés. A nemzetközi morfin-kartell akciói el

lenére sikerült értékes külföldi üzleti kapcsolatokat kiépíteni. 

6./ Adatoket tártam fel a Gyár technológiai berendezéseiről, és a 

Kaba;y által szerkesztett "önjáró kivonógép"-ről. 

7•1 Ismertettem a szindikátus létrehozását. 

8./ Jelentős részben sikeri.i.lt f'eltárni a lengyel partnerral foly

tatott tárgyalások és megállapodás részleteit. 



1'76 

Áb:cák jegyzéke 

1./ Ka.bay János portréja /valószinlileg a 2o-as évek elejé

ről /32'*o./ 

2.1 ''Községi bizon;yitvány" Ka.bay János bevonulásának és lesze-
relésének dátumával /Y+.o./ 

3.1 Kabay János első szabadalma /46.o./ 

4./ Az "Alapitási tervezet., /a eim Kabay Péter kézirása /6l.o./ 

5./ A részvényesek számára sokszorlisitott "Alapszabály" /68.o./ 

6./ Gyárrészlet Kabay laMházával, me ly napjainkban tanmühely • 
falán emléktá.blával. l A szeptember lo-én meg:Geihdezett gyórr;y
növénykiállitásra késztilt prospektus cimlapje. /T).o./ 

7.1 A "mobil gép" lizembe helyezése /8o.o./ 

8./ A mliködő önjáró kivonógép, előtérben Kabay Jánossal /8l.o./ 

:;.! A gyár látl~épe, előtérben Y..abay Jánossal és a "mobil-gép"-

pel /88.o./ 

lo./ Kabay János második szabadalma /lo6.o./ 

ll./ A gyár látképe 1932-ben /lll.o./ 

12./ A Magyarországi Gyógyszerész Egyesiilet Budapest-vidéki Kerü
lete tiszteletadása a :E'eltalálónak /118.o./ 

1}./ Ka.bay János általam ismert utolsó levele Varsóból /a társ-
vállalat cégjelzéses levélpapírján /13/oOo/ 

14./ Értesités Kabay János haláláról /l38.o./ 

1.5./ Kabay János halotti anyakönyvi kivonat§.nalc m3solata /139./ 

16./ Kabay János szobra a gyár udvaráll /llr7.o./ 

1.7 ./ Btidszentmihál:y község kü.lönleges je[;!zőkörryvbcn emlékezett 
meg a feltalálóról /16l.o./ 

18./ Dr.Augusztin Béla megemlékezése ICabay Jánosról /német szak
folyóiratba lüv§.nta elhelyezni /l66.o./ 

l;J,/ Emléktábla liabay János volt lakóháza falán /167.o./ 
2o./ Kabay Ilona válaszlevele eo Iliagyar Gyógyszerészeti Társaság 

részvétnyilvánítására /16';J.o./ 
21./ Kabay János emlékérem két oldala /1/o.o./ 
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Irodalmi és levéltári adatok jegyzéke 

1./ Sándor V.: Hagyipar i. fejlődés Iliagyarországon l867-189o 

között Szikra /1954·/ 38. és 152. o. 

2./ Berend T.I. -Ránki Gy.: liiiagyarország i.parának XX. század 

eleji szinvonala az európai összehasonlitás tök~ében. Köz

gazdasági Szem.le z, lo26-lo41 /196o./ 

3·1 Berend T.I.- Ránki Gy.~ lfiagyaro;;:szá.g gyáripara az im.peria,.. 

lizmus első világháború előtti időszakában l9oo-1914. Szik

ra /1955·/ 12 és 47-48.o. 

4./ Krejcsi R.: Az 19o7• évi III. tc. Budapest /l9o7./ 

5·/ Szterényi J. - Ladányi J.: A magyar ipar a világháboruban. 

Budapest /1933·/ 181. oldal és 197.o. 

6./ Berend T.I. - Ránki Gy.: lfiagyarország gazdasága az első vi

lágháboru után /1919-1929/. Akadémia Kiadó /F)66./ 2-18, 

28, lo4-!lo. o~ 

7./ Si pos A.: Budapest gyáripara 1919-1933. Tanulrnányok Buda

pest multjából. 13 /1959/ 

B./ Sipos A.: Közgazdasági Szemle 2, 7-8 /1955./ 

9·1 Az 1929-1933· évi világgazdasági válság hatása magyarorszá

gon /Szerkesztette: Incze K./ Budapest .Akadémia Kiadó /1955·/ 

1-8, 7o. 35-51. o. 
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lo./ Berend T.I. -Ránki Gy.: Magyarország gyáripara a másc 

dik világháború előtt és a háború időszakában /1933-19 

Budapest • Akadémia Ki.adó /1955-/ 9, 12, 2o3-237. oldal 

ll./ Technikai fejlődésünk története. Budapest /1927./ 178• 

12./ Horváth Gy.: Gyógyszerészet u. 12 /1967./ 

13./ Fllozsonyi s.: Gyógyszerészet 16, 1 /1972•/ 

14./ Zalai K.: Elhunyt nagyjai.nk /Kempler K.: Magyar gyógy

szerészet/ Idedicina Kiadó /FJ67./ l48.o. 

15./ Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Budapest. Ipar i önt t 

datunlt ébresztói és nmnkálói. /FJl!-.3./ 28o-282. o • 

16./ Perjés I.: .A Kőbányai. Gyógyszerárugyár története l 9o1-

/soksz. gyári kiadás/ Budapest /1971./ 

17./ C hin o in G . . yogyszer- es Vegyészeti Te:emékek Gyára Rt. Uj 

Nagy-Budapest /1927./ 3o8. o. 

18./ A Chinoin G~ár negyedszázados jubileuma. A Város ~~ 

6. oldal 

19./ Kósa L.: Gyógyszerészet 7, 5-6 /1963./ 

2o./ Zajta E.: Gyógyszerkutatás, gyógyszergyártás és klilke 

kedelem. Illag~1.ar Gyógyszerészet /Sze!:'l:esztette; Kemplf 

Medicina /1968./ 59-79• o. 

21./ Jubileumi évkönyv a Pbylaxia {,Hami Oltóanyagtermel 

tézet 5o éves :munkáss,igáról~ /Összáll: Sur;ján,J. s~ 

G. Tóth B/ Mezőgazdasági Kiadó /1962./ 
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22./ Issekutz B.: MTA Biológiai. és Orvostudományi Oszt. Köz l. 

l 5-18 /l96o./ -
23./ Knoll J.: GyógJ'SZertan /egyetemi. tankönyv/ Medicine. Kia

dó Budapest /197o./ 6o, o. 64. 

