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Szerkesztette: 
Az A lka loida Vegyészeti Gyár M űszak i Kollektívája 

5Ó ÉVES AZ ALKALOIDA 

1927 január 24-én alakult Büdszentmihályon 
- ma Tiszavasvári községben - az Alkaloida 
Vegyészeti Gyár Rt., Kabay János gyógyszerész 
vezetésével. A vállalat célja az volt, hogy a még 
zöld állapotban learatott, virágzó 
máknövényből morfin alkaloidokat állítson elő. 
Az eljárás merőben új volt, hiszen a sok 
visszaélésre alkalmat adó ópiumtermelés 
megkerülésével állította elő ipari méretekben 
a gyógyászatban nélkülözhetetlen morfint. 
Méltán keltette fel a nemzetközi érdeklődést 
az új eljárás. 
Az üzem szerény keretek között állandó anyagi 
és máktermeltetési problémákkal birkózva 
üzemelt. 
A problémák mérlegelése alapján Kabay János 
úgy határozott, hogy haladéktalanul megkezdi 
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a száraz máknövény feldolgozásának 
kísérleteit. 
Az elvégzett kísérletek eredményeként 
sikeresen megoldotta a feladatot, és 
1931 végén szabadalmat kapott az új eljárásra. 
A száraz eljárás üzemi megvalósítása azonban 
a gyártó berendezések teljes átszerelését 
~s jelentős mérvű bővítését tette szükségessé. 
lgy csak 1932-33-ban kezdték meg a száraz, 
kicsépelt mákszalmából a morfin gyártását. 
Az új eljárásra való áttérés jelentős 
eredményekkel járt. Az első külföldi 
értékesítés 1933-ban történt, amikor 1 O kg 
morfint exportáltak Németországba. 
Kabay János eredményeit nemzetközi szinten 
kétkedéssel fogadták, hisz a tudományos 
világban az a nézet uralkodott, hogy a mák 
érése folyamán az alkaloidok mennyisége 
csökken, sőt a száraz növény nem is tartalmaz 
alkaloidokat. 

Kabay felfedezése és találmánya tehát 
mindenekelőtt, "mint különleges tudományos 
eredmény értékelendő. Ennek jelentőségét 
külön kiemeli az, hogy üzemi szinten 
gyakorlatban is megvalósítható. 
1935-ben Lengyelországban hasonló üzemet 
alapított Kabay, és az itt alkalmazott gépesítést 
Büdszentmihályon is bevezették. Így az üzem 
vegyipari vállalattá alakult. Az út azonban 
idáig nagyon rögös volt. Sokszor hónapokig 
nem tudott Kabay munkabért fizetni, 
ugyanakkor a tőke részéről szinte 
leküzdhetetlen akadályokkal kellett 
szembeszállniuk, nem egyszer nemzetközi 

szinten is. 
Alig negyvenévesen, 1936-ban halt meg 
Kabay János, életét, alkotó erejét felemésztve 
egy nagy eszme szolgálatában, a megtalált 
megoldás megvalósításáért szakadatlan 
munkálkodva, szegényen, a siker bizonyosságát 



meg nem érve. Csak munkásai ragaszkodása, 
szeretete tükrözte vissza kutatói nagyságát, 
személyiségének varázsát életében, 
a tudomány és az ipar elismerése, az anyagi 
siker, halála után következett. Tudatosan 
vállalta az ipartalan, elmaradott vidék 
hátrányait az alapító: szülőföldjén akart 
a nagybirtok-szorongatta népének kenyeret, 
felemelkedést; ipart adni. 
1939-ben már ezer kg fölött volt a gyár 
morfintermelése. Kiváló, sokoldalú mérnökök 
fejlesztették a technológiát, szerkesztették 
és építettek technikát az eljáráshoz. 
A felszabadulást, az államosítást követően 
államunk felismerte a kis gyár és termékeinek 
jelentőségét, s így a termelés a háborús károk 
felszámolásával már 1949-ben meghaladta 
a felszabadulás előtti maximumot, s rohamos 
fejlődéssel 1952-ben elé.rte a világtermelésben 

is számottevő -11,5%-nyi - közel 
nyolcezerhétszáz kilogrammot. 
Egyre szélesedő kutatás és fejlesztés indult 
kutatóintézetekben és egyetemi tanszékeken 
a máknemesítés, a mellékalkaloidok jobb 
kinyerése és félszintetikus származékok 
előállítása céljából. 
A törzsgyári rekonstrukciót követően, 
1968-ban az Alkaloida közel 15 tonna 
nyersmorfint gyártott, s ezzel Magyarország 
exportja a világpiacon nyersmorfinban az~, 
kodein bői Anglia és Szovjetunió után 
a harmadik, etilmorfinból a negyedik helyet 
foglalta el. A törzsgyár a mákalkaloidok 
gyártását jelenti és - a Kabay-hagyományokig 
visszavezethetően - az eljárás és technológia 
analógiáiként egyéb növényi drogok 
feldolgozását, hatóanyagok kinyerését. 
Az iparág rohamos fejlődése, az export 
folytonos szélesedése hozta a hatvanas 



