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Az 1937-es influenzajárvány: olcsó kinint a népnek,  

avagy „a gyógyszerésztársadalom önzetlen felajánlása” 

Dobson Szabolcs 

 

1937-ben még élénken élt az 1918-as spanyolnátha pandémia emléke. Az influenza vírust az Egyesült 

Királyságban már 1933-ban izolálták emberből és 1935-ben a dohánymozaik vírus kristályosítása 

alkalmával igazolták a vírusok nem-celluláris jellegét. Mindazonáltal történetünk idején védőoltás még 

nem létezett és különféle gyógyszereknek tulajdonítottak esetleges hatást a megelőzésben. Ezek között 

kiemelt helyen állt a kinin, amely akkoriban már kezdett lecsúszni a lázcsillapítók trónusáról (de még 

nemcsak a maláriás, hanem mindenféle láz esetén hatásosnak tekintették). Angol kutató is volt, aki már 

1920-ban ajánlotta, de német gyógyszergyárak szintén erősen propagálták a kis adagú kinin 

alkalmazását az influenza prevenciójában. A kis adag hangsúlyozása fontos volt, mert a nagy adagú 

kininterápia súlyos mellékhatásai jól ismertek voltak. A kinin és az influenza megelőzés kapcsolatáról 

maga Johan Béla beszélt egy sajtótájékoztatón 1937 január 20-án, aminek a sajtóban megjelent 

összefoglalóját lentebb megadom. 

Először is azonban, 1937 január 29-i dátumozással, vitéz Kozma Miklós belügyminiszter aláírásával 

megjelent egy érdekes rendelet, amelynek teljes szövege az alábbiakban olvasható (Belügyi Közlöny 6, 

89 (1937)). Kozma egyébként pár nappal később, 1937 február 3-án lemondott, így ez volt egyik utolsó 

beügyminiszteri rendelete. 
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A rendeletben a Miniszter a „gyógyszerésztársadalom önzetlen felajánlására” hivatkozik, ami nagyon 

tiszteletreméltó lenne, ámde a Gyógyszerészi Szemle alább ismertetett kommentárja alapján ilyen 

tömeges egyetértsen alapuló felajánlásra nem került sor (Gyógyszerészi Szemle II (4), 67 (1937 február 

6)). 

 

Johan Béla, akkor már mint belügyi államtitkár, a fenti miniszteri rendelet előtt kilenc nappal, 1937 

január 20-án tartott sajtótájékoztatót az influenzáról, benne a hazai helyzettel, de egy szóval sem 

említette a készülő rendeletet. A kinin terápiás hasznát Ő sem látta bizonyítottnak, de kis adagban 

történő alkalmazását ártalmatlannak tekintette (15-20 centigramm naponta, 3-4 dózisban, amely 

megfelel 3-4x5 centigramm kininnek). Ily módon, ahogyan ma mondanánk, a haszon-kockázat arányt 

kedvezőnek ítélte, lényegében „jobb, mint a semmi” alapon. Ennek megfelelően vélhetőleg a hamarosan 

megjelentetett miniszteri rendelet mögött Johan Béla állt. A sajtótájékoztatóról megjelent beszámolót 

lásd lentebb (Budapesti Hírlap, 5. oldal, 1937 január 20). 
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Minden esetre - bár az objektív járványhelyzet nem volt súlyos -, mivel a napilapok révén a lakosság 

villámgyorsan értesült a kétfilléres „influenza chinin” akcióról (ezt „népkininnek” is nevezték), 

hatalmas kereslet zúdult a patikákra. Erről számolt be 1937 február 5-én a Magyarország című lap 

Budapestren (Magyarország, 11. oldal, 1937 február 5.) 

 

 

Néhány napon belül pedig már jöttek a hírek arról, hogy a lakosság jó része teljesen félreértette a 

rendeletet, így az kontraproduktív lett. Az alábbi beszámolókban erről olvashatunk. 
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Pesti Hírlap, 8. oldal, 1937 február 11 
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Gyógyszerészi Szemle II, (6), 102 (1937) 
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Immáron május 1-én, a járványidőszak után…(Gyógyszerészi Szemle II. (10), 184 (1937))  

 

 

Összefoglalva az eseményeket, az állam részéről a belügyminiszter (és mögötte vélhetően Johan Béla 

belügyi államtitkár) furcsa „húzással” a gyógyszerészek önkéntes felajánlásaként tálalták az olcsó, 

kétfilléres kininlabdacsok 3 hónapon át történő kötelező árusítását, amely voltaképpen nem önköltségi 

ár volt, hiszen a csomagolást és a munkadíjat sem volt szabad felszámítani. Központi aspektus volt a 

kinin mintegy vény nélkülivé tétele az influenza prevencióban (akkoriban ezt kézieladásnak nevezték). 

A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület vezetői nem nyilatkoztak ez ügyben, de vélhetőleg előre 

tudtak az akcióról. Ha ez így van, akkor részükről az együttműködésnek elsősorban szakmapolitikai 

okai lehettek, hiszen már régebb óta erősen szorgalmazták a magisztrális gyógyszerkészítés védelmét 

és zajlottak a Formulae Normales előkészületei. Szükségük volt tehát a Belügyminisztérium 

jóindulatára. 

A rendelet szakmailag beleillett az akkori nyugati orvosi nézetekbe is és eleve nem is állította senki, 

hogy a kinin bizonyítottan hatásos az influenza prevenciójában. 

Azonban a Belügyminisztérium mégiscsak tévedett akkor, amikor az ártalmatlanságot vélelmezte, mert 

figyelmen kívül hagyta a lakosság tudatlanságának, hiányos tájékoztatásának és az orvosszakma 

megkerülésének a negatív következményeit. Az orvosi szaklapok feltűnően hallgattak erről az akcióról, 

meglehet, nem véletlenül. 

Ennek következtében ez az akció vélhetően kontraproduktívan végződött, bár statisztikai adatok nem 

állnak rendelkezésre. Azonban a továbbiakban ilyen akcióra nem került sor, bár a kinint erre a célra - 

már tudjuk, hogy feleslegesen - továbbra is használták a következő években. 
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