24./ Magyar Gyógyszerkönyv I-III. kiadása Budapest /1871, 1888, 

25./ Kazay E.: Gyógyszerészi lexicon. Nagybánya /19oo./ t. III. 

284. o. 

26./ Cloetta-Filehne: Gyógyszertani tankönyv /forditotta: Vá

mossy z. átdolgozta: Bókay A./. Budapest /1894./ ll}.o. 

27.1 Vámossy z., Fenyvessy E., Mansfeld G.: Gyógyszertan. 

Budapest /19o8./ 3o3.o. 

28./ Vámossy z.~ Mansfeld G.: Gyógyszertan. Budapest /1924./ 

69. o. 

29./ Kabay Péter 1949. mb.jus 17-én /Fegyvernek/ kelt levele 

dr. Halmai János egyetemi m.tanárnak /Budapest/ cimezve. 

/A levél a cimzett 1949. március ll-én kelt érdeklődő le-

velére ad választ./ K-A/IV.l. 

3o./ Kabay Jánosné: Kabay János életrajza. Kelt: Budapest, 

1943. május 31. Kézirat. /Kabayné levele /31/ mellékle-

teként érkezett Magyarországra; a korábbi rendeltetést 

nem jelzi./ K-A/IV.2, 
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31./ Kabay Jánosné 196o. december 18-án, .Ausztráliában /I~.s. 

W. Ivíonash Parade 46./ kelt levele Czakó Tibor könyvtá

rosnak címezve /Tiszavasvári, .Alkaloida Vegyészeti Gyár/ 

K-.A/IVo3• 

32./ Kabay Péter egyetemi leckekönyve. K-.A/IV.4. 

33./ Harsányi Jenő hiteles szabadalmi ügyvivő 1944. ítebruár 

16-án. Budapesten kelt levele Kabay Péternek /Hajdunánás/ 

cimezve. K-.A/IV.5. 

34./ Bagdi Lajos h.főbiró által 192o. szeptember· 7-én, Blidszent

mihályon ltelt, Kabay János nevére kézirással ]i:iállitott 

3o54. sz. községi. bizonyítvány K-.A/I.l. 

35·/ .A Magyar Földmiivelésiigyi IViinisztériuru Gyógy- és Ipari Nö

vény Forgalmi Irodájának 1525. sz. levele /aláírás: dr.Mi

hók miniszteri. s.titkár/. Kelt Budapesten, 1921. március 

26-án. K-.A/II.&. 

36./ Ka'bay János 192o. november 7-én Budapesten kelt levele, 

Kabay Péternek, Hajdunánásra címezve K-.A/1.2. 

37.; Halmai J.: Megemlékezés Ka bay Jánosról, a mae;yar morfin

gyártás felfedezöjéről. Gyógyszerészet, 12,, 8 /1966./ • 

.Az 1966-ban, Sopronban - a MGYT által - megrendezett Kabay 

János emlékülésen elhangzott előadás. 

38./ Halmai J.: .Acta Pharmaceutica Hungarica. 26, l /1956./ 

39./ Dr • .Augusztin Béla szerkesztőségi üdvözlése. Gyógyszerészi 

Szemle 6, 349 /1938./ 
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4o./ Rom P.: Gyógyszerészet 3, 5 /1959./ 

41./ Augusztin Béla 21924. november 8-án, Budapesten kelt le

vele Kabay Jánosnak, Büdszentmi.hályra: cimezve. Kabay be

tegsége alatt Büdszentmi.hál;yon tartózkodott. Augusztin me

leg hangon kiván jobbulást munkatársának, közölve, hogy 

állását még akkor is fenntartja, ha decemberben sem tudná 

elkezdeni munkáját. K-A/I.3. · 

42./ Kabay J§.nos 1925. május 2-án, Budapesten kelt levele Kabay 

Péternek /Hajdunánás/. K-A/I.4. 

43./ Kabay Péter 1925. szeptember 2o-án, Hajdunánáson kelt le

vele Kabay Jánosnak /Budapest/. K-A/I.5. 

44o/ Kabay Péter 1925. október 3o-án, HajdUnánáson kelt levele 

Kabay Jánosnak /Budapest/. K-A/I.6. 

45./ Kabay Péter 1925. februárban /napot nem lehet ki.olvasni/ 

kelt levele Kabay Jánosnak /Budapest/. K-A/I.7• 

46./ Kabay Péter 1925. november /nap olvashatatlan/ kelt leve

le I{abay Jánosnak /Budapest/. K.P. arról i.r, hogy mennyi

re szeretné látni az elkészült modeleket, a száritót és 

a si.iritőt. K-A/I.8. 

47•/ Kabay János 1926. aug. 15-én. Budapesten kelt levele Kabay 

Péternek /Hajdunánás/. K-A/I.9. 

48./ Kabay János 1926. szeptember 8-~n, Budapesten kelt levele 

Kabay Józsefnek /Büdszentmihály/. Kénytelen volt egy másik 

szabadalmi ügyvivőhöz vinni ügyét. K-A/I.lo. 
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49./ Kabay J.: Ki.sérletügyi Közlemények. ;:ío~ 5 /1927./ Megj. 

l. 39·1 

,5o l/ Kabay J.: l\íiagyar Gyógyszerésztudományi Táxsaság :Ért esitő

je 4, l /1928./ 

51./ Schneider w.: Archiv der Pharmazie. 61, 9-lo /1956./: Ser

türner, F.W: Journal de Pharmacie /Trommsdori':f/ 13 /18o,5./ 

52./ Schneider W.: Archiv der Pharmazie. 61, 9-lo /19.56./: Ser

türner, F.W: Journal de Pharmacie /Trommsdor:ff/. 14, 47 

/l8o6./ 

53·/ Pfei:fer, s.: Die Pharmazie §., 17 /1962./ 

,54./ Pfei.:fer, s.: Die Pharrq.azie 2,, 17 /1962./ 

55·1 Viuest, H. !VI. Fr ey, A. J.: Festsclü!i:ft Emil Barrel /19;56./ 556 

56./ Tilloy, M.: Journal de Pharmacia ll• 31 /1827./ cit: /43/ 

57./ Winckler, F.L.: Buchners Repertorium fur die Pharmazie ,2_Z, 

473 /18;51./ 

58./ merclc, E.H.: Annalen der Chemie und Pharmazie 21, 2o1 

/1837•/ cit: /4~/ 

59·1 Dublanc: Ar:n. Pharm. 4, 232 /1832./ cit: /5o/ 

6o./ Rasmussen, H.E., Ilver, K.: Dansk Tidsskrift for marmaci 

/1945./ 71-1o3.o. 