években az elhatározást az Alkaloida 
fejlesztésére a szintetikus alapanyag
gyártásban és tablettakészítésben. 1965-72 
között épült meg a Bővítés 1. nagyberuházás 
szulfonamidok és barbiturátok, antimaláriás .D:.~~1 ( 
gyógyszer hatóanyagának gyártására, 
tabletta és drazsé specialitások előállítására. 
A fejlesztéssel a törzsgyáréhoz képest 
a létszám négyszeresre, az eszközállomány 
hatszorosra, a termelés négy-hatszorosra 
emelkedett. A törzsgyár munkásaiból 
kialakított csoportok kiegészítve saját nevelésű 
ifjú szakmunkásokkal, lelkes fiatal műszakiak 
vezetésével megtanulták, és rekordidő alatt, 
már a próbaüzemben is exportképes 
termeléssel indították el a gyártásokat. 
A felfutás sok nehézsége közepette is magától 
értetődő volt, hogy a gyár az új termékekben 
is hozza és tartja az alkaloidokban már 
megszokott 70-80%-os exportarányt 

és minőséget. A gyártási profil bővítésére 
törekedve, egyre növekvő mértékben járul 
hozzá a gyár a mezőgaz_daság k~mi :z; álá~ához 
növényvédőszereivel .+rt-c~ f,e.v-U4ti~~f:_IKJ ~,~1 ez.. 
A gyár további fejlesztése során folytatni 
kívánja a készítmények és létesítmények 
fejlesztését, de különös fontosságúnak tartja 
a következő tervidőszakban azt, hogy a gyártási 
folyamatokat megfelelőképpen műszerezze 
és automatizálja. Ezzel párhuzamosan egyre 
többet kíván fordítani mind a külső, mind 
a belső kutatásokra, alapkutatásokra, melyek 
elősegítése érdekében épült fel 1976-ban 
a Farmakológiai Laboratórium is. 
Ma a vállalat mintegy 2200 dolgozója, közel 
másfél milliárd értékű társadalmi terméket 
termel. Termékeinek zömét exportálja úgy, 
hogy a 30-féle gyógyszer-alapanyagából, 
mintegy 60 gyógyszer specialitásból és 5 



növényvédőszerből elsősorban - és teljes 
mértékben - kielégíti a hazai igényeket. 
A megye egyik legnagyobb iparvállalata, 
a nagyközség és egyre tágabb környezetének 
tényezője. 50 éves történetének generációi: 
az alapítók, a felszabadulás előtti küzdelmes 
évek munkásai, aztán a szocialista építést 
kezdők, majd utóbb folytatók az évfordulót 
együtt ünneplik. 
Számon tartják, a fiatalok a régiek küzdelmeit
a históriás évek munkából kiállt öregjei 
a ma dolgozók törekvéseit; az alapító 
szellemében. 
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Kabay Jánosnak, az Alkaloida Vegyészeti Gyár 
alapítójának szobra. 

1 



Az Alkaloida távlati képe a Keleti-f" felől. ocsatorna 
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A törzsgyár látképe, háttérben a Kazánház 
és a Kémia 1. üzem. 
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Gyárunk legrégibb üzeme a Kémia 1., itt 
gyártanak mákgubóból nyersmorfint. 
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Nagy teljesítményű, Lurgi-típusú 
berendezésben végzik a mákgubó extrakcióját. 



A Kémia II. üzemben a nyersmorfinból kodeint, 
ill. dionint állítanak elő. A kiszolgáló épületben 
van elhelyezve a Kutató Laboratórium, 

. valamint a Gyógyszertechnológiai 
Laboratórium. 
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Kémia II. üzem kristályosító gyártósora. 
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Kutató Laboratórium szintetikus részlege. 