61./ Thoms, H.: A:rb. a.d. Pharmaz. Inst. d. Univ. Berlin~. 

14-L~ /l9o4./ 
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62./ Thoms, H.: Axb. a.d. Pharm.az. Inst. d. Univ. Berlin. !b 

2o4 /19o6./ 

6?;./ D.R.P. 232 126. KL 12 p. /1911./ sz. német szabadalom /CJJ!H/ 

64./ Weiss, F., P.fei:fer, S.: Paarmazie lo, 7o1 /1955./. A köz

leményben Mitlacher és Wasi.cky munkásságára vonatkozó iro

dalmi utalás nincsen. 

65./ Grabowsl"..a, M. Weil s.: Untersuchungen über die Gewinnung 

von Opiumalkaloiden. Warschau /1925./ 

67./ Kabay János előadása a Magyar Gyógyszerésztudományi Tár

saságban. Időpontja: 193o. május 14. Megjelent: Kabay J.: 

A morphin magyar módszerü gyártásának ismertetése. J)[Jagyar 

Gyógyszerésztudományi Társaság Értesitője 2, 6 /193o./ 

66./ "Eljá:r.•ás ópiumalkaloidálc előállitására". 89464. sz. szaba

dalom. 

68./ Kabay Péter levele Kabay Jánosnak /Budapestre/. Kelt Haj

dunánás, 1926. 11.9. Kabay Péter jelzi, hogy Budapestre 

utazik az ujonnan beszerzett gépek megtekintése céljából. 

Várja a "négy :fajta" mákmag érkezését, hogy a vetést el

kezdhesse. K-A/1.83. 

69./ Kabay Péter levele Kabay Jánosnal: /Budapestre/. Kelt Haj

dunánás, 1926. III.2. A Steinbuch céggel vette :fel a kap

csolatot gépek beszerzése céljából. K-A/1.84. 

7o./ Kabay Péter 1926. május 8-án Hajdunáná.son kelt levele Ka

bay Jánosnak /Budapest/ K-A/I.ll. 
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71.1 "Alapítási tervezet". Kelt 1926. szeptember lo-én, Haj

dunánáson. Aláirták: Kabay János /Budapest, I.K:risztina 

kr:t. s;s.sz. alatti lakós/, dr. Kabay József orvos /Büd

szentmihály/, Kabay Péter /Hajdunánás/. K-A/III.l. 

72.1 Alkaloida Vegyészeti Gyár Részvény'.Dársaság Büdszentmihály 

alapitási évének zárszámadása az 1927/28. évről. "rl"yoma

tott Schi.i.chter Ii!lózesnél". Büdszentmihály /1928./ 

73./ Grenczer Béla kir. fővegyász szakértői véleménye. Kelt: 

BuCiapest, 1926. november 16. K-A/IV .6. 

74./ Meghívó. Pesti Hirlap /1927. január 15./ 4.o. 

75•/ Jegyzőkönyv. A Büdszent~ihályon 1927. január 24-én megtar

tott alakuló közgyülés alkalmából. K-A/III.2. 

76./ Dr.Görömbey Gusztáv törvényszéki biró 1927. március 27-én 

kelt, Cg. 353· jelü értesi.tése az Alkaloidának a bejeg;yez

tetéséröl. K-A/II.2. 

77./ áz .Alkaloida Veg;yészet i G;yár Eészvé:nyt ár sas ág Bli.dsz entmi

hály Alapszabályai. Kel t: Büdszentmihály, 1927. január 24-él 

Aláirók: Dr. Hadady Imre kulturtanácsnok, részvényes, 

dr. Szabó Sándor, Hörömpö Imre,és Tóth Miklós részvényesek. 

K-.li/III • 3 • 

78./ A Rt. 1928. március 5-én, Büdszentmihályon kelt levelének 

/aláixás nélküli/ másolata a Dadai Alsójárás Főszolgabirói 

Hivatalának cimezve. - .A levélből kitü.nik, hogy mindössze 

LJ. hold mákot arattak le 1927-ben és még ennek is jelentős 
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része tönkrem€nt a té.J:'olás során. K-A/II•3• 

79·1 A Földmüvelésügyi Miniszté:dum 1927• julius hó 4-én kelt 

17.344 sz. lei~~ata az Allw.loidának cimezve /aláirás: Mayer/ • 

A levél közli, hogy a keltezés napján intézkedtek 5o.ooo p 

kölcsön kifizetéséről a Gyár részére. Hivatkozás történik 

bizonyos kötelezvényre, amelyet az Alkaloida irt alá, de 

ezt nem isme:rjiH;:. K-A/II.4·. 

8o./ Dr. Auguszti.n Béla 1928. március 23-án }[elt /Budapest/ je

lentése a Földmü:velésügyi J!!iinisztériumnak cimezve. K-A/If ~'j. 

81./ Kölcsönszerződés egyrészről Alkaloida Vegyészeti Gyár Rt. 

mint adós 9 másrészről liabay Péter között. Kelt Blidszentmi

hály, 1:;128. május 31• K-A/II·5· 

82./ Kaba.y János és Kabay Péter 1928. mé.jus lo-én Blidszentmihá

lyon kelt szerződése az Alkaloida Vegyészeti Gyár Iit.-vel. 

Eszerint liabay János évi 9.6oo P fizetést kap, mint "miisza

ki és vegyészeti igazgató", Kabay Péter pedig évi 6.ooo P-t, 

mint "ügyvezető igazgató". K-A/III.4. 

83./ A Földmüvelésiigyi l,·iinisztérium 1928. junius 16-án kelt le

velében /aláírás: Tóth államtitkár/ értesiti dr.Augusztin 

Bélát - mint a látogatás egyik résztvevőjét - a végleges 

időpontról. K-A/IV.7. 

84./ Alkaloida Vegyészeti Gyár Részvénytársaság Büdszentmihály 

II. évének zárszé.madása az 1928/29. évről. "17Jomatott 

Schö.chter I~1ózesnél, BüdszentnihS.lyon 1929-ben." 
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85./ "Alkaloida Vegyészeti Gyár Részvénytársaság Büdszentmi

hály. Egy új magyax vállalat ismertetése az Európai Gyógy

növényérdel;:eltségek II. :Nemzetközi Kongresszusával kapcso

latos Budapesti Gyógynövényki.állitáson való részvétel al

kalmából." Budapest /F)28./ 

86./ "Hirdetmény". Kelt: Büdszentmihály, 1329. március 15. Alá

irás: az Igazgatóság. - Tájékoztatás a részvényesek számá

ra. - A sokszorositott r..yomtatvány közli, hogy az 1929. év:i. 

január 19-én tartott közgyűlés elhatározta a részvénytőke 

}ol.2oo P-re történő ~elemelését• K-A/IV.8. 

87./ I\abay János és Kabay ~Péter 1929• ~ebruár 25-én, Büdszentmi

hályon kelt kérvénye a JJ'öldm[ivelésügyi Miniszté:dumnak ci

mezve. - Hivatkoznak a 98117/1928• II.A. jelü miniszteri 

leíra·tra /amely a tárca részvény jegyzését kilátásba helyez

te/ és igazolják - a többi. Zeltétel már korábbi teljesíté

sét emlitve - a német szabadalom megszerzését. K-A/II.6. 

88./ Kabay János közgyűlési beszédének misolata. Kelt: Büdszent

mihály, 1~2~. január 19-én. K-A/IU5. 

8:)./ Tájékoztatás a vállalat helyzetéről, egyben felhivás Al~

loi.da-részvények jegyzésére. Cim nincs, aláirás nincs. 

Kelt Büdszentmihályon, 192,. május l-én. K-A/III.6. 

9o./ A Dadai Alsójárás főszolgabi.rójának 1929. julius 8-án kelt 

3226/92:;1. K. jelü levele az Al.h:aloidánal: cimezve. K-A/II.7. 

:;ll./ Wendler Miklós vezéri.gazgató: Az Alkaloida Vegyészeti Gyár 

ismertetése. 1941. Büdszentmihály /kézirat/. K-A/III.?. 

r 
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92./ A földmlivelésügyi miniszter 1929. szeptember 25-én kelt 

59-35o/1923. VIII.3• jelű rendelete értelmében 5o.ooo P 

ka..matmentes kölcsönt engedélyez az Alkaloidának. Ebből a

zonban csar: .35.ooo P kiutalisát hagyta jóvá és dr.ll.ugusz

ti.n Bélát bizta meg a."Jnak ellenőrzés?vel, hogy az összeg 

kizárólag a raktáron fekvő félkész termék feldolgozására 

fordittassék. K-A/II.8. 

93./ 193o. julius 7-én, Budapesten kelt sokszorositott levél a 

részvényeselOlek Kabay János és Wendler Miklós aláírásával. 

Az első félév eseményeiről és a gyár gazdasági helyzetéről 

tájékoztatták a részvénytulajdonosokat. K-A/II.9. 

94./ Kabay J€mos és Kabay .Péter által aláirt és 193o. február 

18-án kelt /Budapest/ megbízólevél Wendler ll!Iiklós nevére. 

r&egbizzák, hogy mint ügyvezető igazgató lásson munkához. 

K-ll./II.lo. 

95·/ "Jegyzőkönyv" az 193o. évi aug. 17-én megtartott III. évi 

rendes közgyiilésről. - A közgyülés köszönetet szavazott 

meg Wendler Miklósnak a Mi.nisztériurmnal megkezdett és le

folytatott tárgyalások sikeréért. K-A/III.8. 

96./ Kabay János 193o. október 3o-án, Blidszentmihályon kelt le

vele V!endler Miklósnak /Budapest/ cimezve: "Csak Wendler 

Ur tartson ki továbbra is mellettünk, mert akrwr nyugodt 

vagyok, hogy van a vállalatnak vére és levegője és boldo

gulni fogunk. Hem fogok tudni soha elég hálás lenni, hogy 

Wencller Ur támogatásával ily nyugodtan folytathattuk le 

az üzemet". K-A/I.ll. 
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::J 7./ .A i'öldmü-velésiigyi miniszter 193o. julius 3-án, Budapesten 

kelt 4l.o~/133o. VIII. 3.-jelU levele az Alkaloida Vegyé-

szet:i_ G-y6.:c Részvénytársaságnak cimezve, Btidszentmihályra. 

A levél hivatkozott Wendler Miklóssal folytatott tárgyalá-

sokra. K-A/II.n. 

98./ Kabay János 193o. október 26-án, Biidsz.entmihályon kelt 

levele Wendler !üklósnak /Budapest/ cimezve: "• ~ Augusztin 

tanár ur viselkedése annyira bánt ••• Irtam is neki, hogy 

én nem tartom vissza 9 hogy a minisztériumnak ne tegyen o-

lyan jelentést, antilyet akar, de mondja meg mivel tettem 

err:e magam érdemesnek. Hiszen az üzem menete ezt nem teszi 

indokolttá. Ez voH az én első nagy üzemem, amit csaknem 

minden tapasztalat hijt!Úl, a lehető legrosszabb anyaggal 

kellett lefolytatni és keresztül vittük minden akadály nél-

kül, s olyan tapasztalatokat szereztünk, mi a további mun

kák zavartalauságát feltétlentil biztosítja." K-A/I.l2. 

99~1 Spergely Béla /a Gyógyszerész Iskola tanára/ l9,3o. decem-

ber 9-én, Budapesten kelt szakértői véleménye a iőldmüve

lésügyi winészternek cimezve. K-A/IV.3. 

loo./ "Meghívó"- Nyomdai sokszorosítással nyomtatott lapok, a-

melyek az 133o. évi rendes közgy\llésre hivják össze a rész-

vényeseket. A szöveg tájékoztatója közli, hogy az 1929-3o. 

[izleti évet 97·59o P veszteséggel zárták, április 3o-ig 

' . . , l ~~ ., p ' ' t 'l.. ' ' t meg nem JegyezteK e :;::;~.:;,oo · never .em reszver.:y és á p-

r :i. lis 3o-8.n a g:Jé.r tartozáss: l58o54o P. K-.4./IV .lo. 