8 



1 1 
1 

1 

A Kutató Laboratórium korszerű műszerei 
közül - az izomer elegyek szétválasztására 
is alkalmas - desztilláló kolonna látható 
a képen. 
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A Gyógyszertechnológiai Laboratóriumban 
történik a gyógyszerkészítmények 
összetételének kidolgozása és stabilitási 
vizsgálata. 
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A szintetikus gyógyszer-alapanyaggyártó 
üzem távlati képe, előtérben a Kémia IV. 
és a Kémia V. üzem látható. 
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A Kémia IV. üzemben történik a szulfonamid 
és barbiturát alapanyagok előállítása. 
Előtérben a szevenalgyártó egység. 
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A szuperszeptil gyógyszer-alapanyag szűrését 
nagy teljesítményű, Hozhy-típusú önürítős 
centrifugán végzik. 
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A Kémia V. üzemben gyárunk egyik legnagyobb 
volumenű szintetikus termékének, 
a Delagilnak előállítása történik. 
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A képen látható berendezésben történik 
a Delagil gyógyszer-alapanyag kristályosítása. 
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Az előállított gyógyszer-alapanyagok 
és késztermékek vizsgálatát korszerű, 
jól felszerelt laboratóriumokban végzik. 
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Az analitikusok munkáját nagyban könnyíti 
az egyszerre több műveletet végző, 
folyamatos analizátor. 
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A minőségi követelmények növekedése 
megköveteli a legkorszerűbb vizsgálati 
módszerek bevezetését. A képen 
gázkromatográf látható. 
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A termelő üzemek zavartalan munkáját segítik 
elő a szolgáltató egységek. Előtérben 
a recirkulációs hűtőtorony, valamint a TM K 
épülete. 
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11 Müszerészmühely a TMK épületében. 
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A vállalat elektrom~s energiaelosztó, 
illetve -ellenőrző központja. 
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Vállalatunk a növénykémiai, ill. szintetikus 
gyógyszer-alapanyagok előállítása mellett 
korszerű növényvédőszereket gyárt. 
Előtérben a Kémia Ill. üzem Gramoxon 
formulázó berendezései. 
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A mezőgazdaság igényeinek megfelelően 
korszerű csomagolásban hozzuk forgalomba 
növényvédőszereinket. A képen a folyékony 
töltő-, ill. csomagoló-gépsor látható. 
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A folyékony növényvédőszereken kívül 
vállalatunk - szilárd hordozóra -
szisztémikus növényvédőszereket is gyárt. 
Előtérben a folyamatos formulázó berendezés. 
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A szilárd növényvédőszer formulázó-, 
lt ill. csomagoló üzemben fokozott gondot kell 
11 fordítani a dolgozók eg_észségvédelmére. 
~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_;_~~~~~~~~~---
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A növekvő feladatokat csak korszerű 
raktárgazdálkodással lehet biztosítani. 
Előtérben a gubófúvó, ill. a modern gubótároló. 
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A vállalat tevékenységének szerves része 
a gőzenergia-ellátás. 
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A gyógyszerkészítmények előállítása 
a tablettázó üzemben történik. 
A képen egy nagy teljesítményű tablettázógép 
látható. 
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A tablettagyártás mellett a vállalat jelentős 
L : drazsé-előállító kapacitással is rendelkezik. 
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A tabletták és drazsék csomagolását 
nagy teljesítményű, modern gépsorokon 
végzik. 
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A képen a gyógyszerkészítmények 
gyüjtőcsomagolását végzik. Háttérben 
a zsugorfóliázó 'berendezés látható. 
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A Farmakológiai Laboratórium színvonalas 
műszerezettsége lehetővé teszi a különböző 
állati szerveken és egész állaton végzett 
vizsgálatokat. 
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Egy-egy gyógyszert forgalomba hozatal előtt 
különböz? far~akotó~_iai vizsgálatoknak 
vetnek ala. tl(/ rrivtjz;JfZ rzúJ 

33 



1 

1 

Vérnyomásra és szívműködésre gyakorolt 
gyógyszerhatás vizsgálata altatott macskán. 
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, M"krobiológiai Laboratórium A kepen a ' 
látható. 
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A Mikrobiológiai Laboratórium feladata 
a gyógyszerek mikrobiológiai tisztaságának 
vizsgálata. 
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Műszaki könyvtár olvasó szobája. 
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A vállalat nagy gondot fordít a szociális 
létesítményekre is. Kicsinyeink a modern 
gyári bölcsődében, a nagyobbak óvodában 
nyernek elhelyezést. 
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Az óvoda udvara. 
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A vállalat dolgozóinak egy része a gyár melletti 
korszerű, modern lakótelepen lakik. 
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