'!l 
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l ol./ "Sindikátusi megállapodás". Kelt: Budapest, l 93o• augusz-

tus 2. K-A/III.9• 

lo2./ l'úayer Károly földmi.ivelés:igyi államtitl{ár 1931., junius ll

én kelt 46.189/1931. vili. 3.sz. jelü leirata az Alkaloi

dának címezve. A levélben - amelyben egyben engedélyt kap 

a gyár az alkohol adómentes beszerzésére is - megjelöli 

a tárca részéről kijelölt két személyt, akik a Rt. igaz

gatóságában képviselik a Minisztériumot: dr. Röck Béla 

min. osztálytanácsost és dr. Czakó Zoltán min. osztály

tanácsost. K-A/11•12. 

lo3./ "Jegyzőkönyv" az Alkaloida Vegyészeti Gyár Rt. 1931. évi 

IV. rendes ltözgyüléséről. Kelt 1931. augusztus lo-én. A 

Miniszté:dum nagyjelentőségü határozatát Fj9/ követte a 

3o1.2oo P-ős alaptől{e 394.6oo P-re történő felemelése 

934 db loo P névértékű részvérmyel. A Minisztbrim3nal kö-

tött megállapodás értelmében ebből 6o.ooo P-t a tárca 

:fizet be, mig a maradékot - 33o4oo P - a töltetartalék

ból fedezik. K-A/III.lo. 

lo4./ Mayer Károly földmüvelésügyi államti.tkár 1931. május 13-

én kelt 46.437 számu átirata a népjóléti és munkaügyi 

miniszterhez. - A levél :részleteeen vázolja a nemzetl{Ö-

zi kábitószerügy jelenlegi állását és ennek vonatkozá

sait az Alkaloidára nézve. K-A/TI .11. 

lo5./ Wendler !Vli.klós 1931• julius 3o-án, Budapesten kelt jelen

tése a földmüvelési.igyi miniszternek cimezve. 'K-A/II .13. 

l 

,l 
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lo6./ "Eemev:r:andD.JJl" a F"abay-f'éle eljárásnak az Északame:r:ikai 

Egyesült Államol;:ban történő alkalmazása érdekében vég

zendő teendőkl:ől: Kelt: Biiélszentmihály, 1331. szeptem

ber 31. - Az amerikai Nierck céggel :folytatott tát'gyalá.

sok 1931. évi lezát'ása. K-ll./III.ll. 

lo7./ Kabay ,János 1931. julius 1-én$ Biidszentmihályon kelt le.

vele :Kabay Péternek /Budapest/. - ,.Olyan rossz idő van 

ránk, mint soha. Elsősorban a termés jóval alul van a kö

zepesen. igy kénytelen vagyok ujakat is vásárolni .• Van i.s, 

de a leszerződött rengeteg kistermelővel hihetetlenül sok 

baj van: a mult !l6ten nem hordták, :mert xaind az optimu!lll'a 

vért$ ezen a héten meg mind hozná• mert neki aratni kell." 

K-ll./1.13. 

lo8./ Ka bay J· án os 1931. j unius 29-én kel t levele /Büdszentmi

hály/ Kabay PéteJ:nel~ /Budapest/ K-A/I.l4. 

lo9./ Kabay János keliiezés nélkü.li levele Wendler l\iliklósnak és 

Kebay Péternek. \Talószinfileg /a tél közeledését is emliti/ 

1931. késő őszén irhatta: "A szárazból készült kisérlete

met e héten fejezem be. Igen sokat kinlódtam vele, de úgy 

látszik szép eredményt tudok elérni. Ugy hogy a jövő évi 

zöld mák ·ce:r:mélésel~: lekötését nem akarom elsietni •• úgy 

látom~ hogy az eljárás jövő te:cmelési:inkre igen nagy vál

tozást :r:e;jt magában." K-ll./I.l5. 

llo./ Kabay János 1931. novernber 21-én Büdszentmihál.yon kelt 

levele Wendlep ill:i.klósnak /Budapest/ cimezve. -".A száraz 
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mák :Eeldolgozásáre vonatkozó szabadalmi leirást ide , , 

mellékelem, és a meghatal.L1azást kitöltetlentil küldöra •• " 

K-A/I.l6. 

111./ "Eljárás ópiumalll:aloidák előállitására." 1o9.'788 sz .• 

szabadalom. Bejelentés napja: 1931. november 30• 

112./ Kabay János: lEljárás száraz mákszalmából való morphin 

elöállitására. Kelt: Biiélszentm:i.hály, 1934. március 14-én 

/Kézirat/ K-A/III.12. 

113./ VJendler Iiiiklós 1932. decembe:r. l-én Budapesten kelt le

vele Kabay Jánosnak /Büdszentmihály/ c.imezve. K-A/I.l'7• 

114./ Wendler l\íiklós 1931. ,, julius 3o-án, Budapesten kel t leve

le a földmü.velésüg;yi miniszternek cimezve. /Jelentése 

genfi kiltüldetéséről./ K-A/II>l4. 

115./ A l!'öldml!.velésiigyi Liini,sztérium 1932· juni,us 2o-án kelt 

52.89o sz. leirata az Alkaloidánalc. K-li/II.l!h 

116./ Gyógyáru Hirlap /Budapest • 1932. december 1./ "Nagy 

bessz jódban és mo:cphiumban." 

117./ Kabay János 1932. julius 22-én, Blidszentmihályon l~elt 

levele Wendler M.iklósnak /Budapest/. "Én hivatásomnál 

fogva természeti erőkkel állok szemközt és kivülálló 

előtt ismeretlen harcokat kell hangtalanul megvivnom. 

Es az elmult év heroikus kfizdelw.einek eredménye nem ad-

hatott okot arra, hog;y sáros cipővel rugjanak meg." 

K-A/I.l8. 
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118./ "Jegyzőkönyv" a Ht. 1932. évi szeptember hó 12-én meg-

tartott V. rendes közs;ylilésérő:t. A l<.:özg;ylilést mfu:: az uj 

'1 h l sze..':.. e yen tartották: Budapest, IV. Bérenc József rak-

K-A/III .• l3· 

119./ Kabay János 1)32· február 22-én, Blidszentmihályon kelt 

levele Wendler Miklósnah: /Budapest/. - " •• mert szemba

ton sem tudtam az embereket kifizetni, s képtelen vagyok 

annyi pénzt előteremteni, hog.:y a I'Iezey által leldildött 

végzésre a tiszalöki kir. járásbiróságnál ll P 75 :fil-

lért befizethessek." 

12o./ Kabay János 1932. szeptember 9-én B\Jdszentmihályon kelt 

levele Kabay Péternek /Budapest/. K-ll./I.l9. 

121./ Kabay János 1932. augusztus 9-én, Büdszentmi.hályon l;:elt 

levele a g;yár igazgatóságé.nal-c cimezve. K-A/1.2o. 

122./ Kabay János 1932. augusztus 2o-án, Bi.i.dszentmihályon kelt 

levele Wendler Miklósnak /Budapest/ K-A/1.21. 

123./ Kabay János 1932. november 24-én, Büdszentmi.hályon kelt 

levele VJendler 1Jíiklósnak íBudapest/. "Ugy érzem, hogy 

végnéllr.üli vergődésü.nkben elérkeztünk ahhoz a ponthoz, 

amel;y után vagy elvérzünk, vagy talpra állunk. Ln ugyan 

minden ambicióBat és ideálokba vetett hitemet elvesztet-

tem már.Üres szivvel, de teljes energiával a.karok részt 

venni ebben az utolsó küzdelemben." K-A/1.22. 

124./ Közgyü_lési jelentés. Kelt: Budapest, 1934.október 31. A 

jelentés adatokat közöl az 1932-33· üzleti. év eredményei-

ről. K-A/I1I.l4. 
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blL.aloida VegyószetJ_ l~t 4 ismertetése. !Cel t 

1934.:oen, ismeretlen célból /illképzelhetően bizonyos 

lizleti tárgyalások előkészitéséJ:e/, aláirás ni.ncs. 

K-A/IIIo15. 

126./ Wendler Eiklés 1934. október 2o-án kelt /Budapest/ le-

vele Kabay Jimosnak /Biidszelr~m:Hély/. K-11/I .23. 

127./ Wendler Miklós 1934. október 29-én, Budapesten kelt le

vele dr. Kabay Józsefnek /BLí.dszentllliiaály/ .• K-11/IV.l2• 

128./ Wer .. dler 1"iklós 1~34. augusztus .31-én kelt /Budapest/ 

levele Kabay Jánosnak /Büdszentmihály/. K-A/I.24. 

129•/ Wendler IEildós 193ll •. szeptember 18-án, Budapesten kelt 

levele Kabay Jé.nosne.k /Blidszentmihály/. K-A/I.25. 

l3o./ Wendler l'1iklós 1934-. szeptember 2o-án Budapesten kelt 

levele Kabay Jánosnak /BLí.dszentmihál'y/. - Ennek a le-

vélnek melléklateként kü.ldte Wendler az idoközben el-

lrész1!lt hivatalos jelentés másolatát a gen±'i konfe:cen-

ci áról. Ezt sajnos nem ismer jüJ;:, de a levélbeni uta lá-

sokból Jrövetkeztethetü.nk, hoc.0 a jelentés i.gen pozitiv 

volt a ' v ,. o' l l . ' ' t . 'ból es a Léü)ay-:te e e J8I'as szempon ~ JG. • 

K-A/I. 26. 

1_31./ Wendler l'liiklós 19.34. október 23-án, Budapesten kelt le

vele Kabay Jánosnak /Bi.J.dszentmihály/ K-A/I.27• 

132•/ Kabay ,Tá..r1os 1934. julius 7-én. :Stidszentm.ihétlyon l~:elt le

vele Wendler Miklósnak /Budapest/. K-A/I.27. 
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133./ Wendler Miklós 1934. november 5-én Budapesten kelt le

vele Kabay Jánosnak /Büdszentmihály/. - Wendler levelét 

Büdszentmihályról való elutazásuk utáni napon irta. A 

svéd minisztert elkisérték: a :f'oldmüvelésüg;yi., kiilügy-

és belügyminisztériumok magasrangu tisztviselői. K-A/I.28. 

134./ Wendler Miklós 1935· január 24-én Budapesten kelt levele 

Kabay Jánosnak /Büdszentmihály/. - Wendler közli, hogy 

tele:f'onértesitést kapott Wieczkovszlcytó1, a lengyel üzem 

vezetőjétől, aki közölte, hogy a szabadalrnat megadták 

Lengyelországban. K-A/!.29. 

135·/ Dr. Kabay József 1935· január 25-én, Biidszentmihályon 

kelt levele Kabay Péternek /Budapest/. K-A/IV.l2. 

136./ "Jegyzőkonyv" az 1935· október 13-i szindikátusi tilésről. 

Kabay János hosszasan elemzi, hogy Kabay Péter üzemveze

tősége alatt a termelési adatok milyen rosszul alakultak 

és nagy anyagvesz·teségek támadtak. K-A/III.16. 

137·1 Az 1935· évi rendes kozgyülést előkészitő sokszorositott 

tájékoztató a részvényesek szár~ára. Kelt: Budapest, 1935· 

julius. K-A/IV.l3. 

138./ Kabay Jánosit üzemi terv. Kelt 1935· mé.jus /Biidszentmi

hály/ K-A/III.l7. 

139·1 Kabay Jánosné 1936. junius 2o-án, Budapesten kelt igaz

gatósági beszámolója. Melléklete: "A laboratóriumi min

ta-iizem munkamenete." K-A/III.18. 
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l4oo:/ Kabay János: "Előtarjasztés"• Cimzett: Alkaloida Ve

gyészeti Gyár Rt. Igazgatósága. Kelt: Budapest, 1935· 

junius 8. K-A/II.::t6. 

141./ ••Jegyzőkönyv" az 1935· julius 5-én, Budapesten (V. Irá

nyi. u. 27.sz. alatt/ megtartott igazgatósági ülésről. 

K-A/III .19. 

142./ Ka.bay János 1935· novembar 2o-án Budapesten kelt levele 

IDabay Péternak /Büdszentmihály/. K-A/I.;;o. 

145./ Kabay János 1935· novamber 29-én, Varsóban kelt levele 

WencUer Miklósnak /Budapest/. - "A Péter rablása töké

lates volt, ugy érzem, bennem minden összeomlott. Ke

gyetlen munka volt. Számításokat csináltam, bár ne tet

tem volna. M.inden előjogomtól megfosztva Péterrel egyen

lően osztozom, jóllehet én :fizetek 4,?.ooo P-t, Péter pe

dig csak 25.ooo P-t." K-A/I.31• 

144./ "Jegyzőkönyv az 1955· dacember 22-i szindikátusi ülés

ről. K-A/III.2o. 

145./ Kabay Jánosné: Morphin-meghatáro:óás mákszalmában Kabay 

János módszerével. A Magyar Gyógyszerésztudományi Tár

saság Értesitője. lo, 6 /1936./ Kabay Jánosné szarint 

az eljárás már 2 év óta készen áll, azonban "klilönböző 

technikai akadályok miatt" nem kerlilhetett a Kábitósze

reket Ellenőrző Bi.zottság 1935• évi. genfi ülésszakára. 

146./ Wendler Mi.klós 1935· mircius 25-én, Budapesten kelt le

vele a l!'öldmlivelésügyi. Minisztériumnak. K-A/TI.l7. 



- 196 -

11+7 ./ A F-öld>1tlivelésügyi Mi.nisztérium /dr. Ujhelyi aláirásúl 

1935· április 19-én kelt 59131. számu lorvele dr.Augusz~ 

tin Bélának /Budapest/. K-A/IV .14. 

148./ Wendler Miklós: Beszámoló. Kelt 1335· julius 5· /Az i

gazgatósági ülés jegyzőkönyvéhez csatolt /138/ okmány. 

K-A/III.19• 

143./ Wendler rliiklós: Jelentés a varsói 1\iiotor.:..Alkaloida mü

ködéséröl. Budapest, 1337• juli.us 9· K-A/III.21. 

15o./ Wendler Miklós vezérigazgató: Az Alkaloida Vegyészeti 

Gyáir ismertetése. Kelt: Budapest, 1941. /Rendeltetését 

nem ismerjük/. - A lengyel gyár 25o.ooo Zloty alaptő

kével indult. Az alkaloidának 42 % érdel~eltsége volt 

a táirsllállalatban. K-A/III.22. 

151./ Kabay János 1935· december 7-én, Varsóban kelt levele 

dr. Kabay Józsefnak /Büdszentmihály/ cimezve. A leve

let már a lVIotor Alkaloida f:ejléces, cégjeles levélpa

pirjé.n i.rta. K-A/I.32• 

152./ Halotti anyaköbyvi kivonat /191. szám, másolat: készült 

1943. junius ll-én, Budapest, I.ker. állami anyakönyv

vezetőség; az eredeti Kabay Jánosné tulajdonában volt./ 

A Győri ut 17-19. szám alatti "Vöröskereszt" Kórházban 

halt meg. "A halál oka: szivbénulás". Kabayné C~akó 

Tibornak irt idézett levelezésében orvosi mühibára pa

naszkodott, amelynek következtében jöhetett létre a 

mütét után egy infekció és ezt követően egy általé.nos 
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szepszis. K-A/IV.l5o 

153·/ Értesitő Kabay János elhalálozásáról. Kelt: Budapest, 

1936· január 3o. K-A/IV.l6. 

154./ Büdszentmihály képviselötestülete 1)36. évi március 9-

én tartott rendkivüli közgyülésének kézzel irt jegyző-

könyve. K-A/III.25o 

155·/ Augusztin B.: Magyar Gyógyszerésztudományi Értesit ö ,!.g, 

2 /1936./ 

156./ Baradlai J.: Gyógyszerészi Él'tesitő. 44~ 2 /1936./ 

157·/ Hörömpö J.: Gyó~~szerész Közlöny. ~' 6 /1936./ 

158./ Jegyzőkönyv. Az Alkaloida 1936• évi VIII. rendes közgyü

léséről. Kelt: Budapest, 1936. május 9-én. K-A/TII.24. 

159·1 A Gyógyszerész. ll, 3 /1956./ Szerkesztőségi közlemény 

16o./ Bognár Rezső: Beszéd Kabay János szobrának leleplezé-. 

sekor Tiszavasvári. K-A/IV.l7• 

161./ Király I.: Gyógyszerészet. J:,, l /1956./ 

162./ Vo.lovics Gy.: Gyógyszerészet. l.Q, 8 /1966./ 

163./ Váradi J,: Gyógyszerészet, 11, 12 /1967• 

164./ Halmai J.: Herba Hungari.ca. §., 2 /1967./ 
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III. rész 

Összefogl.alá.s 

Bevezetes eim alatt vázoltam a disszertációs munka célját, 

feladatait, módszereit és a téma ki.dolgozásánal;;. jelentőségát. 

!\lunkám célja volt Kabay János Hetrajzának feldolgozása, t&

vékenységénel: értékelése, továbbá a találmányának hasznosi

tására alapitott Alkaloida Vegyészeti Gyár alapitási körül

ményeinek és történeténel<: :feldolt;ozása a feltaláló haláláig. 

A bevezetésben ismertettem az általam rendszerezett forrás

anyag gyüjteménycsoportjait, illetve az egyes dokumentumok, 

forrásol<.:. irodalomjegyzékben szereplő vonatkozó jelzését. 

Az Irodalmi részben témám háttercét kivántam megrajzolni az 

alábbi három téma bemutatásával: 

1./ Gazdaságtörténeti áttekintéa. A kapitalizmus kibonta~-

sa M:ap;yarországon 

A kapitalizmus magyarországi térhóditása - bár hazánk saját

ságos politikai, táxsadalmi, gazdasági strukturájának megfe

lelő egyéni uton haladt - jól nyomon követhető, felismerve a 

folyamattal járó primér és szekundér ismérveket. Igy időha

tárainkon belül több válság- és konjunktura-ciklus váltotta 

egymást, amely el< hatása érzéltenyen tükröződött a politikai 

és a gazdasági élet minden területén. 

2./ A marc;var vesJ"ipari és tWóg;yszeripar kialakulása és hely

zete az 193o-as évek közepéig 

A magyar gyógyszeripar kezdeti ~épéseit a XIX. század közepén 
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tette meg. Végleges kialakulása~ megerősödése és felemelke

dése a nemzetközi szinvonalig azonban csak a századforduló 

után következett be. 

3./ A morfin jelentősége a gyógyszeres terápiában a XX. szá

zad első évtizedeiben 

Az adott korszakban a fájdalom csillapitásának legjelentő

sebb gyógyszere a morfin volt. Bár az ópium továbbra is sze

repelt az orvosi :recepturá'ban, jelentőségét elsősorban a mor

finétól eltérő komplex biológiai. aktivi.tása határozta meg; 

mint fájdalomcsillapit ó háttérbe szorult. 

A disszertációs munka tárgyalási része Kabay János életraj

zát és az Alkaloida Vegyészeti Gyár történetét foglalja ösz-

sze az alábbi fejezetek szerinti bon·tásban: 

1./ Kabay Jénos életrajza 1926-ig. Eljárás morfin előállitá-

sára zöld máknövényből 

A fejeze·tben a :feltaláló életét első szabadalmi eljárásának 

kidolgozásáig követem. Gyermekkorától l~:ezdve több új adatot 

tártam fel az eddig publil~:ált Illibayt tárg;yalá irodalomhoz. 

Bemutattam azokat az előzményeket és törekvéseket, amelyek 

a zöld máknövényből történő morfin elöállítására vonatkoztak 

Kabayt megelőzően. 

2./ Az Alkaloida Vegyészeti Gyármiészvén:ytársaság megalapí

tása 192'(-ben 

Uj dokumentumok feltárásával ismertettem az alapitás előzmé

nyeit, a Földmüvelésiigyi Minisztérium. szarepét a kezdet kez-
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detén jelentkező nehézségek létrejöttében, továbbá a Részvény

társaság alapitását és felépítését. 

3·1 Az Alltaloida Vef>Zészeti Gyár Rt. története 1227-1932-ig 

A megalakult gyár első lépéseit a rendld.vüli erejű gazdasági 

világválság időszakában tette meg. Hészben ez a körülmény, 

részben pedig Kabay első eljiu:ásfu:Jal~ objel:tiv hiányosságai i-

dézték elő a r;;}'ár válságos helyzetét. A teljes gazdasági ösz

szeomlás túlélésében jelentős szerepet vállalt Kabay János, 

aki szuggesztiv egyéniségével és második szabadalmi eljárá

sának kidolgozásával teremtette meg egy uj fejlődési. korszak 

alapfeltételeit. 

4./ El,járás morfin előállítására száraz máknövényből 

Az Alltaloida Vep.."fészeti G;yár Rt. története 1332-1236-ig 

A gyár fejlődésének felfelé ivelő szaltasza. amely végül nem

csak Magya:r:,országon, de nemzetközi viszonylatban is elisme

rést és hirnevet biztosított. Az elért müszaki, gazdasági és 

külkereskedelmi sikerek mögött azonban sulyos családi és üz

l.ettársi konfliktusok húzódtak meg. Kabay megvált a büdszent

mih~):i üzemtől, hogy Budapesten töltse be a vállalat elnök

igazgatói pozícióját. Korai tragikus halála megakadályozta, 

hogy megér je erőfeszi.tései, munkája gyümölcsének teljes beé

:r:ését. 

5·1 Az Alltaloida Ve~Jészeti Gyár további fejlődése, mai sze-

repe és jelentősége 

A :felszabadulás után bekövetkezett államosítással megkezdő

dött a gyár tervszerűen és dina.mi.kusan fejlőtH:í korszaka, 

l 
l 

ll 
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amelynek végeredményeként a morfin és társalkaloidáinak ma

gyarországi gyárMsa a világ élvonalába került. A gyár, amely 

korábban kizárólag gyógyszeralapanyagok gyártásával foglalko

zott, napjai:nl::ba11 már rendelkezi.k azokkal a legkorszerűbb be

rendezésekkel, amelyek segitségével a kiszerelt gyógyszerké

szítményeket is magas szinvonalon álli.thatja elő. Fejlődésé

vel nemzetközileg elismert gyógyszeriparunk jelentős tényező

jévé vált. 

6./ Kabay János tevéken.ységének összefoglaló értéltelésa 

/1927-től 1936-ig( és az utókor elismerése 

Kabay János e!liberi tulajdonságai: jellembeli tisztasága, rend

kivüli akaratereje, humanitása, párosultak az i.ntuitiv kutató 

gyógyszerész és müszaki. szaltenfuer kitünő adottságaival. Az u

tőltor méltóképpen igyekGi3ett tiszteletét és llieg'becsülését ki-

fejezni emlékének ápolásaltor. am.elynél különösen élen jár az 

Alkaloida VegyészetiGG,yár kollektivája, Tiszavasvári nagyközség 

tanácsa. és a i/l.agyax Gyógyszerészeti Társaság. 

7·1 Kabay János előadásai, dolgoza'wai és szabadalmai 

A felsorolást egyetlen kiegészítéssel zárom: Kabay Jánosné dol-

gozatával, amely a feltalálóval való szoros összefüggése kö• 

vetkeztében a :felsorolásba kivánkozik. 

8./ Kabay J·é~1os életét és munkásságát méltató irodalmi források 

A megjelenés ideje szerinti felsorolásban külön csoportositot-

tam a szakfolyóiratokban megjelent közleményeket és a könyv 

alakban megjelent müveket. 

~--
1 
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9.1 A disszertációs munka eredményei; 

Kutatómunkám során i'eltárt uj dokumentumok olyan uj i.ni'ormá-

ciókhoz segitettek, amelyel>r eddig ismeretlenetények megisme

réséhez ill. már megismert és leirt adatok uj megvilágitás

ban történő értékeléséhez vezettek. Ezeket az adatokat,mun

kám eredményeinek összefoglalását két csoportra osztva - Ka

bay János élete és munkássága, ill. a gyár megalapi.tása és 

története - adtam meg. 

; i 
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Dissze:rtációs munkám be:fejez·tével hálás köszönetet mo:ndok 

dr. Zalai Ks-coly 

egyetemi docenslw.k, az orvostudoményak lr.andidátusának, a sorE 

Egyetemi Gyógyszertára igazgatójának azért • hogy nag;y szakér

telmével és szives segitőkészségével mellettem állva segitett 

lépésről-lépésre disszertációs munkfun Jüdolgozásában. 

Köszönetemet sze:·etném lelfejezni dr. JL•:rt;al.l József1:.ek, a Semmel

weis orvostörténeti nuze\ll.?J. és Könyvtár helyettes :Eőigazgató-
. ' k - . l ' . . ,.., f 1 .. , ' l" ' "' á t" t' t. Jő>na ,, aitl. 1.ozzasegJ.;;e" 0 a e rD.er:.t_.; w:~- es gazuas g or ene ::. 

ké:cdések megértéséhez. 

Köszönetet kivánok monde.ni Spergel-y Béla gyóg-yszerésznek, ald a 

kortárs éleslátásával világitotta meg a témám feldolgozása so

rán felmerQlt homályos kérdéseket, valamint Fejér Emil gyógy-

szerésznel:;:, aki eddig ismeretlen '~ényelc közlésével segitette 

munkfunat. 

Végül, de nem utolsósorban dr. Végh An'cal pro:fesszornalt szaret

ném kifejezni hálámat és köszönetemet az elmult évek során tő'le 
kapott támogatásért, é:ctél:.es, bölcS tanácsaiért, arrcel-yekkel 

gy6gyszerésztörténészi m.unkásságomat általában - i.gy jelen 

disszertác:Lós munkám kidolgozását is - segitette. 


